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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Gelir Vergisi Knunu tasarısının Komisyon

dan gelen maddeleri görüşüldükten sonra Birle
şime ara verildi. 

t kinci Oturum 
Gelir ve Esnaf Vergisi Kanunu tasarılarının 

Komisyondan gelen maddelerinin görüşülmesine 
devam olundu. 

2 . V . 1949 Pazartesi günü saat 14,30 da top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili 
Sinob Milletvekili 
C. K. tncedayt 

Kâtip 
Kocaeli Milletvekili 

C. Aksu 

Kâtip 
Çorum Milletvekili 

N. Atalay 

S o r u 

Niğde Milletvekili İbrahim Refik Soycr'in, 
Su İşletmeleri Kanunu tasarısının Meclise ne va

kit getirileceğİTie dair olan sözlü soru önergesi, 
Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiştir. 

HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tezkere 
1. — Maadin Nizamnamesinin 30 ncu mad

desinin 'yorunüa-nmasına dair Başbakanlık tez
keresi (3/368) (Ekonomi ve Bütçe Komisyon
larına) ; 

önerge 
2. — Bolu Milletvekili Lûtfi Gören'in, Ye

dek Subay ve Askerî Memurlar hakkındaki 
1076 sayılı Kanunun 3923 sayılı Kanunla değiş
tirilen üçüncü maddesindeki (Yedek subay ye
tiştirecek kadar tahsili olup da yalnız ortaokul 
veya muadillerinden diploması bulunanlar) iba
resinin yorumlanmasına dair önergesi (4/154) 
(Millî Savunma Komisyonuna); 

Raporlar 
3. — Bolu Milletvekili İhsan Yalçın'm, Di-

lökçe Komisyonunun 25 . V I I I . 1947 tarihli Haf
talık Karar cetvelindeki 632 sayılı kararın Ka
mutayda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
ve Bütçe Komisyonları raporları (4/44) (Gün
deme) : 

4. — Mardin Milletvekili Dr. Aziz Uras'ın, 
Dilekçe Komisyonunun 24. V . 1948 tarihli Haf
talık Karar cetvelindeki 953 sayılı kararın Ka
mutayda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
ve Adalet Komisyonları raporları (4/95) (Gün
deme) ; 

5. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının 29 
ncu toplantısında kabul edilen « son maddelerin 
değiştirilmesi hakkındaki 80 sayılı Sözleşme» 
nin onanmasına dair Kanun tasarısı ve Çalışma 
Komisyonu raporu (1/516) (Gündeme); 

6. — Sinob Milletvekili Yusuf Kemal Tengır-
şenk'in, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Kanununun 22 nci maddesinin 4 ncü bendinin 
değiştirilmesi hakkında Kanun teklifi ve Ticaret, 
Tarım, Maliye ve Bütçe Komisyonları raporları 
(2/145.) (Gündeme); 

7. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
(1/^62) (Gündeme). 



B Î E İ N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN"— Başkanvekili Feridun Fikri Düşünsel 

KÂTİPLEB : Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli), Naim Atalay (Çorum). 

ı» 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — SORULAR VE CEVAPLAR 

1. —Rize Milletvekili Dr. Fahri Kurtuluş'un, 
İstanbul Üniversitesinin Tıp Fakültesi inşaatı 
hakkında Başbakanlıktan olan sorusuna Milli, 
Eğitim Bakam Tahsin Bankuoglu'nun sözlü ct-
vabı (6/305) 

BAŞKAN — Dr. Kurtuluş burada mı? 
Dr. FAHRÎ KURTULUŞ (Rize) — Burada

yım efendim. 
BAŞKAN — Sözlü soruyu okutuyorum. 

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
îstanbul üniversitesi Tıp Fakültesi inşaatı-

tınm; Türk mimar ve mühendislerini hariç tutan 
bir eksiltme ile projesi yapılması işi gazetelerde 
i1 ân edilmiştir. 

Bu hususta Hükümetin kanaat ve mütalâası
nın ve yaptırdığı incelemenin ne olduğunun Baş
bakan tarafından sözlü olarak cevaplandırılma
sını rica ederim. 

Rize Milletvekili 
Dr. Fahri Kurtuluş 

MÎLLÎ EĞİTÎM BAKANI TAHSÎN BAN-
GUOCıLU (Bingöl) — Bu sözlü soruya cevap 
vermeye Sayın Başbakan beni memur ettiler. 

Arkadaşım Dr. Kurtuluş îstanbul Üniversite
si yeni Tıp Fakültesi binası inşaatı hakkında 
izahat istemektedir. 

Bakanlar Kurulunun 31 Mart 1949 tarihli 
toplantısında bu iş konuşulmuş ve bu ihalenin 
bir müddet geri bırakılması uygun görülmüştür. 

Vaziyet şudur : Malî durum dolay isiyle büyük 
inşaatta geciktirmeler yapılmıştır. Bu arada îs
tanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi binasının da 
inşaatına daha bir iki sene başlanamıyacaktır. 
Bununla beraber proje çalışmalarına devam olu
nacaktır. Meseleyi tetkik ediyorum. Bu bahiste 

iki esaslı maksadın teinini lüzumu karşısındayız : 
Biri, devletin böyle bir yapıya sarfedeceği 

.18 - 20 milyon liranın zıyaa uğramaması, yani ya
pılacak binanın bütün modern tekniğin şartlarım 
haiz bulunması; İkincisi de böyle büyük bir in
şaatta Türk mimarlarının da çalıştırılması, gör
gülerinin, tecrübelerinin artırılması maksadıdır. 

Bu maksatları temin etmeye çalışacağız. 
Dr. FAHRİ KURTULUŞ* (Rize) — Muhte

rem arkadaşlar, benim için ne acı bir tesadüf, ki 
Türk mimarisinin dehası olan koca Sinan'ın kısa 
bir müddet evvel anıldığı hafta içinde, yüksek 
huzurunuzda Türk mimarisine İstanbul Üniver
sitesince indirilmek istenen darbe hakkında ko
nuşma yapma zorunda kalıyorum. Yine ne acı 
bir tesadüf, ki yüz yıllar evvel Türk ordusu ile 
Türk fütuhatiyle birlikte, Türk kültürünü. Türk 
sanat dehasını temsil eden Koca Sinan'ın, Türk'
ün her girdiği yerde kültür mührünü basan ve 
bunlar Türkler tarafından görülmüştür diyen 
hareketinin, yıllar sonra ve Türk milleti yaşadık
ça müdafaasını yapması beklenen bir Üniversi
tenin, ilim havası içinde, bugün yapması lâzım-
gelen bu müdafaa hareketine mukabil; tam tersini 
yaparak Türk mimarisine, inkişafı aleyhine bir 
darbe indirmek istiyen zihniyetine karşı; Sinan 
ruhunu ve Türk millî sanatını müdafaa etmek 
zorunda kalmış bulunuyorum. 

Yüksek huzurunuzda Türk mimarisinin kud
retli vasıflarından ve Türk güzel sanatlar tari
hinin çok önemli hususiyetlerini teşkil eden ince
liklerinden bahsetmiye ne vaktimiz müsait ve 
ne de benim kudretim buna kâfidir. 

Ancak; Yüksek huzurunuzda şu kadarını te
barüz ettirmeden geçmiyeceğim : 

Türk milliyetçiliğinin bünyesine dâhil bulu-
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B ; 79 2.1 
nan, millî kültürümüzün esaslı unsurlarından 
biri olan güzel sanatlarımız ve mimarimiz, bi
zim için asla ihmal edilir bir kuvvet değildir. 

Çünkü* nesiller birbirini kovalar, partiler 
gelip geçerler, hükümetler değişir, bütün bu 
değişen âlem ortasında milletimizin hayatında 
iki ölmez kudret daima milletimizle beraber ya-
şıyacaktır: 

1. — Türk ruhu. 
2. — Millî Mimarimiz ve millî âbidelerimiz. 
Bu iki unsur tarih şuurumuz içinde gittikçe 

zaaf değil, kuvvet kazanırsa, milletimiz, tarih 
içinde ve dünya milletleri karşısında kendisini 
çok iyi tanır. Ve kendisini asla unutturmaz. Bu 
itibarla; yerli ruha ve zevke uygun olan her 
âbidemiz, millî varlığımızdır. Millî âbidelerimiz 
mazimiz ve tarihimizdir. Yabancıları bu tarihi
mizle katiyen oynatmamak lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar; bildiğiniz ve gazete
lerde okuduğunuz gibi İstanbul Üniversitemi
zin Tıp Fakültesi proje tanzimi işi o şekil
de bir eksiltmeye vazolunmuştur ki, Türk mü
hendis ve mimarları böyle bir eksiltmeye gire
memişlerdir. Çünkü: 

A) 500 yataklı bir hastane yapmış bulun
mak, 

B) 20 milyon tutarında inşaat idare etmiş 
olmak. 

Kayıtlarını taşıyan bir şartname karşısında 
Türk mimar ve mühendisleri esasen böyle bir 
eksiltmeye iştirak edemezlerdi. Bunu herkesten 
evvel üniversitenin bilmesi lâzımdı. Çünkü; 
Türk evlâtları içinden şimdiye kadar böyle pa
halı bir bina teşkilâtı yapmış olanları henüz 
yoktu. Belki olurdu, fakat böyle bir parayı in
şaat için ne üniversite, kendi bütçesinde göre
bilmiş ve ne de şimdiye kadar ki. hükümetler 
böyle bir fedakârlığı göze almış değillerdir. 

işte; istanbul Üniversitemiz, ortaya kayduğu 
böyle bir şartname karşısında, memleket 
içinde duyulan, yapıcılık mesleği mensupları
nın protestolarına ve halk içinde duyulan tees
sür ve reaksiyona haklı olarak hedef olmuştur, 
kanaatindeyim. 

Meydana gelecek eser her ne olursa olsun, 
bir üniversitenin vazifesi; kanaatimce evvelâ 
Türk zekâları, Türk evlâtları içinden böyle bir 
eseri yapabilecek ehliyetli birini bulmak için 
proje müsabakası açmak ve bunu malûm usul-

. 1949 O : 1 
I lere göre yapmaktı, üniversite bu yola niçin 

teşebbüs etmemiştir? 
Yoksa Üniversite, Türk kabiletine, Türk 

evlâtlarına, Teknik üniversiteden, Güzel San
atlar Ekademisinin Mimari kolundan yetişenle
re, Yüksek Mühendis mektebinden hayata atı
lanlara inanıyor mu? 

inanıyorsa, niçin ve neden onların böyle 
bir eseri yapacak proje müsabakasına iştirak
lerini temin etmiyor? 

Bir Üniversitenin millî vazifesi, her şeyden 
evvel ilim fikir hürriyeti konusundaki hassasi
yeti ve gayreti yanında, bunlar kadar ihmal ede-
miyeceği memleket içindeki ve memleket ölçü-
lerindeki kabiliyetleri, zekâları bulup çıkar
ması,- onlara böyle âbidevi eserlerde tarihi ve 
milleti adına çalışma fırsatları sağlaması ve 
bu suretle Türk çocuklarını inkişaf ettirmesidir. 

Çünkü bir milletin hayatında ancak, böyle 
eserlerdir ki yüz yıllarca yaşarlar. Ben isterim--
ki; kanaatimce hepiniz istersiniz ki, böyle Ahu 
devi bir tıp sitesinin bir köşesinde, bu binayı 
yapan Türk'ün adı yazılı ve kazılı bulusun. 
Ve bina bütün yabancı kültür mücadelelerine 
karşı dimdik ayakta oldukça, Türk ruhunun, 
Türk yapıcılarının kabiliyetini temsil etsin.. 

Şayet ;lstanbul Üniversitesi Türk evlâtları 
içinden, böyle bir eseri meydana getirecek birini 
müteaddit defalar arayıp da bulamamış olsay
dı veyahut böyle bir eserin proje müsabakasını 
milletlerarası ilân edip Türk evlâtlarını da bu 
müsabakaya girecek şekilde şartnameyi tanzim 
etmiş bulunsaydı, ve o zaman bu her iki halde 
de yabancı mimar veya mühendis müsabakayı 
kazansaydı o zaman üniversite için vazifesini 
yapmış olur ve bize ancak milletçe, başımızı el
lerimizin arasına alıp düşünmek ve Türk ev
lâtlarından, bir kabiliyetli adam çıkmadı diye 
üzülmek düşerdi. 

Halbuki Üniversite bugünkü durumda bu 
haklı vaziyete geçmemiş bir haldedir. Bir nok
tayı yüksek huzurunuzda belirtmek isterim: 

Bu sözlerimden asla bir yabancı düşmanlığı 
mânası çıkarılmamalıdır. 

Bu proje eksiltmesi, Üniversitece iyi idare 
edilmediği için ve başlangıçta alâkalı meslekî 
tcşekküllerce bir hayli ikazlar yapılmış olduğu 
halde; üniversite bu. i.ştc nedense gerekli alâka 
ve hassasiyeti göstermemiş bulunduğu için şu 

1 andaki sözlerim, memleketin içinde yapılacak 
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B : 79 2 . 6 . 
böyle bir binanın Türk tarihinde, Türk kültü
rüne, Türk hayat şartlarına ve Türk iklimine 
tamamiyle yabancı olan bir zat tarafından ya
pılmaması icabettiğinin bir izahı yolundadır. 

Türk Cemiyetinin bütün binalarını yapmak, 
evvelâ damarlarında Türk kanı dolaşanların 
hakkıdır. Türk'ün yapmakta âciz kaldığı bina
lar ve projeler olursa, o zaman yabancıyı arar 
buluruz. Fakat ; yine de bu işte olduğu gibi 
hatalı hareketle eksiltme usulü ile değil, bir mü
sabaka yoliyle işin içinden çıkmaya gayret eder 
ve münasip proje sahibini seçmekle yaparız. 

Arzım şudur k i : Yabancı düşmanlığı yap
mıyorum, evvelâ mensup olduğum milletimin 
liyakatli bir evlâdını aramak ve bulmak isti
yorum. 

Şayet; bu liyakatli Türk evlâdı bünyemiz 
iç-indo yoksa, o zaman yabancıyı istiyorum. 

Bir ilim çevresi ve mabedi olan; İstanbul 
Üniversitemizden, böyle bir eserin projesinin, 
.müsabaka usulü ile intihap olunmamasına, biz
zat kültürün ve mimar ve mühendislik mesleği
nin proje üzerindeki dimağı mesai ve enerjisi 
vo yaratıcı muhayyilesi adına cidden esef duy
dum. 

Çeşitli fikir müdafaasının o kadar bariz nu
munelerini vermiş olan istanbul Üniversitesinin, 
tamamiyle bir fikir, bir yaratıcı muhayyile, bir 
Türk tarih şuuru, bir millî âbideler silsilesi de
mek olan böyle bir eserin projesinin, tıpkı res
mî müesseselerin, satın alma komisyonlarında 
mütaaddit örneklerini bol bol gördüğümüz: Fa
sulye, Nohut, Soğan, Pirinç., ilh. Gibi tüccari 
mevaddın Hükümet Hazinesine menfaat temin 
eden eksiltme psikolojisi içinde, bir yapı pro
jesini böyle eksiltme ile bir tüccar malı halin
de farz ve kabul etmesine, samimiyetle söylü
yorum; müneverlik ve mimarlık ve mühendislik 
adma utanç duydum. 

Çünkü bir üniversitenin herkesten evvel 
böyle bir eserin projesinin müsabaka usulü ile 
kabul edileceğini ve müsabakada derece alan
lara ikramiye verileceğini ilân etmek mecburi
yetinde olduğunu bilmesi lâzımdır. 

İstanbul Üniversitesi bu suretle: Bir dimağ 
ve enerji mahsulü olan bir eserin ancak, müsa
baka yolu ile kıymet ve değer kazanacağını 
ve böyle bir müsabakaya evvelâ Türk evlâtla
rının girmeye hakkı olacağını ispat etmiş olur
du. 
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Kanaatimce İstanbul Üniversitesinin, muhta

riyetinin Devlet nizamı içinde bir Devlet ola
rak çalışmak istiyen kuvvetine sığınarak böy
le bir hareketi yapmıya hakkı yoktur. 

Çünkü; Yüksek Meclisin 3 . IX . 1947 
tarih ve 5127 sayılı Kanunla kabul buyurduğu 
esas, böyle âbidevi yapı işlerinde : Müsabaka
dır. 

Şayet İstanbul Üniversitesi bu hareketi ya
parken; muhtemel bir reaksiyona, muhtariye
ti kalkan yapmak isterse, o vakit bu hareketi
nin düşünülmüş, tasarlanmış ve bu suretle 
kasıtla yapılmış olduğu neticesi çıkmaz mı? 

Halbuki, ben, İstanbul Üniversitesinin bu ha
reketini ciddî bir ihmal ve Türk .yapıcılığına 
bir itimatsızlık mahiyetinde kabul ediyorum. 

Şayet kasıtla yapılmış olduğunu kabul et
sem; o vakit İstanbul Üniversitesinin her no 
bahasına olursa olsun daima müdafaaya mec
bur olduğu millî kültürü, millî tarihi, millî 
mimariyi hulâsa; Türk milliyetçiliğini inkâr et
miş olmasını kabul etmem iktiza eder ki, bunu 
asla hatırımdan bile geçirmem. 

Zaten: bu da İstanbul Üniversitesinin, muh
tariyete sığınıp asla yapabileceği bir iş değildir. 

Muhterem arkadaşlar: 
Bu memlekette zaman zaman bazan adam 

yokluğu, bazan fikir eksikliği görülmemiş de
ğildir. 

Fakat ; bu cemiyetin dâvalarını müdafaa et
mek için ne dışardan adam getirttik ve ne de, 
dışarının fikri ile bu memleketi müdafaaya ni
yetlendik. 

Farzımuhal, İstanbul üniversitesinin bu ha
reket tarzını, bu memleketi idare edenler, Üni
versitelerimize tatbik edip, Türk evlâtları için
den liyakatli olanlar var mı, yok mu? Bunu 
incelemeden dışardan profesör ve doçent getirt
miş olsalardı acaba üniversitelerimizin hali ne 
olurdu ? 

Bu hususta İstanbul Üniversitemizi millî mi
marimizin vasıfları üzerinde ciddî olarak dü
şünmeye davet ederim . 

Nasıl her meselede, her mevki ve makam 
için içimizden bizim malımız olan bir insan 
bulup çıkarıyorsak, bu proje işinde de 
İstanbul Üniversitesinin evvelâ içimizden bir 
insan bulup çıkarması lâzımdır. 

Bunu tarih şuurumuz, inkılâp ve tekâmül 
hamlemiz emretmektedir. 

— 6 — 
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İstanbul Üniversitesinin bu proje eksiltme i 

işindeki takip ettiği yol, ne tarafında tat
bik edilirse edilsin ve hangi Ölçülere vurulursa 
vurulsun hatalıdır ve hata mutlaka millî kül
tür adına tashih edilmeye muhtaçtır. 

Hükümetten her meselemizde Türk görüşü
nün ve millî kültürümüzün müdafaasını istiyor 
ye bekliyorum. 

Bu mesele İstanbul Üniversitesinin, benim j 
de talebesi olmakla iftihar edip şeref duydu
ğum Tıp Fakültesine, ait bir mesele olduğu 
için, üzüntüm fazladır. Çünkü, bilirim ki, bu j 
sözlerim sadece memleket kaygusu ve millî 
kültür ve millî mimarimizin müdafaası bakı
mından söylenmiş olduğu halde, bâzı zevat bu 
sözlerimi 'tamamiyle yanlış anlıyacaklar ve 
meseleyi bir üniversite muhtariyeti meselesi 
şeklinde ballandıracaklar ve güya benden faz
la üniversite muhtariyetini ister bir halde gö
rünmeye çalışacaklardır. 

Fakat ne yapayım ki bu kürsüde arkadaş
lar ve hatır için lâf yok, memleket meselelerin
de düşündüğünü olduğu gibi söylemek vardır. 
Mamafih beni, fikir hürriyeti havası içinde ye
tiştiren bu müesseseye karşı, bana verdiği ten
kit kudreti ile konuşsam, bundan hocalarımın 
ve üniversite idarecilerinin memnun olmaları 
icap eder. 

Bu konuda İsviçre mimarlar birliğinden İs
tanbul mimarlar birliğine gelen mektubun : 

A fıkrası, 
B fıkrası bilhassa şayanı dikkattir. Müsa

adenizle bu kısımları okuyayım-
Yine bu konuda, İstanbul'dan meşhur bir 

İtalyan mühendisi ve mimarı olan Paolo Vietti 
Violi'den 8 Nisan 1949 tarihli bir mektup al
dım. 

Bu yabancı mimar : Üniversitenin bu hare
ketini hem millî mimarimiz aleyhinde, hem de 
bizzat mimarlık ve mühendislik aleyhinde bu
lunduğunu ve proje eksiltme işine şiddetle te
mas ederek bu çeşit projeler bir ilim ve ihti
sas elinde evvelâ müsabaka yolu ile seçilmek 
ister. Bir proje patates değildir ki, eksiltme
ye konsun demektedir. Kendisi memleketimiz
de uzun yıllardan beri çalıştığı halde, 250 ya
taklı bir dağ mektebinden başka bir hastane 
yapmadığı için bu işe giremediğini, bu mektu
bu bana yazmaktan maksadının meslekî şeref 1 

1949 O : 1 
ve haysiyet bakımından olduğunu ve Türk 
mimar ve mühendislerinin bu konuda çok hak
lı bulunduklarını bitaraf bir adam sıfatiyle 
yazmak mecburiyetini duyuşu için, yazdığını 
bildirmektedir. 

Hulâsa arkadaşlar; 
İstanbul Üniversitesini bu hareketi ne mem

leket içinde ne memleket dışında ve ne de 
memleket içinde misafir olarak oturan yaban
cı mimarlar tarafından beğenilmiş değildir. . 

Kanaatimce üniversite bu hareketinden 
derhal vaz geçmeli ve eksiltmeyi durdurmalı
dır. 

Yeni baştan bir şartname meydana getiril
meli ve Türk çocuklarının müsabakaya girme
lerini sağlıyacak şekilde, proje müsabakası 
açılmalıdır. 

İstanbul üniversitesi, Teknik Üniversiteyi, 
Güzel Sanatlar Akademisinin mimari kolunu, 
bu çeşit inşaat için hürmete ve itimada lâyık 
görmüyor bu müesseseleri ilim ve günlük ha
yatımızda bir varlık olarak kabul etmiyorsa, 
bunu millete karşı hükümete karşı açıkça 
ifade etsin. 

İstanbul Üniversitesi bu hatasında ısrar et
memeli, mantığın sesini, millî kültürün sesini 
duymalı ve bu işi yeni baştan yerli proje mü
sabakası veya miletlerarası bir müsabaka aç
mak suretiyle Türk çocuğunun bu müsabaka
ya girmeasini sğlamalıdır. Yok; bu işteki ha
tasında ısrar ederse, yaşadığı müddetçe Türk 
kültürünün müdafaasından kendi kendisini 
mahrum etmiş olacaktır. 

Bu iki yoldan birini ve mutlaka makul ola
nını seçmek üniversiteye düşer. Üniversite bu 
iki yol üzerinde de katî bir neticeye varamaz-
sa mevcut kanun ve nizamları, Üniversitenin 
muhtariyetine rağmen, üniversiteye çiğnetme
mek ve Hükümete ve Onun Sayın başı Şem
settin Günaltay'a düşer. 

2. — İstanbul Milletvekili Dr. Mim Kemal 
ökenin, hastanelerdeki doktorlardan resmî gö
revlerini istismar ve suistimal edenler olup ol
madığı hakkında Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı Kemali Bayizit'in sözlü cevabı (6/306) 

BAŞKAN — Sözlü soru önergesini okutu
yoruz 
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B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Bir Milletvekili arkadaşımızın bir kısım he
kimlerin hastanelerde resmî vazifelerini istis
mar ve suiistimal ettikleri hakkındaki ağır şi
kâyetleri üzerine Sayın Sağlık Bakanımızın, 
vazifesini' bu yolda kullananlar olup, olmadığı- i 
nı sözlü olarak cevaplandırmalarını rica ede- > 
rim. | 

İstanbul Milletvekili ; 
Dr. Op. Mim Kemal öke 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Rica ediyorum, 

Tüzük'ün 150 nci maddesini açıkça gözden ge
tirsinler. Sualin mevzuunun ne olduğunu biz de i 
mıhyalım. Bu sual değil, anlamak için keramet 
ister. 

BAŞKAN — Buyurun! Sağlık Bakanı. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

Dr. KEMALİ BAYÎZÎT (Maraş) — Muhte
rem arkadaşlar; Şubat ayı içinde Yüksek Mec
liste bir hükümlü doktorun cezasının affedilip 
edilmiyeceği meselesi konuşulurken, bir Mil
letvekili arkadaşımın beyanatının, hastane 
hekimleri arasında tartışmalara yol açtığı ve 
bu işin matbuata aksinin derin akisler uyan
dırdığı malûmunuzdur. 

O gün Mecliste bulunup Sayın Milletvekili 
arkadaşımın beyanatına cevap vermek imkânı
na malik bulunsaydım, bugün, Sayın İstanbul 
Milletvekili, kıymetli Hocamız Mim Kemal 
Öke 'nin sorusuna mâruz kalmıyacaktım. 

'Sorularının mebde noktasını teşkil eden, Mil
letvekili arkadaşımın, Şubat ayı içinde yaptığı 
beyanatı Tutanak Dergisinde kemali dikkatle. 
okudum. 

Arkadaşım; bir kısım hastane hekimlerinin 
hasta yataklarını gayri meşru menfaatleri uğ
runa bir nevi kiraya verdiklerini ve hastane
leri çiftlik gibi idare eder olduklarını beyan 
etmiş ve Sağlık Bakanlığından bu kötü işleri ön
lemek için yaptığı takibat ve teşebbüslerin se
meresiz kaldığını büyük bir tessürün ifadesi 
olarak söylemiştir. 

Şerefli tıb mesleki mensuplarının, meslekin 
şeref ve haysiyetiyle mütenasip, insan sağlı
ğını koruyan, beşerin ıstırabını dindiren fazi-
letkâr ve feragaıtkâr insanlar olması kadar tabiî 
birşey olamaz. 

1949 O : 1 
Biz gerek hastanelerimizde çalışan hekim

lerin, gerek teşkilâtımızda çalışan diğer hekim
lerin ve alelûmum hekim arkadaşların bu ka
bil insanlardan mürekkep olduğunu kabul et
mekteyiz. 

Fakat her meslekte yolunu şaşırmış insan
lar olduğu gibi tıp meslekinde de görevini kö
tüye kullanan, meslekinin şeref ve haysiyetine 
uygun hali olmıyan mensuplar olabilir. Bunlar 
birer betbahtır. Çok az olmak üzere bizim meslek 
mensupları içinde de bu gibi betbahtlar vardır. 
Umarım ki, Şubat aynıda beyanatta bulunan 
Milletvekili arkadaşım, kanun pençesine tevdi 
edilmiş cemiyette cezasını görmüş bu gibi hekim
leri kasdederek o beyanatta bulunmuşlardır. Türk 
hastanelerini birer çiftlik gibi kullanmış, yatak
larını gayrimeşru, menfaatleri uğruna kiralamış 
olduğundan bahsedilen doktorlar, kanuna tevdi 
edilmiş ve cezasını bulmuş, olanlar olması gerek
tir. Sayı n arkadaşım bütün hastanelerde çalışan 
hekimleri bir şüphe altında bulunduracak müp
hem ifade ile hepsini kastettiğini asla ummam. 

Biz madde olarak işitirsek, bize şikâyet vâki 
olursa bunlar üzerinde gayet hassasiyetle dur
maktayız. Ve lâzım gelen kanuni muameleyi hiç 
merhamet duymadan tatbik etmekteyiz. Vazife 
aldığım günden bugüne kadar 31 vazifeli hakkın
da takibata girişilmiştir. 

Bunlardan dokuzu adaletin pençesine teslim 
edilmiştir. Bunların da taşımakta oldukları zan-
•lan kurtulmalarını ve beraat etmelerini canı gö
nülden dilerim. Kaldı ki, bu işte daha çok hassas 
bulunmak için idare heyetlerinden lüzumu muha
keme kararı verilerek mahkemeye sevkedilmiş va
zifeliler hakkında da derhal Vekâlet emrine al
mak gibi idari bir karari mesuliyeti üzerine ala
rak tatbik etmeye başlamış bulunmaktayım. (Bra
vo sesleri) 

Arkadaşlarım, yalnız bu vesile ile şunu arzet-
mok isterim ki, belli hâdiseler üzerinde durmak 
?;iaksadı temin etmiyor. Bu hâdiselerin birbirine 
müşabih sebeplerini tesbit etmek ve bu sebepleri 
v;ale etmek lâzımdır. Böylece bu uygunsuz hal
lerin kendiliğinden zail olacaklarını ummaktayız. 

Bunun içindir ki, Bakanlığınız hastanelerde 
«alışan, teşkilâtta çalışan hekimlerimizin ve ayni 
zamanda muayenehanesi bulunan hekimlerimi
zin durumunu yeniden tetkik etmek lüzumunu 
hissetmiştir. Ve bu çalışmasına başlamıştır. (Bra
vo sesleri) 

— 8 — 



B : 79 2 .5 
Yeniden hazırlanan Btibba Odaları Kanunu 

hekimlerin meslek şeref ve haysiyetini korumak 
için çok ağır ceza müeyyidelerini havidir. Bunun
da hazırlıkları tamamlanmıştır bugünlerde Yük
sek Meclise sunulacaktır. 

Başka maruzatım yoktur. 
BAŞKAN — Kemal Öke. 
Dr. MÎM. KEMAL ÖKE (istanbul) — Sayın 

arkadaşlar, muğlak gibi görünen sözlü soruda^so-
ru mevzuunun bugün Sayın Bakan tarafından 
aydınlatılması dolayısiyle muglakiyeti kalmadığı
na eminim. Yalnız sizden özür dileyerek bu kür
süden hitap etmek zorunda kaldığımı ilâve eder
sem beni müsamaha ve müsaade ile karşılamanı
zı rica edeceğim. 

Hakîkaten Sayın Sağlık Balkanının hu mev
zu üzerinde vermiş oldukları cevap ve izahat, 
yalnız beni değil, bütün ciddî meslektaşlarımı 
da tatmin etmiştir. Onun için huzurunuzda ken
dilerine arzı şükran etmeyi 'bir vazife telâkki 
ederim. 

Yalnız sayın arkadaşlar, diyeceksiniz ki, bu 
milletvekili hekim de neden bu kadar itimat et
tiği, güvendiği Sağlık Bakanına, bu işi bakan
lıkta söylemeyip, orada halletmeyip de, bu kür
süden halletmek zorunda kalıyor? Eğer müsa
mahanızı ve müsaadenizi Ibenden esirgemezseniz 
gayet kısa olarak beni huzurunuza çıkartan se
bebi söylemek isterim. 

Hiç şüphesiz her mesleğin fazilet ve ahlâkî 
prensipleri vardır. Hiçbir meslek mensubu için
de bu kadar haysiyet ve şeref kırıcı, hakîki sa
natta vicdan gibi ahlâk ve fazilet formüllerini 
ihmal edenler bulunduğunu göz Önünde bulun
durarak onlara karşı nefret duymakta olduğu -
muzu çok iyi' takdir edersiniz. Binaenaleyh, her 
meslekte olduğu gibi, tıp meslefkinde de, bütün 
dünyada olduğu gibi, Ibizde de hakikaten bu ah
lâkî kayıtlara lakayt olan yok değildir. Bunu 
yok diyecek kadar huzurunuzda cesur olmadı
ğımı itiraf mecburiyetindeyim. Emin olunuz, 
sizleri üzdüğünden ziyade bu hal meslek içinde 
yaşıyanları da üzer ve ıstırap verir. Onun için 
faer meslekte bunun gibi ahlâkî faziletlere la
kayt kalanları, meslektaşımın düşündüğü gibi 
(biz de onların, lâzımgeldiği şekilde tecziyeleri
ne taraftarız. 

Yalnız beni arkadaşımdan ayıran noktalar 
vardır: Asıl o noktaları belirtmek isterim. Ar
kadaşımın, yayından fırlıyan ok hedefsiz sey- I 
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rederek önüne geleni yaralamıştır. Onun içeri
sinde yaralananlar kimlerdir? Hiç şüphesiz ki, 
'bu işleri yapanlar. Yaralanmıyanlar; doğru, fe
dakâr, dürüst kimselerdir. Bu heyecanlı tarzda 
beyan itibariyle sümul'lü bir beyanla bu mevzuu 
nazarı dikkate alan yurttaşlar bir Etibba top
lantısı yaparak beni de davet etmişlerdi ve ben 
de o davete icabet ederek, bir hekim sıfatiyle, 
senelerden beri Etibba Odası Reisliği, Türk He- ' 
kimleri Birliği Reisliği yapmış ve tecrübe ge
çinmiş olduğumu düşünerek ben de iştirak et
tim. Orada gayet heyecanlı konuşmalar yapıl
dı. O kadar büyük hassasiyet gösterildi ki, ar
kadaşlarımın bu kadar hassasiyet göstermeleri
ne, insanlık ve fazilet uğrunda bu kadar müca
dele etmeye kalkışmasına takdirle baktım ve 
imrendim, ve orada bana verilmiş olan vazife
yi, sizin huzurunuzda, onlar namına, size arzet-
mek, Türk hekimleri içerisinde namuslu insan
ların çok olduğunu ve memleket dâvalarına 
şimdiye kadar hiçbir zaman alâkasız kalmamış 
ve memleketin bütün ıstıraplarına fiilen işti-
rafc etmiş olan bir sınıf olduğuna inanmalarını
zı rica etmek vazifesini bana tevdi etmişlerdir. 
Ben de şimdi bu maksatla karşınızda ve kürsü
deyim. | 

Aziz arkadaşlar, benden iyi takdir eder
siniz ki, her mesleğin kendisine mahsus bir 
haysiyeti ve şerefi vardır bu, memleket şerefi 
ve haysiyeti içinde bir cüzdür. Fakat basit gibi 
görünen bu halin, memleket dışında âlemşümul 
bir kıymet ve mahiyet alacağını da takdir eder
siniz. O ok yalnız burada bulunan arkadaşla
rın kalbini yaralamamıştır, memleketin kültür 
ve sağlık dâvasına karşı, Türk hekimlerinin, 
ahlâksız, beceriksiz birer unsurdan ibaret ol
duğunu, hudutlarımız haricine kadar yaymış
tır. Bu itibarla burada, Efkârı Umumiyeye bu 
suretle huzurunuzda arzetmek mevkiinde ka
lan bir hekim sıfatiyle arzedeyim ki, bu gibi 
fena bir hareket ve suiistimal varsa, bu mesle
kî divanı haysiyetinin vazifesine taallûk eder 
ve bu suiistimal diğer taraftan adlî mercilerin, 
hukuki bakımdan, işi olmak lâzımğelir. Bura
dan memleket hudutlarını da aşacak kötü bir 
hava yaratılması, hiç şüphesiz memleket namı
na acıdır. 

Türk hekimi, Fizan çöllerinden başlıyarak, 
memleketin istiklâli, fikir hürriyeti uğrunda 
hayatını vermiş memleket hudutları içerisinde, 
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harblerde, görünmez düşman şeklindeki sarı 
hastalıklarda müeadele etmiş olan bir ailenin ina
nabileceğiniz bir unsurudur, bu fedakâr unsu
run bugün mevcut olduğuna itimat etmenizi 
rica ederim. Bu unsurlar mevcuttur, fakat biz 
böyle umumileştirilecek mevzuların burada de
ğil, adlî merciinde ortaya atılmış olmasını 
tercih ederdik. Bakanımın dediği gibi, hakika
ten suçlu ise tecziye edilecektir, ben sayın Ba-

• kanımdan bunu yapacağından eminim, bun
dan dolayı kendilerine tekrar teşekkür ederim. 
Benim sözlü sorularıma tatminkâr cevap, icra
at olacaktır. 

Dr. MlTAT SAKAROĞLU (Muğla) — 
Muhterem arkadaşlar, hekimlik mesleğine ait 
kötülükleri, muhterem operatör arkadaşımın 
etibba odasındaki tavsiyeleri hilâfına örtbas 
etmiyerek açıkça beyanda bulunan muhterem 
Bakan arkadaşımıza teşekkürle söze başlamak 
isterim. 

16 Şubat 1948 tarihinde Büyük Millet Mec
lisinde, irtikâptan mahkûm olan bir doktorun 
affı talebi dolayısiyle burada bir görüşme yap
mış ve (Bir kısım meslektaşları), zabıtta aynen 
mevcuttur, gayrimeşru sahalarda ikbal ara
mak yollarına saptıklarından bahisle milletin 
ve (namuskâr Türk hekimliğinin) bu kötü ruh
lu insanlardan tathir edilmesini ifade etmiş
tim. Bu çok sarih ve açık olan beyanlarım kar
şısında bir kısım îstanbuPlu meslektaşlarımın, 
şayet suiniyete makrun değilse gafletin ta ken
disi olan ve matbuata da aksettirilen yersiz bir 
infiali ile karşılaştım kendilerine verdiğim hu
susi ve aleni cevaplarıma rağmen bu zevat şa-
\<t b:r bildiğim varsa Meclis lJivii.viiiicen ifa
de etmekliğimi istemektedirler. Ben de sırf ha
kikatin tezahürü için H z ı hadi vV er ürerinde 
bir nebze durmak istiyorum. 

BAŞKAN — Şahısları karıştırmayınız. 
(Devam devam sesleri, Bravo sesleri) 

Dr. MÎTAT SAKAROĞLU (Devamla) — 
Bugün doğrudan doğruya neslimize ve millî 
varlığımıza kıyan ve ancak ölüme sebebiyet 
verdikleri hallerde kanunun pençesine düşe-
bilen gayrimeşru kürtajcıların ki bunlara 
doktor deyemiyeeeğim, habis faaliyetlerini kim 
inkâr edebilir? Bular içinde nesep değiştiren 
ve ısmarlama çocuk ticareti yapacak kadar 
işi ileri götüren müesseseler bile türemiş de- j 
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ğil midir1? Yine ne hazin bir tecellidir ki bizzat 
istanbul Etibba Odasında beni protesto eden 
meslektaşlar arasında gazetede resmi çıkan bi
rinin üç gün evvel Ankara mahkemesinde mah
kûm olmuş olduğunu görmüş bulunuyoruz. 

2. Memleketimizin pek çok yerinde hasta 
ile hekim arasına bir simsar zümresinin gir
diğinden ve bu zümrenin yaratıldığından şüp
he mi ediliyor? 

Ben Yüksek Meclisin içinde, hekim olsun 
olmasın, bu çirkin hâdiseleri bilen yüzlerce 
arkadaş bulunduğuna katiyetle kani bulunu
yorum . 

Keza İstanbul etibba odasının bir kongre
lerinde bu mevzu defeatle münakaşa ve müza
kerelere mevzu teşkil etmemiş midir? Ve hattâ 
gene bu teşekkül adına gazetelerde beyanatta 
bulunan bir zat (Bu hususta pek çok muame
leli dosya olduğunu) ifade etmekle durumu iti
raf etmiş olmuyor mu? Ben şu vesile ile şunu 
da öğrenmek istiyorum. Geçen sene Cenevre'
de toplanan milletlerarası sağlık teşkilâtı 
kongresinde hekimle hasta arasina üçüncü 
ibir şahsın girmemesi ve sokulmaması hakkında 
kararlar alınmıştır. Biz de bu kararlara resmen 
iltihak ettik. Bu kararlar icabı olarak bugüne 
kadar ne gibi önleyici tedbirler alınmıştır? 

Üçüncüsü, İstanbul'da ünlü mütehassıslar
dan birçoğunun resmî vazifelerinden başka'bir
çok yarı resımî veya hususi müesseseleri de in
hisarlarına ve hem resmî hem de tâli işlerde po
likliniklere devam etmiyerek fakir hastaları 
yüksek ücretler Ibahasma hu'susi muayenehane
lerine müracaatı icbar ettikleri 'bir vakıa değil 
midir? (Doğru, doğru sesleri). 

Hele muayenehanelerine gelen hastaları en 
ince lâbortauvar tahlillerini resımî hastanede 
yaptırarak bedellerini kendi namlarına tahsil 
eden bedbahtlar yok mudur? Heyet raporlarını 
(muayenehanesinde imzalıyarak resmî müessese
yi ve vazifesini istismar edenler yok mudur? 

Arkadaşlar, bu sayılı menfaatperestler için 
muayenehane cazibesi o kadar kuvvetlidir ki, 
Sağlık Bakanlığı bunları kanunun mecbur kıl
dığı saat 15 kadar resmî işleri başında tutabil
mek için defalarca sert tamimler yapmak mec
buriyetinde kalmış ve hatırımda yanlış kalma
dıysa muayenehaneden kliniğe hasta yatırılma
ması hakkında emirler yazmıştır. 

4. — Geçirdiğimiz harib yılları içinde halkın 
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rızkı ile oynıyan karaborsacılığın; milletin sağ
lığını korumakla mükellef olanlara da sirayet 
ettiğini ve değerinin 5 - 10 misline röntgen 
filmlerinin ve ilâçların bu piyasada satıldığını 
gazetelerde okumadık mı?.Bunların mahkemeye 
düştüğü ve mahkûm olduğunu duymadık mı? 

5. — Şimdi doğrudan doğruya hastanedeki 
vazifelerini kötüye kullananlardan, isim zikret
memek üzere, birkaç misal vereceğim. 

A) Diyarbakır Hastanesinde kulak, boğaz 
mütehassısından başka bir hastanenin eski dâ
hiliye mütehassısı da gene bir irtikâp suçundan 
takibata mâruz kalmış ve mahkûm olarak ceza
sını çekmiştir. 

B) Bir müddet evvel Bursa'da ipek ticare
ti yapan bir musevi tacir karaborsacılıktan 
ma'hkûm olmuş bu mahkûmiyetini geçirmek 
üzere Diyarbakır'a sürülmüştür. Bu tacir Di
yarbakır 'da hasta olduğunu ileri sürerek ve bir 
rapor uydurarak Bursa'ya dönmeye muvaffak 
olmuştur. Fakat zamanın umumi müfettişi ve 
sağlık müşaviri hu yahudiyi Bursa 'da ikinci bir 
muayeneye tâîbi tutturmuşlar ve aldığı birinci 
raporu iptal ettirerek bu adamı geri göndert-
mişlerdir: 

C) Yine Afyon Hastanesinde böyle müessif 
yolsuzluklar olmuş ve göz mütehassısı ile ope
ratörü ve nisaiyecisi mahkûm olmuşlardır. 

D) Arkadaşlar, şimdi daha geniş bir şebe
keden bahsedeceğim. 

Bir müddet evvel istanbul ':âa bâzı hastane
ler mütehassısları üzerinde müessir olarak sah
te raporlar tanzim ettiren bir şebeke. Sultan 
Hamamında ermeni Sempat isminde bir simsar 
vardır. Bu adamın geniş kolları, yazıhanesi var
dır. Askerî hizmetini yapmak üzere olan vatan
daşları muayene yapmakla mükellef heyeti 
sıhhiyeye para mukabili sahte raporlar tanzim 
ettirerek askerden kaçırmayı kendisine sanat 
edinmiştir. Bu şebeke bir tesadüf eseri olarak 
ele geçmiş, dikkat buyurun; bir başhekim üç 
buçuk seneye mahkûm olmuştur. Bir göz mü
tehassısı bu suçlardan üç seneye* (mahkûm ol
muştur. Bir asabiye mütehassısı (isimler mah
fuzdur) bir sene dört aya mahkûm olmuştur. 

Sempat 'beş sene hapse mahkûm olmuştur. 
Diğer bir simsar 1,5 sene hapse mahkûm olmuş
tur. Rapor alanlar mütaaddit cezalara çarptı
rılmış ve raporları tasdik eden hastane heyeti 
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sıhhiyesi vazifeyi ihmalden 30 lira ağır para 
cezasına çarptırılmıştır. (Gülüşmeler). 

600 kadar heyeti sıhhiye raporu alan kimse
ler tekrar muayeneye sevkedilmek suretiyle bu 
raporlar iptal edilmiştir. Bütün bunlara rağ
men o meslekdaşlardan bâzıları Devlet hizme
tinde bulunagelmektedirler. Ben bu mevzuda 
İstırabına yakînen kaani olduğum muhterem 
Sağlık Bakanını daha fazla tazip etmemek için 
kısaca söylüyorum, fakat tafsilât hususunda 
emirlerine amade olduğumu arzederim. 

Muhterem arkadaşlar, mensubu olduğum asil 
mesleği birkaç kuruşluk menfaat için kirleten
ler hakkında sual takriri veren muhterem ar
kadaşımın bu hareketini ben noksan telâkki 
ederim. Bu konuda hakiki durumun tezahürü 
ne muhterem Bakanın bildikleriyle ve ne de be
nim ifade ettiklerimle mümkündür. Hakikati 
öğrenmek istiyenler kulaklarını ıstırap çeken 
halka çevirerek (gayrimeşru çalışan hekimler 
var mıdır?) Sualimi o kütleye tevcih etmelidir. 
(Bravo sesleri, alkışlar) 

Tanıdığım, tanımadığım birçok vatandaşlar
dan bu kanaat ve beyanlarımı teyit eder mahi
yette mektuplar alıyorum. 

Müsaade ederseniz bunlardan bir ikisini okâ-
yayım: 

İstanbul'daki mütehassıslardan bir arkadaş 
yazıyor. «Bütün memleketin hastalarının şifa 
aramak üzere sığındığı İstanbul'da hekimlerin 
zayıf ruhlu olanlarının cemiyete yaptıkları 
kötülükler aynen söyledikleriniz gibidir. 
Hele bunların içinde ellerinde birçok 
yatak ve bilhassa yerlerinden alınamaz 
ve dokunulmazlardan olursa imtiyazı bu
lunanlar hakkında söylenen şeyleri biz 
konuşamayız. Maalesef İstanbul'umuzun has
tane mütehassıslarından bâzıları için ısrarla 
ortaya atılmaktadır.» 

Bana bir vatandaş yazıyor : 
«Büyük Millet Meclisindeki çok doğru be

yanatınızdan dolayı suni asabiyet buhranı 
geçiren bâzı meslektaşlarınızın İstanbul etibba 
odasında yaptıkları toplantılarda söyledikleri 
sözlerden bir kısmını okudum. Türk Milletinin 
milyonlarca lira sarfederek vücuda getirdiği 
ve her sene milyonlar harcadığı mekteplerde 
meccanen okumuş olduklarını ve milletin bün
yesini kemiren, kalil bir zümre hariç olmak 
üzere halkın fakrü zaruret içinde yaşadığını 
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bir an bile düşünmek istemiyen insanlara nasıl I 
hitap edilmesi lâzımgeldiğini bilemiyoruz. Has
tanelerin bir kısmının feci bir durumda ve bâzı 
hekimlerin tababeti ticaret şekline soktukları 
ve vazifelerini suiistimal ederek nefreti umumi-
yeyi kazandıkları meydanda durur ve dillere 
destan olurken bâzı hekimlerin güneşi inkâr 
edercesine söz söylemelerine bakıp da hayret 
etmemek kabil değildir. Bu gibi protestoların 
birkaç safdili aldatmaktan ve doğru yoldan ay
rılmış olanları da teşvikten başka bir şeye ya-
ramıyacağmı idrak edemiyen insanlardan bu 
memleket ne bekliyebilir» 

Yakın zamanda muhterem bir profesörün bir 
makalesinden birkaç satır: 

«Ortada hakikaten bir hekimin işlediği bir 
suç varsa buna hakiki bir ceza nasıl verilecektir? 
Bir muhtekire olduğu gibi birkaç sene ceza ve 
birkaç yüz liraya mahkûm olmasının hakiki bir 
ceza olduğu nasıl söylenebilir? Tibbî mesuliyet; 
diğer mesuliyetlerle uzaktan bile mukayese 
edilemez.» 

«Muhtelif memleketlerde ve hattâ bizde sa
yıları az bile olsa öyle hekimler üremiştir ki, 
vicdani çalışmaktan ziyade hekimliği ticaretlen-
dirmişler, hattâ işi şarlatanlığa kadar götürmüş
ler, yalnız maddi menfaatlerini düşünmüşler
dir. Sanatları icabı tedavilerine koştukları kim
selerin hayat ve sıhhatleri için bir tehlike teşkil 
etmişlerdir. 

«Bu acı misaller tarihte olduğu gibi bugün de 
üzerinde müsait zemin bulan yerlerde artmış gi
bi görülmektedir. Vicdanlarımızla mahkûm etti
ğimiz, tesadüf ve yanlışlıkla hekimliğin asil ah
lâkını bozmak için aramıza giren bu insanları ha
kikaten mahkûm edecek kanunlarımızın kâfi gel-
miyeceğini söylemek de yerinde olur. Bunları 
vicdanlı hekimlerin salik oldukları tıb mesleğin
den ayrı bir zümre olarak ele almak lâzımdır.» 
«Kendi hastalarına tıb ilmine ve sanatına aykırı 
bir tavır takınacak olursa o hekim bilmelidir ki, 
yalnız kanunla mahkûm edilmekle kalmaz, ahla
ken ve vicdanen de hüküm giyer. Ancak bu kabil 
hekimler mahkûm olacaklardır. Hekimin beşerî 
ıstıraba karşı vermiş olduğu ilâcın karşılığı ne 
gibi mükâfat olabiliri Hakiki bir hekim en bü
yük mükâfatı insanlardan beklemeyip asil insanın I 
yardımcısı büyük kudret ve hâkimi mutlaktan I 
bekleıv- I 

Son olarak; soru sahibi arkadaşım matbuatta I 
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yer alan, Cumhuriyet gazetesi yanımdadır. «Bizim 
Mecliste dostlarımızın da, düşmanlarımızın da 
mevcut olduğunu unutmıyalım», şeklindeki yer
siz mütalâasına cevaben de : Muhterem meslek
taşımdan Büyük Millet Meclisinin her hangi 
bir mesleğin düşmanlarını içine alan rakip bir te
şekkül olduğu hakkındaki telâkkisini tashih bu
yurmasını rica ederim, (Bravo sesleri) Ve Yük
sek Meclis üyelerini memlekette fazilet ve ahlâk 
esaslarının hâkim olması dâvasında vazife almış 
insanlar olarak hâtıralarına nakşetmesini bilhas
sa istirham ederim. (Sağdan alkışlar) 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
Dr. Kemali Beyazit (Maraş) — Arkadaşlarım, 
bu mevzuun yenibaştan bu kadar deşilmesin
den ve konuşulmasından hakikaten muztaribim. 
(îyi oldu iyi oldu sesleri) 

Sayın M. Kemal arkadaşımızın bahsettiği gibi 
bu mesleğin çok şerefli, çok faziletli insanları var
dır ve bunların adedi pek çoktur arkadaşlar. 

Sakaroğlu arkadaşımızın bahsettiği gibi bu 
mesleğin şeref ve haysiyetini kıran insanlar da 
vardır. Ama bunların adedi de azdır ve sununla 
müteselliyim ki, Sakaroğlu arkadaşımız misalleri
ni verirken bunların mahkemeye verildiklerini, 
ceza gördüklerini şu ve bu şekilde takipedilmekte 
olduklarını lütfen beyan buyurdular. Demek ki, 
meslekin şeref ve haysiyetini kötüye kullananlar 
hakkında Hükümet hiçbir zaman merhametli ol
mamıştır, lâzımgelen şey yapılmıştır, yapılmak
tadır. 

Ama bir hekim için kanunen ceza giymek kâ
fi midir?. Hakikaten bu da azdır. Simsar kullanan 
hekimin, vicdanı kendini bu kadar sakin yola gö
türecek kadar küçültmüşse, biz hangi kanuni 
müeyyidelerle bu işi ortadan kaldırmaya kalksak, 
o hekimden bu cemiyete fayda değil, ancak zarar 
gelir arkadaşlar. 

Yalnız şunu tebarüz ettirmek isterim: Hasta
nelerde çalışan hekimler, mesuliyeti üzerime ala
rak beyan ediyorum, aksi sabit olmadıkça, Bakan
lığımız nazarında şeref ve haysiyetli insanlardır. 
Hakikaten mesleklerini icabına göre ve tam kul
lanmaktadırlar. Ama hastanede vazifesi olduğu 
halde dışarda muayenehane açmak suretiyle ha
yatını kazanmaya hekim devam ettiği müddetçe 
de bu gibi hâdiselerin yok olacağını, hiç kalmıya-
cağını, iddia edemiyeceğiz. Onun içindir ki biz 
hekimlerimizin bu gibi şaibelerden münezzeh 

— 12 — 



B : 79 2.5 
olmasını temin için, dedikodulardan kurtulma
larını temin için bu işi yenibaştan tetkik et
mekteyiz. 

Sakaroğlu arkadaşım dedi ki, mahkûm olan 
hekimler hâlâ vazifededir. Aakadaşlar, inhayet 
hekim de bir memurdur. Memurin Kanunu, 
mahkûm- olduktan sonra kime vazife verilir, ki
me vazife verilmez, tâyin etmiştir. Memurin 
Kanununa göre, eğer vazifeye mâni bir hali 
yoksa hekimin vazifesini elinden alamayız. Ama 
şunu arzedeyim ki, bunların adedi çok azdır. 
Ve bu cezaların terhibî olduğunu da arkadaşım 
kabul ederler. Böyle-bir suç işliyen bir hekimi 
ölünceye kadar cemiyet içinde süründürmeye, 
parazit yapmaya ne hakkımız vardır. 

Arkadaşlarımız müsterih olsunlar; fenalık 
haberi nereden kulağımıza gelirse gelsin takip 
etmekteyiz. Müfettişlerime emir verdim; gitti
ğiniz yerlerde normal teftişiniz, ve tahkikinizin 
dışında halkın ve efkârı umumiyenin hekimin 
lehinde bulunup bulunmadığını da tesbit ede
ceksiniz dedim. Çünkü halk iyi hekim hakkında 
verdiği notu kolay kolay silmez. Kötüye de ver
diği notta yanılmaz ve kolay kolay kötüye iyi 
demez. 

Çok hassasız ve arkadaşlarım büyük bir 
hassasiyetle ve dikkatle çalışmaktadır. Yeni bil
giler verirlerse onları da ayrıca takip edebile
ceğime kaani olabilirler. 

BAŞKAN —• Kemal Öke. (Kâfi kâfi sesleri) 
Dr. MÎM KEMAL ÖKE (istanbul) — Evve

lâ kâfi diyen arkadaşlara diyeyim ki, bu mesle-
ke taallûk eden ve yakından alâkadar olan bir 
Milletvekili hekim' arkadaşımın bu çok ciddî ve 
önemli bir mevzu üzerinde söz söylemesine mü
saadelerini tabiî görürüm. Bu çok tabiî olan va
ziyet karşısında kâfi diyenlere, yine bir mesle
kin icabettirdiği şekilde cevap vermeye mecbur 
olduğumu hissediyorum. 

Sayın Sağlık Bakanımız benim söyliyeceğim 
birçok şeyleri söylediler. Yalnız bana iki nokta -
kaldı. Bu noktaların tavzihi benim için borçtur. 

Dediler ki, Etibba Odasındaki toplantıyı ört
bas ettiler, örtbas etmedim, ben bir vazife al
dım. Fakat orada bu işi, meslek dâhilinde 
halletmeye çalışmışsam onun meslekî haysiyeti ve 
şerefini kurtarmak için olduğunu takdir etmeleri 
lâzımgelir. 

Yalnız arkadaşı tanımıyorum, kendilerinin 
asîl çehrelerini burada görüyorum. 
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MİTAT SAKAROĞLU (Muğla) — İki se

nedir yoktunuz efendim. Onun için tanımazsınız. 
Dr. MÎM KEMAL ÖKE (Devamla) — Bina

enaleyh kimdir diye arkadaşın birisine sordum, 
albümde gösterdiler, yerini gösterdiler. Baktım 
1912 tevellütlü genç bir meslektaş. Şöyle böyle 
hesap ettim çok yeni bir meslektaş, heyecanını, 
bu husustaki hassasiyetini hoş görürüm. Her 
yeni meslektaşın mesleğinde hassas olması tabii
dir. Ama bu hassesiyetini Meclis kürsüsünde 
mi ifade etmeli? Yoksa daha başka yerde mi ifade 
etmeli? Bunu da daha evvel işaret etmiştim. Bi
naenaleyh Etibba Odası Reisi bulunduğum za
manlarda nasıl çalıştığımı, eğer kendileri o sı
rada İstanbul'da iseler bileceklerdir, kendileri 
bu gibi şebekelerden bahsettiler. Etibba Odası 
Reisi sıfatiyle arzediyorum kî, ben böyle bir şe
bekenin mevcudiyetini ne işittim, ne de gördüm. 
Yalnız tecziye edilen meslektaşlarım olmuştur. 

Belki kendileri ya bir resmî vazife ile veya 
hususi olarak istanbul'da bulunuyorlardı, onu 
bilmiyorum, beyan buyurdukları şebeke hakkın
da bu kadar ince tetkikat yaptıklarına göre, bu 
şebeke ile alâkaları olmaları, pek tabiidir. Eğer 
böyle bir şebeke mevcut ise Etibba Odasına ne 
diye müracaat etmemişlerdir? (Sağdan gürültü
ler). 

BAŞKAN — Kemal Bey; sözünüz iltibası mu
cip olabilir. Lütfen tavzih edin. Sözleriniz
den, bu arkadaşın, bu şebeke ile münasebeti var
mış gibi bir mâna çıkabilir. Lütfen tavzih edi
niz. 

MİM KEMAL ÖKE (Devamla) — Şebeke 
hakkında benim malûmatım yoktur. Çünkü ben 
Etibba Odası Reisi sıfatiyle senelerce çalıştım, son 
senelere kadar ben böyle bir şebeke görmedim, 
işitmedim. Fakat «Simsar kullanan hekim» de
diğimden dolayı iki sene mahkemelerde uğraştım, 
şu Mahterem Heyetin içinde bu hâdiseyi bilenler 
pek çoktur. 

Binaenaleyh şebeke bilmiyorum, şebekeyi 
bilmek için şebeke ile alâkalı olmak lâzımgelir. 
(Sağdan hayır, hayır sesleri, gürültüler). 

Çünkü bu arkadaşımızın böyle bir şebekenin 
faaliyeti hakkında eğer bir vukufu olmuş ol
saydı samimî olarak Haysiyet Divanı Başkanına 
gelir «Böyle bîr vaziyet vardır, bunun hakkında 
tetkikat yapın» derdi. Biz polisten, şuradan bu
radan aldığımız bilgi üzerinde dikkatle durarak 
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tetkikat yapmaktayız. (Kemal Bey olmadı ses
leri). Binaenaleyh ne derseniz deyiniz, arkadaş
lar, ben çok nadir olarak bura}ra çıkarım. Âda
bını bilmem, ama her halde meslek hassasiyeti 
için soyliyeceğim lâkırdılarda beni tutacak ancak 
ve ancak mevzuat olabilir. Reisim benim söyle
meme müsaade ediyorsa konuşacağım. Etmezse 
yerime otururum. Bu bir politika meselesi de
ğildir. Mesele, çok güzide bir sınıfın şeref ve 
haysiyeti meselesidir. Bu meslekin namuslu 
müntesiplerini kirletmîyelim. Bu, bir hekim 
ağzından çıkarsa artık tevil edilemez. Kırk se
ne mesleki içinde yaşamış bir meslektaş sıfatı ile, 
aynı meslekten olmasına rağmen, genç arkada
şıma teessürlerimi arzediyorum. 

Dr. MÎTAT SAKAROĞLU (Muğla) — Ben 
de 15 sene meslekte bulundum. (îşi şahsiyata 
dökmeyin sesleri). 

MİM KEMAL ÖKE (Devamla) — Ne demek? 
BAŞKAN — Hulâsa buyurun. 

MİM KEMAL ÖKE (Devamla) — Bilmeli ve 
takdir etmelidir ki, namuslu hekim şayanı ten
kit değil, şayanı merhamettir. Etibba Odası 
Reisi sıfatiyle vazife almış olsa idim, huzurunuz
da bu mevzuu canlandırmaz, tazelemezdim. Bina
enaleyh örtbas etmiş değildim. Mecliste düşman
lık varmış, böyle birşey bilmiyorum. Yanlış 
olabilir. Ben birçok defa yanlış yazıldığını sizler 
gibi bildiğim içindir kî, yazılan şeylere hiçbir 
zaman kıymet vermem, tekzip bile etmem. Çün
kü tekzibin mânasını hepiniz takdir edersiniz. 
Fakat görüyorum ki, işte bir tanesi, hayır diye
mezsiniz. Bu meslekin karşısına mesleki sevmi-
yen bir meslektaş, çıkıyor. Binaenaleyh açık söy
lemek lâzım geliyorsa, bu mesleki seven de var
dır, sevmiyen de vardır. (Gültüler). 

BAŞKAN —• Arkadaşlar mesele tenevvür 
etmiştir. Bütün arkadaşlarımız, tıp mesleğinin 
büyük çoğunluğunun, şerefli vatandaşları sine
sinde taşımakta olduğu hususunda müttefiktir
ler. 

Dr. MÎTAT SAKAROĞLU (Manisa) — Ga
yet tabiidir. 

BAŞKAN — (Devamla) — Gerek Mitat Sa-
karoğlu, gerek Mim Kemal, bu yüksek ve şeref
li mesleke hürmetkardırlar ve bağlıdırlar. 

Suitefehhümü mucip bir hal kalmamıştır. 
Gündeme devam ediyoruz. 

1949 0 : İ 
3. — Denizli Milletvekili Reşad Aydınlı'nın, 

Adana'dahi petrol çalışmalarının sonucu hak
kındaki sorusuna Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
Cemil Said Barlas'm sözlü cevabı (6/309) 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Adana'da petrol çalışmalarına ne zaman 

başlandı ve ne netice alındı? 
Sözlü olarak cevaplandırılmasını Ekonomi 

Bakanından dilerim. 
Denizli Milletvekili 

Reşad Aydınlı 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI CEMİL 
SAİD RALAS (Gazianteb) — Arkadaşlar, pet
rol çalışmalarına 1935 yılında başlanmıştır. Bilâ-
hara istikşaf dolayısiyle iş talik edilmişti. Jeo
fizik kanunlardan dolayı. Hocalı ve Ağzıkara 
mıntakalarmdan petrol çıkması çok ümitli gö
rülmüştür, Amerika'ya arayıcı sondaj malzeme
si sipariş edilmiştir, gelir gelmez sondaja baş
lanacaktır. 

REŞAD AYDINLI (Denizli) — Efendim; üç 
tane soru sormuştum. Bunlar hakikatte bir ko
nuyu ilgilendiriyordu. O da petroldür. Bunla
rı ayrı ayrı sormaktan maksadım, toptan Sayın 
Bakan cevap evrirlerse, içtüzük mucibince ben
deniz de daha fazla bir zamana sahip bulunarak 
meseleyi esaslı şekilde izah edecektim. Buna 
imkân hâsıl olmadığı için şimdi yalnız Adana 
meselesini konuşacağım. 

B. M. Meclisi Yüce huzurunda, şu noktayı 
belirtmek isterim ki, Türk petrolleri dâvası; 
partilerin üstünde millî ve hayati bir mem
leket davasıdır. Dış siyasette olduğu gibi bütün 
partilerin Türk petrolleri işinde yekvücut olma
ları icabeder. 

Rahmetli Başbakan Refik Saydam; Raman'-
dan dönüşünde, «Türkiye'de petrol vardır. Fa
kat benim bu adamlara itimadım yoktur» de
mişlerdi. Hangi «artlar altında Türk petrolleri
nin kaderini ellerinde tutan mesul şahıslara 
itimat etmediğini bilmiyorum. 

Sonra yine eski Ekonomi Bakanlarından 
Muhterem Fuad Sirmen bir soru önergem mü
nasebetiyle «Bu müessese tefessüh etmiş, bu mü
essesede Umum Müdür mü yalan söyledi, yok
sa şube müdürü mü? Umum Müdür gıyabında 
yalan söylediler, bunun da bu tahkikatla mey
dana çıkması icabeder. demişti. Maalesef bu
güne kadar bu yalancılık meydana çıkarılma-
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mış, bundan cüret alan daha büyük yalanlara 
baş vurmaktan çekinmemişlerdir. 

Yine eski Ekonomi Bakanlarından Sayın 
Bekir Balta Maden Tetkik ve Arama Eustitüsün-
deki muhasebe ve muamelâtın, satın alma işle
rinin ne şekilde cereyan ettiğine dair bu kür
süden vâki olan hazin itiraflarını ve beyanatı
nı hatırlamanızı rica ederim. 

Buraya kadar olanlar sadece Halk Partisi 
Hükümetlerinin kısaca mütalâa ve beyanat
larıdır. Bunları, hâtıralarınızı canlandırmak 
maksadiyle arzediyorum. 

BAŞKAN — Sorunuz Adana petrolüne ait
tir, rica ederim soruyu genişletmiyelim. 

REŞAD AYDINLI (Devamla) — Arkadaş
lar, bendeniz 1940 da Antakya Lisesindeki mu- J 
allimlik vazifemden mecburi hizmetime muka- j 
bil para ödemek şartiyle istifa edip Hukuk i 
Fakültesindeki talebeliğime döndükten sonra 
bu arada iş hayatına da atıldım, işlerim ica- I 
İn madenci ve petrolcülerle tanıştım. Bir in- I 
kılâp çocuğu olarak Türkiye'de büyük endüs- I 
trinin ve her türlü kalkınmanın yapılabilmesi I 
için ilk şart olarak petrolü, demiri ve kömürü I 
düşündüm. Bu itibarla petrol konusu üzerin- ! 
de hassasiyetle durdum. Bunu Yüksek Hu
zurunuzda arzederim. 

EŞREF DİZDAR (Giresun) •— Keski Petrol 
mühendisi olaydınız Reşad Bey.. 

SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Bura
da yetişir... 

REŞAD AYDINLI (Devamla) — Ve bu ara
da bu alâkam dolayısiyle bütün teşkilâtı ve pet
rolcüleri yakından tamdım îngiliz mütehassı
sı Mister Dek ile de temaslar yaptım. Huzu
runuzda arzedeceğim resmî, hususi vesikalar 
işte bu suretle toplanmıştır. 

Sayın arkadaşlar, elinizdeki bu delilere 
göre Türk vatanında petrol mevcuttur. 1933 ten 
beri yapılan petrol sondajlarının hemen hep
sinde petrol çıkmışsa da türlü sebeplerden do
layı « iktisadi değildir * diyerek petrol kuyu
ları terkedilmiştir. Hattâ Ramandağı hakkın
da da 1943 ve 1946 senelerinde iki defa terke-
dilme kararı maalesef verilmiştir. 

işte biz bu terkleri yerinde bulmadık, bu 
zihniyetle mücadeleye başladık. Şayet bu bir" ku
sursa kusurumuz bundan ibarettir. Şimdi bu 
başlangıçtan sonra Adana'da petrol aramaları | 
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r nasıl cereyan etmiştir, onu arzedeceğim. 1937 

malî yılı faaliyet raporundan okuyorum. « Bu 
J tecrübe ağır ve kuvvetli makinalar olmadıkça 

Adana tabakalarının daha derinlere doğru 
hafredilemiyeceğini katiyetle göstermiştir > 
Binaenaleyh ağır tabakayı kazacak ve derinle
re gidecek bir makine istiyorlar. Halbuki 1936 
senesinde dünyaca tanınmış bir Fransız jeofizik 
şirketi Türkiye'ye celbedilmiş ve buna Adana 
bölgesinde ilmî araştırma yaptırılmıştır. Şirket, 
bu bölgede 2000 metreye kadar çamur olduğunu 
raporlarında bildirmişlerdir. Binaenaleyh bu böl
ge için makine alınırken bunun göz önünde tu
tulması katî bir zaruret idi. Bu şirkete o zaman, 
bu iş için, 98 900 Türk lirası ve bugünkü para 
ile aşağı yukarı yarım milyon lira ödenmiştir. 

Gene Adana çalışmalarında 1948 senesinde, 
bakınız aynı enstitü ne diyor : « Adana 'da derin 
sondaja karar vermeden evvel, sismograf jeofi-
zikî üstürüktür sondajı yapılmıştır. Bunlara ilâ
veten bir de az masrafla yapılabilen ve enstitüde 
bulunan mâniye metre ameliyesi yapılması muva
fık görülmüş dedikten sonra nihayet, nihai son
daj noktasını tesbit ettik » diyor. Yani demek 
istiyorlar ki biz bütün fennî icabatı yaptık ve 
sondaj yerini tesbit ettik, ve bu iş için iki bin 

I metreyi kazabilecek bir travzel sondaj makinesi 
I de sipariş ettik. 

1939 senesinde yine Adana için enstitü ne 
söylüyor ? « Fakat sonradan aletler sahraların 

! şişmesinden dolayı sıkıştığından aylarca süren 
uğraşmalardan sonra daha kuvvetli personel ve 
teçhizat temin etmeden daha ileri gidilemiyeceği 
anlaşılarak sondaj durdurulmuş ve makinenin 
Ramandağı 'na nakline başlanmıştır. » 

Bu makine Adana 'da 455 metreden ileri gide
mediği halde, bilâhara Ramandağı 3 te aynı per
sonel ve aynı teçhizatla 1354 metreye kadar git
miştir. Fakat o zaman Adana terkedilmiş bulu
nuyordu. 

Muhterem arkadaşlar, bu muazzam travzel 
makinesi o zamanın parasiyle 163 000 liraya alın
mıştı. Acaba Ramandağm'da çalışan makine ne
den Adana 'da çalışamadı ? Yukarda arzettiğim 
ifadelerin samimiyeti var mıdır ? 

Şimdi bu ciheti o zaman ki, Adana kamp şefi- -. 
nin Başbakanlığa verdiği resmî raporundan takip 
edelim : 
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EKONOMİ VE TİCARET BAKANI CEMİL I 

CAÎD BARLAS (Gazianteb) — Kapın şefi kim, 
ismi nedir ? 

REŞAD AYDINLI (Devamla) — Ejder. Ra
poru okuyorum : « Almanya'ya sipariş edilen 
Travzel sondaj makinesi geldi, Eylül 1939 da 
sondaja başlandı. Fabrika bu makine ile bera
ber Valiz isminde bir Alman sondaj mühendisi 
ile Dekoterya, İstençiyo adında iki Romanyalı 
sondaj ustası göndermiştir. Bunlar makinenin 
montajını yapıp işe başladılar. İlk ihtilâf Alman 
mühendisi ile petrol grupları başkanı Cevat Taş
man arasında çıktı. Cevat Taşman makinenin 
kendi istediği gibi çalıştırılmasını istiyordu. Al
man sondaj mühendisi Cevat Taşman'm istediği 
usul ile çalışırsa fennî şartlara uygun olmadığını 
eğer bu usul ile sondaj yaparsak hiçbir istifade 
edilemiyeceğini söylıyerek fikrinden vazgeçmesi- I 
ni istiyordu. Cevat Taşman ısrar etti ve kendi I 
teklifi veçhile sondaja başladı. Bir az sonra 445 I 
metreye gelindiği vakit aletler sıkışıp kaldı. Fab- I 
rikanın gönderdiği Alman mütahassısı bu durum I 
karşısında da Cevat Taşman'a yeni bir teklifte I 
bulundu. Bu teklifi de kabul edilmediği için, I 
kendi ihtisasının icaplarına göre fırsat bulamıyan I 
sondaj mühendisi istifa ederek memleketine av- I 
det etti. Halbuki Alman mühendisi Travzel; ma- I 
kinesinin hem rotari, hem de kablo sistemi ile I 
çalışır bir makine olduğunu ileri sürerek I 
arazinin çamurlu olması dolayısiyle rotari I 
sistemi yerine kablo sistemi ile çalışmanın I 
icap ettiğini ve esasen makine üzerinde I 
kablo sisteminin mevcut olduğunu söyledi. 1 
Fakat Cevat Taşman bu teklifi de reddetti, 
Raman dağından bir sondajcıyı aletleri kur- I 
tarmak üzere Adana'ya getirdi ve Adana'da I 
bir kuyuda sıkışma neticesinde kalan aletleri 
kırarak kuyudan çıkardı» İşte trovazel ma
kinesinin akibeti. 

Neticede Adana'yi terketti. 
BAŞKAN — Reşad Bey üç dakikanız kal

dı. 
REŞAD AYDINLI — Siz bilirsiniz efen

dim. 
BAŞKAN — Ona göre tertipliyeceksiniz, I 

ben bilmem tüzük bilir. I 
REŞAD AYDINLI (Devamla) — Bu mües

sesenin zihniyetini tebarüz ettirmesi bakımın
dan heyeti celilenize bir delil daha vereceğim. | 
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I O da 1941 senesinde Başbakanlığa hitaben ya

zılmış ve şimdi Ekonomi Bakanlığının evrak 
dosyası arasında mevcut bir rapordur. Raporu 
aynen okuyorum. 

«24 . VII . 1939 da başlıyan raman bir son
dajı 1 040 metrede iken borular geçirilmiş.. 

BAŞKAN — Ramandan bahsediyorsunuz, 
Adana'dan bahsediniz. Sonra sırası ile umumi 
kısma geldiğimizde Raman'a geçersiniz. Mec
lis çalışmasının bir usulü olması lâzımgelir. 
Raman'ı bırakın Adana'ya geçin. 

REŞAD AYDINLI (Devamla) — (Raporun 
okunmasına devam edildi.) Ve sondaja devam 
edrek kuyulara indiler. 15 - 18 Nisan 1940 ta-

I rihinde Raman kampında bulunan Paleontolog 
I Mak Anli merkeze bir telgraf çekti, bu kuyu

larda petrol ümidi olmadığını bildirdi. Buna 
gelen cevapta kuyunun kapatılması emredili-

I yordu. Bu itibarla o zaman.. 
BAŞKAN — Reşad Bey vakit tamamdır. 

I Adana petrolü hakkında bir şey söylemiyorsu-
I nuz, Raman petrolüne geçtiniz, 15 dakikayı ge-
I çiyorsunuz. Sizinki gibi gündemde daha 15 ta-
I ne sual var. 

REŞAD AYDINLI (Denizli) — Arkadaşı-
I mız suale cevap verdiği zaman, kaldığımız yer-
I den devam ederiz. 

BAŞKAN — Vakit tamamdır. Evet.. 
REŞAD AYDINLT (Denizli) — Tabiî, bel-

I ki reis de petrolle alâkadardır. 
I BAŞKAN — Anlamadım kâtip arkadaşı-
I mız, Reis de bununla alâkadardır gibi bir söz 
I işittiğini söyledi. 
1 REŞAD AYDINLI (Denizli) — Şimdi Ba-
I kan söyler ben de söylerim, istediğinize istedi-
I ğiniz kadar konuşma hakkı verdiniz, istemedi-
I ğinize söz vermiyorsunuz. 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI CEMİL 
SAÎD BARLAS (Gazianteb) — Reis bey pet
rolle alâkadardır belki dedi. 

BAŞKAN — Belki bundan yirmi beş otuz 
sene evvel evimde petrol lâmbası yakmakta 
idim. Reisin alâkası bundan ibaret. (Gülüşme
ler) 

I 4. — Denizli Miletvekili Reşad Aydınlı* nm, 
I Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Mü-
I düdüğünün Türk Petrollerini işletmek için dı-

şarda müşteri aramak yetkisi olup olmadığı 
I hakkındaki sorusuna Ekonomi ve Ticaret Ba-
[ kanı Cemil Said Barlas'vıı sözlü cevabı (6/310) 
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Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Maden Tetkik ve Arama Müdürlüğünün 
Türk petrollerini işletmek için dışarda müşteri 
aramak salahiyeti var mıdır, yok mudur? 

Sözlü olarak Ekonomi Bakanı tarafından 
cevaplandırılmasını saygı ile rica ederim. 

Denizli Milletvekili 
Reşad Aydınlı 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI CFMÎL 
SAİD BARLAS (Gazianteb) — Maden Tetkik 
ve Arama Umum Müdürünün vazifesi kanunla 
tesbit edilmiştir. Maden Tetkik ve Arama 
Umum Müdürü bu işlerle meşguldür ve buna 
müteferri vazifeleri yapar. 

Petrol için sermaye aramak icabettiğ^ za- ı 
man, bu sermayeyi arıyacak makam, o makam 
değildir. 

BAŞKAN — Buyurun Reşad Aydınlı. 
BAŞKAN — Rica ederim Reşad Bey, evvelâ I 

Meclis Reisi petrol işiyle de alâkadar diye bir 
şey söylemişsiniz. Bunu evvelâ tasrih ediniz. ' 

REŞAD AYDINLI (Denizli) — Ben bunu 
tasrih için bir sebep göremiyorum, rica ederim 
sözümü kesmeyiniz. 

BAŞKAN — Evvelâ bu ndktayı tasrih edi
niz, yoksıa sözünüzü 'keserim. Ne söylediniz bir 
defa onu açıklayınız. 

REŞAD AYDINLI (Denizli) — Böyle şey 
olur mu? Mütemadiyen sözümü kesiyorsunuz, 
zalbıtlar eldedir. Belki Reis Bey de petrol işiyle 
alâkalı dedim, bu mesele buraya kadar gelmiş
tir, başında dediğim gibi, dış siyasette olduğu 
gibi 'bütün partiler bunda da birleşmelidir de
dim. 

BAŞKAN — Hayır, Meclis Reisi de alâkdar 
diye söylemişsiniz. Onu bir daha açıklayınız, 
zaten on beş dakika zarfında, tüzük mucibince 
sözünüzü bitireceksiniz. Böyle birta'kım mânâ
sız sözlerin burada yeri yoktur. Ne demek is- | 
tediniz? Bunu Meclis de duysun, memleket de 
duysun. Yo'ksa böyle masum vatandaşları leke
lemek marifet değildir. 

REŞAD AYDINLI (Denizli) — Kim lekeli
yor? Efendim, bunda bir kastım yoktur. Müte
madiyen sözümü kesiyorsunuz, rica ederim. 

EŞREF DİZDAR (Giresun) — Söylemezsen 
töhmet altında kalırsın. | 

REŞAD AYDINLI (Devamla) — Ne söyli-
yeyîm. j 
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I BAŞKAN — Hiçbir reisimizin petrol işiyle 

alâkası var mıdır, yok mudur? 
REŞAD AYDINLI (Devamla) — Yoktur. 

Petrol işiyle alâkalı zata tesadüf etmedim. 
I BAŞKAN — Bana söylemeyiniz, yoktur, de

yiniz. 
REŞAD AYDINLI (Devamla) — Yoktur, 

dedim ya efendim. 
I BAŞKAN — Peki, 15 dakikanız şimdi başlı

yor. 
REŞAD AYDINLI (Devamla) — Efendim, 

18 Nisan 1940 tarihlerinde mer'keze bir telgraf 
j çekti, bu kuyularda petrol madeni 'bulunmadı

ğını bildirdi. Merkezden gelen cevapta, raporu 
aynen okuyorum, «kuyunun kapatılması emre
diliyor. Bu telgraf o zamanın kamp şefi tara
fından saklanıyor ve sondaja devam ediliyor.» 
22 . II . 1940 tarihinde petrol bulunuyor ve 
kuyu içinde yükselmeye başlıyor, vaziyet 
merkeze bildiriliyor 1940 başlangıçlarında Baş
bakan Refik Saydam ve İktisat Vekili Hüsnü 
Çakır kampa geldiler. Yapılacak yegâne iş hiç 
durmaksızın petrolü çe'kme'kti halbuki kuyuya 
tazyikli su dolduruldu ve 120 atni'osfer tazyikle 
kuyuya 300 torlba çimento sıkıştırıldı, çimento 
iyice donsun diye bir hafta beklendi bir hafta 
sonra sondaja geçildi, petrol seviyesine tekrar 
varıldı, petrolün emaresine dahi tesadüf edil
medi, seviyeden aşağıya inildi, su çıktı», böy
lece rapor devam ediyor.. Sözlerimin başında 
arzettiğim gibi Rahmetli Refik Saydam'in bu 
memlekette petrol vardır ama benim bu adam
lara itimadım yoktur demiş olmasının delilini 
burada vermiş oluyoruz. Muhterem arkadaşlar 
hakikat şudur ki : Maden Tetkik Arama Ens
titüsünde petrol işlerini idare edenlerin hiç de-
ğişmiyen bir zihniyeti vardır. Bunların taktiği 
şıtdur; evet Hükümete ve millete kuvvetli bir 
ümit vermek; sonı*a bu ümit peşinde Hükümeti 
koşturmak ve malzeme sipariş ettirmek,, malze
me geldikten sonra da bir eyyam tesis işleriyle 
oyalamak; daiha sonra ya teknik arıza mevcut, 
ya iktisadi değildir veya makinenin kapasitesi 
müsait değildir diye o yeri terketmek; fakat 
bir yeri terkederken ikinci bir yerin propagan
dasını yapmak ve ümitleri gönülleri o yere çe
virmek.... İşte dolap bu şekilde dönüp gidiyor. 

Türk Milletinin dişinden tırnağından artır
dığı milyonlar bu değirmende bu suretle öğü
tülüyor. Bu suretle Adana 'daki petrol aramala-
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rmın müspet ve menfi raporlarını göstermiş 'bu- | 
lunuyorum. Bendenizin bundan çıkardığım neti
ce budur. 

Adana'da petrol vardır, fakat henüz kana
atimi tesbit edemedim. Niçin o zaman böyle 
yapılmıştır ve niçin o makine, demin raporda 
okuduğum gibi, orada çalıştırılmamıştır ve 
Raman'a (kaçırılmıştır? 

îkinci soruya verdiği cevaptan dolayı, Ba
kan'a teşekkür ederim. Yalnız elimde (Oil 
Form) diye bir mecmua vardır. Bu mecmuada 
«Türk petrollerinin hususi teşebbüsle işletilme
si için kapı açılmıştır» başlığını taşıyan bir ma
kale neşredilmiştir. Bu makaleyi neşreden, M. 
T. A. nm başında bulunan zattır. Suallerimin 
başında, Türk petrollerine hariçten müşteri ara
mak yetkisi bu zatta var mı demiştim. Bakan
da yoktur dediler. Ve vazifelerini bir kere daha 
belirttiler. Şu halde bu yazının mânası kalmı
yor. Fakat bu yazı intişar etmiştir. Hattâ ken
disinin fotoğrafını dahi basmışlar. 

Petrol meselesi üzerinde bu kadar laubali 
olmak bilmem doğru mudur? 

Arkadaşlar; bundan başka elimde bir İngi
liz'ce eser var, Bakan'a takdim edeceğim, belki 
kendilerinde de vardır; burada da aşağı yukarı 
aynı vaziyet müşahede ediliyor yani Türk pet
rollerine mütemadiyen müşteri aranmaktadır. 

Hâtıralarımızı yoklıyacak olursak sayın 
Bakan'm geçenlerde bir beyanatı vardı; aynen 
okuyorum: «Türkiye için kendi emeği ve alın 
teriyle çıkan petrollerin her hangi bir şirkete 
devir veya imtiyaz verilmesi asla mevzuu bahis 
olamaz.» Bu sözler 1949 da söylenmiştir. 

Mutabakatimi arzetmiş olmak için 20.11.1946 
tarihinde Meclis zabıt ceridesinin birinci sayı
sının 77 nci sayfasında aynen; Anadolu'nun her 
karış toprağı Mehmetçik'in kaniyle sulanmış
tır. Şu halde bu vatanın altında ve üstündeki 
her çeşit cevherlerin bilâ kaydüşart Türk köy
lüsünün, Türk işçisinin, Türk milletinin mukad
des malı olması gayemizdir». 

Bu itibarla bu sözler arasımda bir mutaba
kat vardır. Bakan'm bu beyanatını Hükümetin 
noktai nazarı olmasını temenni ederim. Yani bu 
mecmuaların yazı yazıp da Türk petrollerine 
müşteri aramakta olanların durumları iyice in
celenmelidir. öyle zannediyorum ki, Yüksek 
Meclis böyle bir hareketi müsamaha ile karşıla
maz. Bendeniz bu kanaatteyim. Bu itibarla me- I 
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selo istiklâlimizle uzaktan yakından alâkalı bir 
mevzudur. Bunun üzerinde fazla durup sizleri 
yormayı lüzumsuz eddederim. Sadece bir hü
küm fıkrası olarak, bu, hakikaten Türk istiklâ
li ile yakından uzaktan alâkalı bir meseledir. 
Bunun üzerinde çok ciddî durmamız icabeder. 

Şimdi üçüncü soruma cevap verdikten son
ra bu husustaki mütâlâalarımızı da arzederim. 

5. — Denizli Milletvekili Reşad Aydınlı'ntn, 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün petrol 
üzerindeki çalışmaları ve istihsal edilen petrol 
miktarı hakkındaki sorusuna (Ekonomi ve Tica
ret Bakanı Cemil Said Barlas'ın sözlü cevabı 
(6/311) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
1. 1933 ten bu yana Maden Tetkik ve Ara

ma Enstitüsünün petrol konusu üzerindeki ça
lışmalarını tasvip ediyor musunuz? Ve günde 
Kaç ton petrol istihsal ediliyor? 

Sözlü olarak Ekonomi Bakanı tarafından 
cevaplandırılmasını rica ederim. 

Denizli Milletvekili 
Reşad Aydınlı 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI CE
MİL SAİD BARLAS (Gazianteb) — Efendim, 
Mütehassısların yaptıkları mukavelelere göre, 
bizde kuyu açmak için sarfedilen paradan alı
nan netice, diğer memleketlere kıyasen daha 
müspet olmuştur. 

Cevap iki; günde 65 şer tondan, 8 ve 9 nu
maralı kuyulardan petrol alınmaktadır. 

12 numaralı kuyu tahminen 100 metre saha
sında bir tabakaya girmiştir. Bu kuyunun de
rinleştirilmesi için emir verdim. 2500 metreye 
inecektir. 

REŞAD AYDINLI (Denizli) — Bu konu, 
15 dakikanın içerisine sığmıyacak kadar geniş-
bir konudur. Çünkü Mürefte, Garbent, Her-
mis, Oerçüş, Raman petrol aıramalarınm nasıl ce
reyan ettiğini izah etmek lâzım gelecek, fakat Ri
yasetle aramızdaki vaziyeti biliyorsunuz, çok kı
sa arzedeceğim. 

BAŞKAN — Aramızda ne var? Birşey yok. 
REŞAD AYDINLI (Devamla) — Türk mat

buatı var, elimdeki vesikaları vereceğim, merak 
etmeyin. 
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Arkadaşlar, çok kısa olarak şunu tesbit et

mek isterim ki Cumhuriyet devrinde ilk petrol 
Mürefte'de bulunmuştur ve iktisadidir. Bunu 
ben söylemiyorum. Bunu Resmî Mecmua yazı
yor. « Mürefte'de Hoşköy mmtakasında 
iktisadi petrol zuhur etmiştir» diyor. Bu 
mecmua Maden Tetkik Arama Enstitüsünün 
mecmuasında yazılıdır. Sene 1935 sayı 3 sayfa 
15. 

Halbuki Bakan, Ramandan döndükten sonra 
Türkiye'de artık petrolün bulunduğunu söyle
mişlerdir. Aramızda bu bakımdan bir ayrılık 
vardır. Fakat arkadaşlar, bu malûmata rağmen 
mürefte'deki bu kuyu iktisadi değildir diye 
terkedilmiştir. 21 . IX . 1948 de 940 metrede 
Hermiste «iktisadi değildir» diye kaza terke
dilmiştir. Buna ait rapordan son cümleyi oku
yorum : (Ilermes iktisadi olmadığı için terke-
dildi. kerbent aynı şekilde terkedildi. Bunun ra
poru da faaliyeti anlattıktan sonra son cümle 
(Fakat iktisadi olmadığı için terkedilmiştir.) 
diyor. Sarfedilen para 442 600 Türk lirasıdır. 

Gercüş'te aramalar yapılıyor, son cümle «600 
metrede terkedildi, iktisadi değildir». İktisadi 
değildir teşhisi ile Türk petrolleri mütemadi
yen sabote edilmektedir. 

En mühim mesele Raman bölgesi meselesidir. 
Raman'da ayni enstitünün bugünkü mesul ar
kadaşları 1946 da Raman'ı terketmek için 500 
bin lirayı bütçeye koymuşlardı. Zaten bu sual 
önergelerinin verilmesine sebep yine Sayın 
Bakanın kendi ifadeleridir. Hatırlarsınız ki, 
bu kürsüden bârit meselesi konuşulurken hiç 
sebep ve lüzum yokken işi petrole intikal ettir
mişti, ozaman şu sözleri söylediler. Bakan, bârit 
meselesi konuşurken bakın ne diyor : 

( 8 - 9 numaralı kuyular harekete geldiği za
man Maden Tetkik Arama Enstitüsüne matbu
atta bir hücum başladı, birçok yazılar yazıldı. 
Bu yazıların nereden geldiğini matbuat bilemi
yordu. Fakat bir yazı veriliyordu. Belki o da 
bilmiyordu.) 

Cemil Barlas Beyefendinin bu sözleri karışık 
ve umumi efkârı bulandırıcıdır. Biz petrol hak
kında düşündüklerimizin ve Türk petrollerinin 
başına örülmek istenilen çorabın bâzı izlerini 
izah etmiş bulunuyoruz. Sırası geldikçe hücuma 
devam edeceğiz. 

Matbuatta intişar eden ve yine umumi ef
kâra mal olup bir kelimesi dahi tekzip edilmi-
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[ yen ve hattâ yazılan bir resriıî tebliğ ile de te-

yid edilen o yazıların kaynağı meçhul yerler 
değildir. Şimdilik pek azını arzettiğim ve çoğu
nu arzetmediğiın bu raporlar ile kalbi Türk va
tanı için çarpan Türk çocuklarının vicdanıdır. 

Barlas Beyefendi işgal ettiği makama hiç 
de yakışmıyacak sebepsiz bir kinin gayzm ifade
si olan yukardaki sözleriyle acaba ne kasdedi-
yorlar? 

Evet yukardaki o sözleriyle acaba neyi kas
tediyorlar? Kendilerini, haysiyetli bir insan 
oldukları için bu kürsüden beyana davet edi
yorum. Biz nasıl bildiklerimizi bu yüksek kür
süden bütün kalbimizle açıklamış ve arzet-
miş isek, kendileri de bildiklerini lütfen bu 
kürsüden beyan buyursunlar. Eğer açıklamaz-

j larsa o vakit tarih ve vicdanı âmme huzurun
da sözüm biraz acıdır, affetsinler - hakikaten 
namuslu insanları töhmet altında bulundurmuş 
gibi bir mevkide kalacaklardır. Bakan 8 ve 9 
numaralı kuyudan bahsettiler. Çok dikkat et
meleri lâzımdır. Sayın Barlas, bu kuyuların 
maceralarını bizim kadar bilmezler. Raman'da 
1943 e kadar kazılan kuyulara birer numara 
verilmiştir. Bunlar da Raman 1, 2, 3, 5 gibi. 1944 
den sonra bu usul değiştirildi. Sirmen, Berent 
bir iki kuyuları denildi. Berent bir kuyusu 
ufak bir ilerlemeden sonra sondaj kaydırıldı. 
Berent iki kuyusuna başlandı. Bu kuyu Türk 
tarihinin en acı hakiketlerini taşır. Çünkü 
bu kuyunun sondajında her nedense âni olarak 
vukubulan bir infilâkte çok kıymetli mühendis
lerimizden Reşit Yonca'yi kaybettik. Bugün 
sekiz numaralı denilen kuyu Sirmen kuyusu 
bir kuyu şudur, Raman bölgesinin 9 numara
lı kuyusu ise Berent bir kuyusudur. Berent bir 
ve ikiyi unutturmak için açılan üç numaralı 
kuyu da dokuz numaralı kuyu denildi. Bu ku
yuya şimdi de İnönü deniliyor. Arkadaşlar pet
rol kuyularını dahi siyasete alet edilmekte 
ve aynı kuyunun adını değiştirerek çok iş ya
pıldığı zehabını efkârı umumiyede uyandırmak 
maksadı ile mânâsız şeyler yapılmaktadır. Evet 
aynı, kuyunun adını değiştirerek çok iş yapıl
dığı zehabını efkârı umumiyede uyandırmak 
maksadiyle bir şey yapılmaktadır. 

1946 da 8, 9 numaralı kuyuların açılması 
sırasında matbuatta vatanperver bir Türk'ün 
imzasiyle yapılan neşriyat niçin başladı? De
minki acı sözleri Bakan, bu neşriyat münasebe-
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tiyle söylemiştir. Bu imzayı çoğunuz tanırsınız, I 
bu imzanın sahibi Halk Partisi üyelerinden 
Aziz Emin'dir. meçhul değildir. 

8 numaralı kuyu 1944 - 1945 senelerinde 
yalnız Türk mühendis ve Türk işçilerinin emeği 
ve bilgisi ile açılmış ve petrole girmiştir. Bu, 
bir hakikattir. Bu kürsüden mesuliyeti tama
men üzerime alarak bunu iddia ediyorum. 

9 numaralı kuyul946 da bugün Raman kam
pının şefi olan Türk çocuğu ve petrol mühendisi 
olan Abdurrahman Durukal tarafından tamamen 
hazırlanmıştı. Fakat 8 numaralı kuyuda Türk mü
hendisi petrole girer girmez sondaş faaliyeti Mü
essese Umum Müdürlüğü tarafından durduruldu, 
ve Amerika 'dan boru getirteceğiz diye 8 ay bu son
daj yapılmadı. Halbuki sondaj başlarken boru 
ve sair bütün teferruat kuyu başında tamamen 
hazırdı. Nihayet Amerikadan yeni borular yerine j 
Dirilesko Şirketi gelmiştir. 

Şirket hem 8 hem de 9 numaralı kuyu üzerin
de başladı. Fakat arzettiğim gibi hem 8 ve hem de 
9 numaralı kuyular Türk mühendisleri tarafın
dan bulunmuştur ve işletilmeye başlanmıştı. Bilâ-
hara sekiz numaralı kuyuda bu şirket çarçabuk 
petrolü buldu. Ben o kanaatteyim ki, uyandırıl
mak istenen bir zihniyet var, o da, bu işi biz ya
pamayız, bu iş teknik ister, çok para ister, şu 
halde bunu başkalarına devretmekten başka çare 
yoktur. İşte biz bu zihniyetle mücadele ediyoruz. I 
Garip ve garip olduğu kadar çok şayanı dikkat 
bir mesele var arkadaşlar: Umum Müdürlüğün 
resmî raporlarında, sondaj makinalarınm fazla I 
yıpranmış olduğundan hahsile sondaja devam 
edilemiyeceği söyleniyor. Muhakkak malzeme al
mak lâzımdır deniyor. Dokuz numaralı _kuyuda I 
çalışma yapılmıyor. Fakat Dirilesko Şirketi gelir 
gelmez hazıra konuyor, gayrikâfi denilen malze- I 
me ile çalışıyor. Bunun mânâsı nedir?. Nereye 
gidiyoruz?. Ve niçin?. Bunları yakmen bilen Türk 
çocukları 8 - 9 numaralı kuyu 1946 da faaliyetten 
düştüğü zaman neden duruyoruz?. Kimi bekliyo
ruz?. Kimlerin eliyle bulunmasını istiyorsunuz di
ye feryat etmişlerdir. O zaman Türk petrollerine 
sabotaj yapılmakta olduğu açıkça ifade edil
medi. Fakat bendeniz şimdi elimdeki vesikalarla 
şu neticeye varıyorum: Türk petrollerine sabotaj 
yapılmaktadır. Ve bu mücadeleyi açanlar, aç kal
ma pahasına bu mücadeleyi açmışlardır. Mesul 
makamlara baş vurulmuştur. Emin Aziz ve arka
daşları Başbakanlığa ve Reisicumhurluğa baş | 
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vurmuşlardır. Bu hâdiseleri mesul makamlara ar-
zetmişlerdir. O zaman matbuata nereden geldi bil
miyorum, meçhul ufuklardan yazı veriliyor ve 
belki verenler de bilmiyor gibi yapılan çok ağır 
ithamların hiç de yeri yoktur. Ve görüyorsunuz 
ki, hepsi bellidir, hepsi ortadadır ve maksatları 
da ortadadır. Türkiye'de petrol vardır, bulunan
ları da bir türlü bulmak istemiyorlar, kapatıp ge
çiyorlar. Niçin?. İşte mesele bu. 

BAŞKAN — İki dakikanız kaldı. 
REŞAD AYDINLI (Devamla) — ikinci kıs

ma geçmiyeyim. Yalnız belki dikkat nazarlarınız
dan kaçmıştır; heyeti âliyenize 19 Nisan 1940 ta
rihli Tasvir Gazetesinde Sokoni Vakumun ikinci 
direktörünün beyanatını okumanızı rica ede
rim. Orada çok- ağır ifadeler vardır. Fakat iki 
da'kika içine sığacak şeyler değildir. Binaenaleyh 
sözlerimi burada.... (Söylesin, söylesin sesleri). 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, rica ederim, 
'bunun sonu gelmez. Tüzük düşünülerek yapıl
mıştır. 

REŞAD AYDINLI (Devamla) — Bir daki
ka kaldı. Bu Ibir dakikayı da Reise ayıracağım. 
Reis belki petrolle alâkadar demiştim. Bunu, 
hakikaten bir suiniyetle söylemiş değilim. Yal
nız petrol meselesi konuşulurken Reisin müsa-
malhakâr olacağını tahmin etmiştim. Tüzük, 
yalnız biz konuşurken ekseriya mevzuu'bahis 
oluyor. Bundan önceki soru önergeleri konuşu
lurken zannediyorum ki, tüzük yine mevcuttu, 
falkat Reis aynı Reis değildi. Belki 'bu yüzden 
tatbik edilmemişti. Tüzük, müzük değil efendim, 
•bu petrol davasıdır. Burada 'biz şimdi 2/10 sini 
söylemiş ve inmiş bulunuyoruz. Nerede ve ne 
zaman konuşulacak? 

BAŞKAN — Tüzük, herkes hakkında seyya
nen tatbik edilir. Bundan evvelki konuşan ar
kadaşlara 15 dakikadan fazla konuşmak imkânı 
bırakılmamıştır. Petrol meselesi ne kadar ehem
miyetli ise diğer meseleler de aynı ehemmiyet
tedir. Tüzük mer'i oldukça tüzüğün hükümleri
ni tatlbik ile mükellef olan riyaset makamı her
kes hakkında, fark gözetmeksizin 15 dakikayı 
temin etim eki e mükelleftir. 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANİ CEMÎL 
SAlD BARLAS (GazianteJb) — Arkadaşlar; 
'ben kısa kısa, sorulara cevap vermek istedim. 

Fakaıt, söylediğinin ehemmiyetini aradan za-
ıman geçtikten sonra farkına varıp tevil yollu, 
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Riyasete de, alâkası vardı, dedikten bir daki
ka sonra, bundan doğacak neticenin ağırlığını 
dıüşünen Sayın Milletvekilinin, vakar ve ciddi
yetiyle ne kadar kabili telif olduğunun ve bir 
Ba'kana ne tarzda hitap ettiğini yüksek takdiri
nize bırakıyorum. 

Ben, yalnız, Bakanlık dolayısiyle değil, ana
sı babası bellj, soyu sopu malûm, t>ir ailenin ev
lâdı olarak, dışarda ve Meclis kürsüsünde 
söylediğim her lâfın, her lâkırdının hesabını 
mahkeme huzurunda, kanun karşısında verme
ye hazır olarak konuşan bir adamım, masuniye
ti teşriiye ve sair perdelerin arkasına sığınarak 
konuşan bir adam değilim. 

Bu kürsüde konuşurken Milletvekili ile Ba
kan arasında zerre kadar bir fark yoktur. Ba
kan bir şamar oğlanı değildir. 

AHMET ALÎ ÇINAR (Burdur) — Bir Ba
kana bu sözler yakışmaz. 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANİ CE
MİL SAÎD BARLAS (Devamla) — Ahmet Çı
nar arkadaşım oturduğu yerden söyleniyor, has
sasiyet göstermesi yerindedir, çünkü kendisi de 
hususi olarak bâzı muayyen şu veya bu listeyi 
bana verin diye usulü bozarak taleplerde bu
lunmuştur. 

AHMET ALİ ÇINAR (Burdur) — Ne imiş, 
ne imiş ? Tavzih etsinler. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, tavzih etti
receğim. 

Barlas, bu t sözünüzün tavzihini istiyorlar. 
EKONOMİ VE TİCARET BAKANI CE

MİL SAİD BARLAS (Devamla) — Tavzihi şu
dur: Geçenlerde kendilerinin verdikleri bir 
sözlü soru dolayısiyle usul, Banka Genel Müdü
rüne değil, mesul Bakana müracaat etmesi lâ
zımken Banka Genel Müdürüne müracaat et
miştir. Bu, teşriî hayatta yeri olmıyan bir usul
süzlüktür. 

AHMET ALİ ÇINAR (Burdur) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Yani doğrudan doğruya Ba
kana müracaat etmesi lâzımgelirken etmemişsi-
nizdir diyorlar; yoksa size herhangi bir şaibe 
yüklenmiş değildir. 

EKONOMİ VE TİCARET1 BAKANI CE
MİL SAİD BARLAS (Devamla) — Petrol hi
kâyesi ana çizgileri ile şudur. Petrol Arama Ens
titüsünden, kurulduğu günden bugüne kadar vâ
ki olan şikâyetlerin heyeti mecmuası Meclisin 
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bir komisyonunda incelenmektedir. Bu komis
yonda sizi temsil eden arkadaşlarımız çalışmak
tadır. Bunlar neticeye göre karar verecekler
dir. Petrol Arama Enstitüsünde şu varmış, bu 
yokmuş diye söylenen sözlerin iftira veyaı haki
kat olduğunu, seçtiğiniz Milletvekili arkadaşla
rınız tarafından, sizlere bildirilecektir. Bence 
M T. A Enstitüsü yerinde ve muntazam çalış
maktadır 

Dediler ki, bir Amerikan mecmuasında, M. 
T. A. Umum Müdürünün sermaye ariyan bir ya
zısı vardır. Esrarı Devlet gibi gösterdikleri bu 
mecmuanın bir nüshası bende de vardır. Hâdise 
şudur: 

M. T. A. Umum Müdürü, 2804 ve, 2805 sayı
lı kanunları sıralamıştır. 2805 sayılı Kanuna 
göre aranılan madenler bulunduğu zaman ica-
bederse hususi eşhas tarafından; icabederse mü
essese veya iştirak suretiyle şirket tarafından 
idare edilir diye hükümler vardır. Hepinizin, 
de bakıp göreceğiniz veçhile muharrir, bu ya
zıyı yazan muharrir değil, mecmua sahibi* siyah 
mekanik harflerle, şahsan, Türkiye'de petrol çık
tığı takdirde tıpkı madenler gibi eşhasa devre
dilmesinde bir mahzur yoktur, demiştir. Yani 
muharririn kendi yazısı değildir. 2804 ve 2805 
sayılı kanunları yazılarında izah etmektedir. 
İcabederse Heyeti Celileye takdim ederim. 

Denizli Milletvekilinin bahsettiği Ejder, 
Dağıstan'dan gelmiş hususi petrol sahibi tekni-
siyen mühendis değil, nereden ne suretle alâ
kadar olduğu belli olmıyan ve mütemadiyen o 
vaktin bu işle meşgul zevatına, sabote isnat 
ettiğinden işinden çıkarılan bir zattır. Binae
naleyh bugün bakanlıkta imzası, yazısı bulu
nan zat dedikleri budur ve işten çıkarıldıktan 
sonra ölmüştür. 

Şimdi, kısaca petrol mevzuunu heyeti celi-
lenize arzedeyim; arkadaşımın söylediği bütün 
bu yerlerde petrol çıkmak ihtimali vardır. 
Hattâ bundan fazla kendilerinin bilmediği şu 
ciheti de arzedeyim ki; Konya'da Tuz Gölü ci
varında da petrol olduğu söylenmektedir. Fakat 
jeofizik aletlerin gösterdiği petrol olmak ihtima
lidir. 

Kendileri % yüz petrol vardır diye söylü
yorlar. Adana'daki petrol ameliyesini yarım 
kalışının sebebi de, Raman'da 9 numaralı ku
yunun en derine kadar gitmesi için bir müddet 
bırakılmıştı. Sonra yine Raman'daki 8 - 9 ıra-
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maralı kuyular açıldığı zaman günde 5 - 6 ton 
kadar petrol alınabiliyordu. Bu da gösteriyor 
ki bizde bu işte acemi idik. Bu işin altından 
ancak Amerikalı firmalar kalkabilirdi. Onun 
için bu Amerikalı firmaya verdik. Onlar bu
rada pompalama ve asitleme tertibatı sayesinde 
bugünkü rakama geldik. Yoksa 5 - C> ton gün
de ancak petrol istihsal edilebiliyordu. Tabiî 
bu işin de kendisine göre birçok ince usulleri 
vardır. Sonra şunu da söyliyeyim ki, petrol 
işine başladığımızdan, Raman'da.devam eden 
çalışmalara göre 14 numaralı kuyudan günde 
125 tona yakın petrol almak imkânı vardır. Bu
na rağmen geçenlerde seyahatim esnasında Ra-
man'a gittiğim zaman arama kuyusu olduğun
dan, petrolün taşmaması için lâzımğelen ted
birleri aldık, teknisiyenleri ikiye mi bölelim 
yoksa 2 500 metreye inelim mi? Dediler. Ben 
de inin dedim. Hakikaten söyledikleri gibi 
Raman mmtakasmda 30 milyon tonluk bir pet
rol rezervi mevcuttur. 

Benim beyanatımı okudular. Beyanatımda 
imtiyaz, Ecnebi şirketlere devredilemez dedim. 
Kanunda bizi bundan menetmektedir. Türki
ye'de petrol imtiyazı ecnebi bir şirkete devre
dilemez. Fakat petrolün envenstismanını yap
mak için kanuna uyarak her şeyden istifade 
edeceğiz. Kendileri emin olsunlar ki, bu memleke
tin yalnız petrolü değil, sokaktaki çakıl taşı 
da bizim için petrol kadar kıymetlidir. Bu 
memleketi işletmek için çalışırken istismar et-
tirmiyeceğiz, bu hususta kendilerinden çok 
hassasız. 

REŞAD AYDINLI (Denizli) — Efendim, 
her zaman kürsüden sükûnetle konuşalım, bir 
meseleyi ortaya koyalım deriz, fakat ne vakit 
Sayın Ekonomi Bakanı ile karşı karşıya gelir
sek mutlaka konuşmalarının arasına birtakım 
müphem sözler sokar, karışık, manasız şeyler 
söyler. 

Cemil Said Barlas'm anası babası bellidir, 
benim de anam babam bellidir. Anam, 36 sene 
evvel Öldü, babamın adı Edip'tir. Aydın'da 
oturmuş 43 sene muallimlik yapmıştır, Ridvan 
Nafiz Beyin ve Emin Bilge'nin hocasıdır. 

AHMET ALÎ ÇINAR (Burdur) — Böyle 
Bakan olurmu ? 

REŞAD AYDINLI (Devamla) — Şimdi efen
dim Bakanın sözünü tekrar ediyorutıı, Baka ir 
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kürsüden dediler ki, ben milletvekili olarak ko
nuştum, Adalet huzurunda her zaman cevap ve
ririm. Adalet bir tarafa, Büyük Millet Meclisine 
itimadı yok mudur-? Niçin şu sözlerime cevap 
vermiyorlar; S, 9 numaralı kuyular dolayısiyle 
M. T. A. müessesesi hakkında matbuatta yazılar 
yazıldı, hücumlar başladı. Bu yazıların nereden 
geldiği bilinmiyor, haysiyetli bir insan mesul bir 
Bakansa gelsin söylesin, kimdir bunları veren ?.... 

KKONOMİ VE TİCARET BAKANI CEMİL 
SAİD BARLAS (Cazianteb) — Son.... 

RKŞAD AYDINLI (Denizli) — Ben... Ar
kadaşlar ben bu vesikalara dayanarak konuştum 
ve yazdım. Ben?. Bu sözün mânâsı nedir?. Böyle 
mi konuşulur ? Hayır, eğer içindekini söylesey
di başka birşey söyliyecekti, kim bilir ya Rusya'
dan diyecekti, ya bilmem nereden diyecektir. Öy
le şey yoktur. 

Bakan değil, Allah olsan, arkanda on büyük 
kuvvet olsa, ben yine kendi kuvvetime güvenerek 
seni buradan müfteri olarak göstereceğim. Âmme
nin nazarında müfteri olarak kalacaksın, şantajcı 
olarak kalacaksın ! 

fvKONOMt VE TİCARET BAKANI CEMİL 
SAlD BARLA S (Cazianteb) — Efendim, yukar
da balkonda oturan gazetecilerin huzuruna bu 
son şeyleri veren zat, bu zattır. 

(i. — Maras Milletvekili Emin S oy sal'm, 
üniversitelerde yapılan münazaralar hakkında 
Milli Eğilim. Hakanlığından sözlü sorusu (6/313) 

BAŞKAN —- Emin Soysal burada mı? ( Dı
şa rda sesleri) Dışarda olanları aramak vazifesi 
Başkanlığa düşmez, rica ederim. Soru düşer. İs
terlerse bir daha verirler. Tüzük sarihtir. 

7. — Tokad Milletvekili Cemal Koralt'nın, 
Amerikan yardım kredisiyle getirilecek tarım 
alet ve makinalan hakkındaki sorusuna Tarım 
Bakam Cavid OraVm sözlü cevabı (6/317) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Tarım Bakanının aşağıdaki sorularımı sözlü 
olarak etraflıca cevaplandırmasını rica ederim. 

1. — Amerikan yardım kredisiyle getirilmekte 
olan ziraat aletleri ve makinelerinin yurdumuza 
ne zaman gelebileceği ve bunların chisleriyle 
miktarlarının nelerden ibaret bulunduğu '•! 

2. — Bu aletlerle makinelerin çiftçilere n« 
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şekilde ve ne gibi şartlar dâhilinde verileceğini ? 

Tokad Milletvekili 
Cemal Kovalı 
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zisi traktörleşmeye müsait olan köylere bu trak* 
törleri köy namına tahsis edelim ve Hükümetin 
murakabesi altında bir birlik teşkil edelim ve
yahut bir veya iki şahsı borçlandıralım, bir ta
rife yapalım bu şekilde her çiftçinin istifadesi
ni sağlıyalım. 

Anladığıma göre, bilhassa vilâyetlere tahsis 
edilen traktörlerimiz 500 dönüm arazi sahiple
rine diye şart koşulmuş oluyor. 

Malûmunuzdur ki; bizde ekseriyeti teşkil 
eden küçük çiftçilerin arazisi 500 dönümden 
aşağıdır. 

Sonra esaslı ikinci nokta: 
Hepimizce malûmdur ki köylerimizin arazi

sinin çoğu traktörle işlemeye de müsait değildir. 
Bilhassa bu şekildeki olan köylerimizdeki çift
çileri de hayvanla kullanılabilecek vesaitle kı
sa bir zamanda teçhiz edelim. 

Hayatı ucuzlatmanın baş çarelerinden birisi 
istihsali çoğaltmakla mümkün olacağı açık bir 
hakikattir. Bu-itibarla bu işin yalnız Tarım 
Bakanlığının teşkilâtı ile mümkün olabileceğini 
tahmin etmiyorum. Bunun için sayın Hükümet
ten rica ediyorum, kısa bir zamanda yolunu ve 
kolayını bulup, çiftçilerimizi fennî vesaitle teç
hiz etsinler ve bir istihsal seferberliği açsınlar. 
Diğer taraftan matbuatımızdan da bu işi destek
lemelerini hassaten rica ediyorum. 

BAŞKAN — Tarım Bakanı. 
TARIM BAKANI CAVÎD ORAL (Sey&an) 

— Sayın arkadaşıma 'bilhassa şunu tebarüz et
tirmek isterim ki, Marshall yardımının en bü
yük gayelerinden jbirisi yardım yapılan memle
ketlerde istihsalâtı artırmak suretiyle faJkir ve 
sefil kalan Avrupa'ya gıda yardımı temin et
mektir. 

Bize verilen traktörler, bize yapılan bu yar
dımın en büyük maksadı da budur. Bilhassa 
ibunu .bilmeniz lâzımdır. Şu halde biz Marshall 
yardımından faydalanırken göz önünde tutaca
ğımız şey bunun karşılığı olarak istihsalâtımızı 
çoğaltmak ve fakir ve perişan Avrupa memle
ketlerine yardım etmektir. Bunun içindir ki, ar
kadaşlarım elimize geçen ziraat vasıtalarını en 
iyi bir şekilde kullanmak mecburiyetindeyiz. 
Memlekette küçük müstahsili kooperatifleştir-
mek, birlik haline getirmek Tarım Bakanlığının 
başlıca gayesidir. Fakat bu bir zaıman meselesi
dir. itiyatlar, ananeler işidir. Kolay olarak mey-

TARIM BAKANI CAVİD ORAL (Seyhan) 
— Efendim; Marşal kredisiyle 15 aylık süre için 
memleketimize tahsis edilmiş olan 10 575 000 
dolar tutarındaki malzeme memleketimize gel
meye başlamıştır. İlk parti yarın İstanbul'da va
purdan çıkarılacaktır. 

Birinci tirajda 1839 traktör vardır. Bunun 
dışında daha birçok da ziraat malzemesi ve ve
saiti mevcuttur. 

Bunların dağıtımına gelince; takdir buyu
rursunuz ki memleket ziraatinin bu medeni va
sıtalara ihtiyacı çoktur. Onun için vilâyetlere 
yaptığımız tamime gelen cevaplardan anladığı
mıza göre, talepler de çok fazladır. 

Birinei tirajdan 465 traktörü Şeker Şirketine 
veriyoruz. Şeker şirketi 12 milyon dekar arazi 
üzerinde çalışmaktadır. Müstahsili kooperatif-
leştirmek, birlik haline getirmek suretiyle bu 
traktörleri çalıştıracaktır. Bir 100 kadarını da 
Ziraat Bankası kooperatiflerine veriyoruz. Bun
lar dışındakini vilâyetlerde, valilerin başkanlı
ğında Ziraat Müdürünün, Ziraat Bankası Mü
dürünün, Ziraat Odasından bir üyenin, Ziraat 
Odası bulunmıyan yerlerde belediyeden çiftçi 
bir üyenin, bunun dışında varsa çiftçi teşekkül
lerinden bir üyenin de iştirakiyle kurulacak ko
misyonlar vasıtasiyle talepler tetkik edilecek 
ve arazi miktarı, çiftçinin kullanma kabiliyeti, 
t raktörün' beygir kuvveti bütün bunlar nazarı 
dikkate alınarak tabiatiyle evvelâ traktörü ol-
mıyanlar tercih edilmek suretiyle dağıtma yapı-
lacaktıi'. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN - - Cemal Kovalı. 
. CEMAL KOVALI (Tokad) — Sayın Bakan'-

m verdiği izahata teşekkür ederim. Bendeniz de 
bu hususta bir iki nokta üzerinde mütalâamı 
arzetmek istiyorum. 

Malûmunuz olduğu üzere memlekimizde en 
fazla bu gibi aletlere ihtiyacı olan küçük çift
çiler ve bilhassa hububat ziraati ile meşgul olan 
çiftçilerimizdir. Bu itibarla gelecek tarım alet 
ve makinelerinin büyük payının bunlara tahsi
sini rica edeceğim. Ancak bu küçük çiftçileri
miz traktörlerin gerek parasını ödemekte ve ge
rekle onları kullanmakta güçlük çekeceklerdir. 
Bu itibarla bendeniz diyorum ki ; bilhassa ara-
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dana getirilecek bir şey değildir. Zaten zama
nımız gayet daralmıştır. Elimize gelecek par
tiyi yine küçük müsta'hsıla intikal ettirmek 
için en müsait müessese olarak şeker şirketini 
'bulduk. Şeker şirketi kendi küçük müstahsılla-
rını bu suretle koperatifleştirecektir. Bu suret
le küçük müstahsil bundan istifade edecektir. 
Bu da Ibize bir tecrübe olacak görmüş öğrenmiş 
'bulunacağız. 

Arkadaşlar; Marshall Plânının 'bu maksat 
ve gayesinin düşünülmesini bilhassa rica ede
lim . 

8. — Giresun Milletvekili Ahmed Ulus'un, 
öğrenciler arasında politika yapan profesörler 
hakkmda>Başbakanlıktan sözlü sorusu (6/319) 

BAŞKAN — Ahmed Ulus. 
AHMED ULUS (Giresun) — Burada. 
BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı; siz cevap 

verecefksiniz değil mi? 
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TAHSİN BAN-

GUOĞLU (Bingöl) — Sayın arkadaşlar, Başba
kan ibu soruya cevap venmeye beni memur etti
ler. Bu yolda 'bir neşriyat vardır. İlgili üniver
siteye işin aslı nedir diye sordum, cevap aldı
ğımda arkadaşımın sualine cevap verebilece
ğim. 

BAŞKAN — Ne zaman? 
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANT TAHSÎN BAN-

GUOĞLU (Devamla) — 16 Mayıs Pazartesi 
günü gündemine konulmasını rica ederim. 

BAŞKAN — 16 Mayıs Pazartesi gündemine 
•bırakıyorum. 

AHMED ULUS (Giresun) — Pekala, teşek
kür ederini. 

9. — Manisa Milletvekili Yunus Muammer 
Alakant'm, canlı hayvan ihracı ve hayvan ka-

• çakçılığı hakkında Ekonomi ve Ticaret Bakanlı
ğından sözlü sorusu (6/320) 

BAŞKAN — Muammer Alakant? (Yok ses
leri). 

Yoktur. 

10. — Manisa Milletvekili Yunus Muammer 
Alakant'm, yağ ve peynir gibi mamullerin ihraç 
rejimi ve bu maddelerin dış piyasalarla olan fi
yat farkları hakkında Ekonomi ve Ticaret Ba
kanlığından sözlü sorusu (6/321) 

BAŞKAN — Bu da yoktur. 
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11. — Kütahya Milletvekili Ahmet Tahtakı-

lıç'm, Cumhurbaşkanına yapılan ziyaretler hak
kında Başbakanlıktan sözlü sorusu (6/322) 

BAŞKAN — Tahtakılıç? (Yok sesleri). 
Tahtakılıç yoktur. Bunları tehir ediyoruz. 

12. — Afyon Karahisar Milletvekili Hasan 
Dinçer'in, Y. M. C. A. dershaneleri hakkında ya
pılan yayına dair Başbakanlıktan olan sorusuna 
Millî Eğitim bakanı Tahsin Banguoğlu'nun söz
lü cevabı (6/323) 

BAŞKAN — Hasan Dinçer? 
(Burda sesleri). 
BAŞKAN — Soru önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
1. — Yenisabah Gazetesinde birkaç gün

den beri devam eden ve (Y. M. C. A.) lisan 
ve sanat dershanesinin Alemdar'daki şubesinde 
cereyan ettiği bildirilen ve umumi efkârda de
rin infial ve teessür uyandıran danslı çay 
toplantıları hakkındaki neşriyat doğrumudur? 

2. — Hükümetin bu husustaki düşünce ve 
tedbirleri nelerden ibarettir? 

Sorularımın Başbakan tarafından sözlü 
olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 
Afyon Milletvekili 

Hasan Dinçer 
BAŞKAN — Hükümet adma Millî Eğitim 

Bakam cevap verecektir. 
• MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TAHSİN BAN-

GUOĞLU (Bingöl) — Bir Amerikan harb ge
misinin istanbul'u ziyareti vesilesiyle yapılan 
ağırlama programına dâhil olmak üzere İstan
bul'da Amerikan Lisan dershanesinde bir dans
lı çay verilmiştir. Bu çaya Amerikan gemicileri 
ve bu dershanenin bir kısım talebesi iştirak 
etmişlerdir. Çayda bir usulsüzlük vardır. Mil
lî Eğitim Müdürlüğünden, bu çayın tertibi 
için müsaade alınmamıştır. Bu cihetten lâzımge-
len muameleyi yapmaktayım. Çay gündüz saat 
.15,30 da başlamış ve 1.8 de bitmiştir. Çayda içki 
içilmemiş, müsafirlere pasta ve çay ikram edil
miştir. Bu çay toplantısı esnasında bâzı müba-
lâtsız tavırlar olduğu anlaşılmaktadır. Ancak 
yaptırdığım tahkikata göre, burada, bir gazete
nin yazdığı gibi, bir rezalet cereyan etmemiştir. 
Nezahet dairesinde dans edilmiş ve misafirler 
gemilerine dönmüşlerdir. 
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BAŞKAN — Hasan Dinçer. 
HASAN DÎNÇER (Afyon Karahisar) — Ar

kadaşlar, içtimai yaralarımızı, şü veya bu dü
şüncelerle, örtbas ettikçe marazın büyüdüğünü 
ve yeni yeni ihtilâtlar yaparak bünyemizi teh
likeli bir şekilde kemirdiğini birçok acı mi
sallerle artık kâfi derecede müşahede etmiş bu
lunuyoruz. 

Yarayı görür görmez neşteri vurarak teda
vi etmenin, yangını olduğu yerde söndürmenin 
lüzumuna kaani bulunuyorum. 

Danslı çay toplantısına ait takririmi de bu 
düşüncelerin tesiri altında verdim. 

Her şeyden evvel açıkça ifade etmek isterim 
k i : Şuradan buradan fısıldandığı veya ima edil

mek istendiği gibi bu hâdisenin deşilmesinde 
Türk - Amerikan dostluğunu zedeliyecek hiçbir 
cihet görmiyorum. Başka milletlerin istiklâl ve 
hürriyetleri için bütün maddi varını ortaya 
koyan ve bu milletlerin kendilerine mahsus 
ahlâk telâkkileriyle ananelerine hürraetkârlığı 
bilinen dost Amerikan milletinin bu mevzuda 
Türk umumi efkârının gösterdiği hassasiyeti 
anlayışla karşılayıp derin bir hürmet havası 
içinde mütalâa edeceğinden asla şüphe etmiyo
rum. 

Arkadaşlar, takririmde neşriyatın doğru 
olup olmadığını sormakla beraber bir defa da 
yerinde tetkik ve mütalâa etmek üzere İstan
bul'a gittim bu hususta en geniş neşriyatı yap
mış olan Yeni Sabah Gazetesiyle temas ederek 
yapılan neşriyatın ciddiyetini teyid eden; vesi
ka, fotoğraf, evrak ve saire hakkında kâfi ma
lûmat aldım. 

Ayrıca Alemdar 'daki «Amerikan Lisan ve 
Ticaret Dersanesi» ile Türbe'deki • «Amerikan 
Lisan ve Sanat Dersanesi» ne de giderek mü
dür, ikinci müdür ve müdirelerinden izahat al
dım ve bu müesseseleri gezdim. Birçok hami
yetli ve münevver vatandaşlarımın millî heye
canlarının şevkiyle yazıp gönderdikleri mektup-
lardaki malûmatı ve gösterdikleri delil ve şa
hitleri tetkik ettim. Bütün bunlardan sonra 
vardığım netice şudur: 

İstanbul 'u son olarak ziyaret eden Amerikan 
gemisi er ve erbaşlarını eğlendirmeyi düşünen 
Amerikan Atesenvali Türbe civarında bulunan 
Türk kızlarına lisan ve sanat öğretmek gibi bir 
maksatla açılmış olan dersanede erler için bir 
danslı çay tertibini istiyor. Müdire bu teklifi ka-

>. 1949 O : 1 
bul etmekle beraber salonlarının darlığı bu top
lantının Alemdar'daki binanın müsait bulunan 
salonunda yapılmasını söylüyor ve mütaaddit 
defalar olduğu gibi bu kere de aynı yerde top
lanılması kararlaştırılıyor. 

Her iki dersanenin müdür ve müdiresi bu 
toplantıyı hazırlamak için teşriki mesai ediyor
lar. Lüzumlu yerlere dağıtılan davetiyelerle te
min edilen kızlardan başka Türbe'deki «Ame
rikan Lisan ve sanat Dersanesi» ne aileleri ta
rafından, lisan ve sanat öğretilmek üzere gön
derilen kız talebelerden 35 - 37 kadarı müdire-
leri marifetiyle bahriyelilerin bulunduğu bu 
yere götürülüyor. Müessese müdürlerinin bana 
verdikleri izahata göre bu nevi toplantılar şim
diye kadar üç defa yapılmıştır. 

Şifahen ve mektupla malûmat veren ve işin 
iç yüzüne vakıf bulunan kimselere göre, her 
Amerikan gemisinin ziyaretinde tekrar edilmek
tedir. 

Son geminin ziyareti vesilesiyle de üst üste 
iki gün devam eden bu eğlenceler, mezkûr mü
essesenin yurt kısmına devam eden bir öğrenci
nin, gördüğü manzaraya artık tahammül ede
meyip gazeteye haber vermesiyle de umumi ef
kâra aksetmiş bulunuyor. 

Gazetelerde intişar eden resimler bu sözde 
samimî toplantının iç yüzünü aksettirmekten 
çok uzaktır. Zira bu resimler müessesenin temin 
ettiği fotoğrafçıya çiftlerin arzu edip çektirdikle
ri resimlerdir. Başkalarının girmesi memnu olan 
bu toplantıya girmeye muvaffak olan gazeteciler 
sadece bir poz çekebilmiştir. 

Objektifin tesbit edemediği sahneleri ise, 
millî hislerimizi rencide etmeye kâfi gelen bu söz
de ciddî ve samimî pozlardan anlamak güç değil
dir. 

Hâdise gazetelerin yazdıklarından ve benim 
kısaca anlattığımdan çok daha hazindir. 

Arkadaşlar; böylece vukuunda ve şimdiye ka
dar birçok defalar tekerrür etmiş olmasında şüp
he kalmıyan bu danslı çay toplantıları Millî Eği
tim cephesinden son derece önemlidir. 

Bir kere toplantının cereyan ettiği bina ve 
salon bu nevi toplantılara kapılarını kapaması 
lâzımgelen ve maarifimizin kontrolü altında bu
lunması ieabeden ve adı dershane olan bir yerdir. 

Kapılarına taktıkları «Lisan ve sanat dersa
nesi» levhalariyle Türk kültürüne hizmet iddia
sında olan bu müesseselerin bu nevi toplantıları 
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tertip veya bunlara salonlarını açmaları hiçbir < 
veçhile tecviz edilemez. 

Toplantı en temiz bir havı içinde cereyan 
ettiği takdirde bile ne millî eğitim prensipleri
mize ve ne de ananelerimiz bunu müsaade ve mü
samaha gösterilmesine müsait değildir. 

Çünkü Türkiye'de dersane veya mektep 
adı verilen hiçbir müessesede bu nevi toplantılar 
yapılamaz. Müdür, öğretmen adı verilen kimse
ler kendilerine tevdi edilen talebeleri ne denizci 
ile, ne de havacı ile eğlenmeye götüremezler. 

Diğer taraftan kız talebelerin bu toplantılara 
arzu ile gitmiş olmaları gibi bir mütalâa karşısınr 

da şu noktayı belirtmek isterim. 
Türk anen esinde öğretmenin mevkii en az ana 

ve baba derecesindedir. Bu itibarla öğretmenleri 
tarafından toplu olarak oraya götürülen talebe
leri bir dereceye kadar masum saymak mümkün
dür. 

Arkadaşlar; en çok esefle karşılanacak ve 
teessür verecek tarafı ise; sık sık tekerrür eden 
toplantılardan gerek zabıtamızın gerekse Mi] i i 
Eğitim makamlarımızın malûmattar olmalarıdır. 

Bu nevi toplantıların emniyet teşkilâtımızın 
gözünden kaçması mümkün olmadıktan başka son 
toplantıda İstanbul Emniyet Müdürlüğü âmirle
rinden, ismi malûm, bir zat da bulunmuştur. 
Zabıtanın malûmatı altında cereyan eden bu 
hâdiseden Millî Eğitim teşkilâtının haberdar ol
mamasını kabul etmek mümkün değildir. Danslı 
çay toplantılarının Türk gençleri tarafından alâ
kalı makamlara ayrıca haber verilmiş olduğunu 
bir kere de on beş imzalı bir mektubun şu 
satırlarından okuyalım: «Bizim Millî hislerimiz 
rencide olarak muhtelif yerlere yaptığımız mü
racaatlar hasıraltı edilmiştir.» 

Arkadaşlar; alâkalı makamların önceden ha
berdar edildiklerini anlamk için daha fazla delil 
aramaya ihtiyaç yoktur sanırım. Türk - Ameri
kan dostluğu zarar görür gibi yersiz ve idraksiz 
bir telâkki ile vakıaların böylece örtbas edilmiş 
olduğu artık açıkça anlaşılmaktadır. 

Bu toplantıyı tertip edenlerin yanında ve 
belki onlardan daha çok haberdar oldukları hal
de, göz yuman ve örtbas edenler mesul mevkide-
dirler. 

Arkadaşlar; gönül ferahlığı ile ifade etmek 
isterim ki, Türk milleti kapılarını bütün yaban
cı ilim, fen ve sanat öğretici müessese ve öğret-
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menlerine açık bulundurmaktadır ve daima da 
açık bulunduracaktır. 

Yalnız, bu müesseseleri açan ve idaresini de-
ruhde edenlerin Hükümet makamlarına verdik
leri beyannamelere, millî eğitim prensiplerimize 
ve ayrıca bir millet olarak varlığımızın temelini 
teşkil eden yüksek ananelerimize hürmetkar ol
makta sadakat göstermeleri lâzımdır. 

Aksi takdirde onları, sınırları dışına çıkmış 
ve muayyen bâzı maksatlara hizmet etmiş telâkki 
etmeye mecburuz. 

Sözlerimi bitirirken bu işlerde murakabe vazi
fesi almış olan Millî Eğitim Bakanlığının vazife
sini yapmadığı hakkındaki kanaatimi teessürle 
ifade etmek isterim. 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı Tahsin 
Banguoğlu. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TAHSÎN BAN
GUOĞLU (Bingöl) — Arkadaşım da bu işi me-, 
rak etmişler, bilhassa İstanbul'a gitmiş ve tah
kikat yapmışlar. Elde ettikleri malûmatla, o 
günkü çay toplantısı hakkında müphem bir fikir 
edindikleri ifadelerinden anlaşılmaktadır. Bu
na mukabil biz o günkü çay toplantısının ba
şından sonuna kadar nasıl cereyan ettiğini bü
tün vuzuhu ile bilmekteyiz. Gerek benim yap
tırdığım tahkikat, gerekse, emniyetten aldığım 
rapor bu toplantının ceryanı hakkında bizim 
gözümüzde en küçük karanlık bir nokta bırak
mamaktadır. Binaenaleyh, daha neler cereyan 
etmiştir, kim bilir daha neler olmuştur, tarzın
da işin içine bir iphaon sokarak efkârı umumi-
yeyi, bilhassa bu konuda çok hassas olan muh
terem efkârı umumiyeyi vehme düşürmek yan
lış bir tarzı harekettir. Bu çay toplantısı 3,5 
dan .6 aya kadar devam etmiş, altıda herkes ev
lerine gitmiştir. Çayda bulunanların isimleri 
vardır. Böyle bir toplantı mahiyeti itibariyle 
arkadaşlarıma itimat verir zannediyorum. Bu 
çayda Amerikan Konsolosu ve refikası, Ameri
kan kolonisine mensup bâzı aileler, Türk mih
mandar deniz yüzbaşısı Mücahit Şenol, Emniyet 
Birinci Şube Müdür Muavini ve bir sivil komi
ser, yurdun erkek öğrencilerinden bir grup, 
Kız Sanat dershanesi müdavimlerinden bir 
grup, Amerikan Donanma subaylarından bir bin
başının nezaretinde 30 kadar deniz erbaşı hazır 
bulunmuşlardır. 

Bunu, şüpheli bir şekilde tasvir ederek Türk 
kızları için tertip edilmiş bir tuzak şeklinde ef-
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kârı umumiyeye aksettirmek doğru bir hareket 
değildir, arkadaşlar. Arzetmek istediğim nok
ta budur. 

HASAN DÎNÇER (Afyon Karahisar) — 
Ben Sayın Bakanın bu hâdiseyi bu kadar hafi
fe alacağını cidden tahmin etmiyordum. Top
lantının mânasını ve ruhunu yüzleri kapalı fo
toğraflardan anlamak mümkündür. Kendileri de 
laubali ve münasebetsiz tavırları kabul ettiler. 
Benim ifadelerim efkârı umumiyede ipham ya
ratmak gayesine matuf değildir Benüıı ifade
lerim Türk halkını ve Türk ananelerini temelin
den alâkadar eden bir mevzuda Türk Maarifi 
nin hassasiyet göstermesini temine matuf tur. 
(Sağdan, bravo sesleri). 

Ve ben bu toplantıların defalarla tekerrür 
ettiğini ve Millî Eğitim teşkilâtımızın buna vâkıf 
okluğu halde örtbas etmefk suretiyle vazifesini 
yapmadığını ifade ettim. Evet bu ifadelerim 
doğrudur ve samimidir. Çünkü elimde birçok 
mektuplar var, Türk talebeleri tahammül ede
memişler, millî hissiyatın rencide olması karşı
sında isyan etmişler ve İstanbul Maarif Müdür
lüğüne çok zaman evvel müracaatla bulunmuş
lardır. Maarif Müdürlüğü müfettiş göndermiş 
'bu işi tahkik ettirmiştir, toplantıların bütün 
iç yüzünü 'bütün çıplaklığı ile müfettişe talebe
ler ifade ettikleri 'halde, müfettişin verdiği ce
vap şudur arkadaşlar; şunu da ilâve edeyim ki, 
bu bugün hayata bir diş doktoru olarak atılmış 
milletini seven bir vatandaşın mektubudur. 
Mektupta bu sa'hneye şahit olanların isimleri ve 
hüviyetleri yazılıdır, müfettiş çocuklara diyor 
ki : «Aman çocuklar şimdi Amerika ile aramız 
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iyi, bunları kapatın, iş çıkarmayın.» 

Ben ıbu takriri sözlerimle, bize zarar veren 
Ibu hastalığa el koyup mutlaka tedavi ejtmek ve 
örtbas zihniyeti ile mücadele etme'k için ver
dim. 

Toplantı nezâhet içinde geçmiş olsaydı, Sa
yın Bakana soruyorum, Türk eğitim prensiple
riyle bağdaşıyor mu? Niçin cevap vermediler? 
Tahkikatın yapıldığını ve danslı çay toplantısı
nın her safhasının tesbit edildiğini ve benim, 
ifade ettiğim kadar hazin olmadığını söylüyor
lar. Güzel, demek ki, tahkikatın arkası alınmış, 
herşey Ikendi Bakanlıklarına göre 'halledilmiş, 
bunun müsaadesiz yapıldığı ve millî gayelerle 
kabili telif olmadığını da ifade ediyorlar. Fa
kat bu toplantının devamını da bildikleri halde 
örtbas edenlerle tertip edenlerin mesuliyeti ha
bis mevzuu olunca tahkik ediyorum yapacağım 
gilbi müphem ifadeler kullanıyorlar. Türk ef
kârı umumiyesi artık bu nevi hâdiselerin teker
rür etmemesini ve mesullerin mutlaka cezalan
dırılmasını istiyor. Eğitim teşkilâtımızın bu mil
lî dâvalarımızda artık hassas olmasını rica edi
yorum. Ve bunu istemekte kendimi haklı bulu
yorum. 

13. — Kayseri Milletvekili Kâmil Gündemin, 
Askerî fabrikalarda 'çalışan işçiler hakkında Mil
lî Savunma Bakanlığından sözlü sorusu (6/324) 

BAŞKAN — Kâmil Gündeş (Yok sesleri) 
Sorular bitmiştir. 15 dakika dinlenmek üzere 
Oturuma ara veriyorum. 

Kapanma saati : 17 

\>&<\ 

Î K İ N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 17,22 

BAŞKAN — Başkanvekili Feridun Fikri Düşünsel. 

KÂTİPLER : Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli), Sait Koksal (İsparta). 

^mm 

5. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Afyon Karahisar seçim çevresinden başla

narak yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz hâsıl olmuştur. 
oturum açılmıştır. 

— 27 — 



B : 79 2 .5 1949 O : 2 

1. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
nun, Geçici Dilekçe Komisyonunun 21 . II . 1949 
tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 1114 sayılı 
kararın Kamutayda görüşülmesine dair önerge
si ve Geçici Bilekçe Komisyonu raporu (4/142) 

BAŞKAN — önergenin görüşülmesine de
vam ediyoruz. Geçen birleşimde Millî Savun
ma Bakanının huzuriyle görüşülmesi için geri 
kalmıştı Millî Savunma Bakanı huzuriyle de
vam edebilmek için tekrar gelecek birleşime 
bırakıyoruz. (Millî Savunma Bakanı geldi ses
leri) 

Millî Savunma Bakanı geldi, bir söyliyece-
ğiniz var mı efendim? 

MALÎYE BAKANI ÎSMAÎL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Bendeniz arzedeceğim. 

Efendim bendeniz geçen oturumda buluna
madığım için müzakereyi takip edemedim tu
tanaktan öğrendiğime göre mevzu şudur : 1330 
senesinde Sarıkamış'da esir olan Binbaşı Bilâl 
bu tarihten altı sene sonra 1336 senesinde Si
birya'da vefat ediyor ve bunun karısına ve iki 
yetimine âdiyen maaş tahsis ediliyor. 1325 tarih' 
li Askerî Tekaüt ve tstifa Kanununa tevfi-

. kan. 
Şimdi bu muamelede kanuni zaviyeden, ka

nunun hükümleri muvacehesinde bir yanlışlık 
yoktur. Ve bunu 1325 tarihli Askeri Tekaüt ve 
îstifa Kanununun 35 nci maddesinde yazılı 
hallerden birine ithal etmek de mümkün değil
dir. 

Yine buna benzer bir hâdise de, Çanakkale 
Harbinde esir olmuş ve 3 sene sonra esarette 
ölmüş başka bir subay için o tarihlerde tefsir 
salâhiyetinde olan Şûrayı Devletin verdiği bu 
kararla «1325 tarihli Askeri Tekaüt ve îstifa 
Kanununun 35 nci maddesi tadilen sevkedilir-
ken esir olup da esarette iken ölenlerin aynı 
hükümden istifadesi Hükümetçe teklif edilmiş, 
fakat Meclisi Millîde müzakeresi sırasında kal
dırılmış, kabul edilmemiştir. Yani o zaman va-
zıı kanun sarahaten esarette ölenleri bu mad
denin şümulü dâhiline almamış. Tahsis bakı
mından kanunen bir isabetsizlik görülemi
yor. Fakat bittabi bu hâdiseye münhasır olmak 
üzere atıfet olarak Büyük Meclis bir karar ve
rebilir. 

JEN ÎŞLER 

Gl. FÎKRÎ TÎRKEŞ (Sivas) — 5017 numa
ralı Kanun sarih. 

MALÎYE BAKANI î. R. AKSAL (Devam
la) — Efendim, malûmu âliniz 5107 sayılı Ka
nun harb malûllerine şehit yetimlerine ^am 
yapılmasına dairdir. Mevzuubahis olan hâdise 
esnasında bu kanunun şümulüne dâhil bulun
mamaktadır. 

BAŞKAN — Bay Sinan Tekelioğlu, bir 
önergeniz vardır. Muhtevası; Sibirya'da vefat 
eden Binbaşı Bilâl'in eşi Bayan Hikmet'e şe
hit maaşı tahsisi için Yüksek Meclisin kararı
nı istiyorsunuz. Fakat bu kanun mevzuudur. 

SÎNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Müsa
ade ederseniz arzedeyim. 

SÎNAN TEKELOĞLU (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlarım; Maliye Bakanı meseleyi bizim bil
diğimiz şekilde malûmata sahip olmadığı için 
esaslı surette izah buyuramadılar. Müsaade bu
yurursanız, aradan bir hafta zaman geçtiği için, 
bendeniz izah edeyim. 

Bu binbaşı Bilâl, Sarıkamış muharebesinde kı
şın en şiddetli bir zamanında yapılan bir taarruz 
esnasında yaralanarak Ruslara esir düşmüş ve 
geriye kalan kıtada bulunan arkadaşları Bilâl'ın 
yaralı olarak Ruslara esir düştüğünü ozaman 
Harbiye Nezaretine bildirmişlerdir. Bilâl kan 
zayi ede ede Siberya'ya kadar gönderilmiş ve 
orada ölmüş; ama Bilâl aldığı yaradan fazla kan 
zayi ettiğinden ölmüş. Bilâl'ın hastalıkla öldüğü
nü bildiren bir hastane raporu da yoktur. Millî 
Savunmanın Emekli Şubesindeki malûmat arka
daşlarının verdiği malûmattan başka birşey de
ğildir. 1683 numaralı Kanunun bir maddesin
de, yaralı olarak hastaneye gitmiş bir insan has
tanede ameliyat neticesinde ölürse veyahut her 
hangi bir suretle yaralandıktan sonra ölürse bu 
adam şehit olarak vefat ettiği kabul edilir ve 
onun ailesine birinci derece üzerinden maaş tah
sis edilir, diyor. Ozaman yanlışlıkla 142 kuruş 
maaş tahsis etmişler bu üç çocuklu aileye, 1332 
tarihinden beri bu aile de bu para ile geçinmiş. 
artık nasıl geçindiğini siz takdir edersiniz; Son
ra çocukları büyümüş, yaşını dolduran kız ço
cuğunun maaşı kesilmiş. Kadının maaşı ile iki 
çocuk kalmış. Sonra kadın müracaat etmiş, kadı
nın bu müracaatına karşı Emekli Şubesi demiş ki, 
senin kocan eceli mevudu ile' ölmüş. Bu cevap 
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ne kayda müstenittir, ne de Rusya'dan gelmiş 
bir malûmata müstenittir. Neden öldüğü malûm 
değil, veremden öldü denmiş ve o suretle künye
sine işaret edilmiş. 

Ama biz Bilâl'in yaralanarak düşmana esir 
düştüğünü biliyoruz. Yaralı olarak esir olmuş, 
Sibirya'ya sürülmüştür. Eldeki kanunlar birin
ci derecede maluliyet maaşı tahsisini âmirdir. Bi
naenaleyh Millî Savunma Bakanlığı bu tahsisi 
yanlış yapmıştır, yanlış yapılmış olan bu tah
sisin düzelmesi mecburiyeti vardır. Bendenizee 
bu bir atifet değil; bu kadının hakkıdır. Bir in
san memleket için muharebeye gider, kanını akı
tırsa geride kalan evlâdına milletin elini uzata
cağını bilir. Halbuki bu zatın hakkı verilmemiş 
ve eşi hakkını aramak için Meclise başvurmuştur 
ve bu dilek de bugün huzurunuza gelmiştir. Bu 
kanuni hak karşısında şehitti, değildi* demeye 
lüzum yoktur, çünkü 1683 numaralı Kanunun bu 
husustaki maddesi sarihtir. Bir insan yarala
narak hastaneye gider ve orada ölürse şehit sa
yılır ve buna birinci derece maluliyet maaşı tah
sis edilir. Eğer yaralandıktan sonra hastanede 
ne suretle öldüğü belli olmazsa birinci dereceden 
maluliyet derecesi ile maaş tahsis edilir diyor. 
Bu kadar sarih ve kanuni bir hüküm karşısında 
yapılacak iş bu tahsis muamelesinin düzeltilme
sidir. 

Sonra; bu zavallı ve ihtiyaf kadın yalnız de
ğildir. 25 yaşını doldurduğu için maaşı kesilen 
bir de kızı vardır. Bu kız da anasının eline bak
maktadır. Bu kadın 30 sene felâket Çekmiştir. 
Son zamanlarda yaşı ilerlemiştir. Bu zavallının 
hakkını verecek olursak iyi bir iş görmüş olaca
ğız. Onun için önergemin kabulünü rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — öngören. 
Dr. ÎBRAHÎM TALÎ ÖNGÖREN (Diyarba

kır) — Vaz geçtim. 
BAŞKAN — Muammer Alakant. (Yok ses

leri). 
İbrahim Refik Soyer. (Yok sesleri). 
Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Arkadaş

lar, geçen gün de arzettim, 1683 sayılı Askerî 
ve Mülki Tekaüt Kanununun 45 nci maddesi 
der ki ; «Şehit» der ve onu ayrı bir tarafa bıra
kır ve hazarda şu suretle yaralanmış, sebebi 
malûm olmıyan hastalıklardan ve muhasara 
İçinde kalmış ve orada ölmüşler hakkında da 
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tıpkı şehit gibi birinci derecede maluliyet ma
aşına % 75 ilâvesiyle maaş tahsis edilir, der. 

Yani kanun iki kısma ayırmış, birisine şe
hit demiş, birisini de şehit hükmünde tutmuş
tur. 

Şimdi bu şehittir diye iddia edilmiyor, şehit 
ayrıdır. Fakat şehit için ne muamele yapılıyor
sa hazarda şu, şu şekillerde ölenlere de o şehit 
gibi birinci dereceden maluliyet maaşına % 75 
zamhedilerek verilmesi 1683 sayılı Kanunun 
45 nci maddesi hükmündendir. 

Bu ölme hazarda da değildir, halbuki bu 
seferde harbde cephede yaralanmış ve esir düş
müştür. Ve esirken vefat etmiştir. Hazarda ka
bul ettiğimiz hakları sefer için kabul etmemek 
ve bunu şehit hükmünde telâkki etmiye imkân 
yoktur demek ne mantığa, ne kanuna ve ne de 
akla uygun değildir. Binaenaleyh bu hazar için 
kabul ettiklerimizden daha felâketli bir vazi
yettedir. Cephede yaralanmış, esir olmuş, ölmüş
tür. Bu esir olmuş ama orada veremden öl
müştür. Diyerek hakkını vermemek âdilâne bir 
hareket olmaz. 

KEMAL TURAN (İsparta) — Kaç sene son
ra? 

Gl. EYÜP DURUKAN (Devamla) — sene 
kaydı kanunda yoktur. Mutlak olarak madde 
şöyledir. (Şehit) Ondan sonra hazarda şu, şu 
hastalıklarla muhasarada sebebi malûm olmıyan 
hastalıklarla ve saire ile ölenler hakkında aynı 
şehit gibi, maluliyet derecesinin % 75 i zam
medilerek maaş verilir diyor. Hazardaki için 
bunu kabul ediyoruz. Nasıl olur da seferde 
yaralanmış esir düşmüş olduğu halde arkadaş
ları veremden öldü demişler diye sabit olan, 
mukayyet olan cephede yaralanmış ve esir düş
müş olana bunu kabul etmeyiz, demek doğru 
değildir. 

Şimdi bunlar bir tarafa, arkadaşlarına so-
ruporlar, onlar da veremden öldü diyorlar; bel
ki veremden ölmedi. Yaraların tesiri altında, 
mahrumiyetten de ölmüş olabilir. Esaretin ne 
demek olduğunu bunu geçirenler pekâlâ bilir
ler ve takdir ederler. Binaenaleyh arkadaşlar 
bu kadın için yapacağımız, bir atıfet, bir lütuf 
değildir, kendisinin bugüne kadar yanlış bir 
telâkki dolayısiyle zıyaa uğramış hakkını ver
mektir. 

Arkadaşlar,* bu da bizim borcumuzdur, yük
sek takdirinize arzediyorum. 
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FAHRİ KARAKAYA (Elâzığ) — Usul hak- 1 

kında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Fahri Karakaya. Usul hakkında. 

Esasa girmeyiniz. 
FAHRÎ KARAKAYA (Elâzığ) — Evet. usul 

hakkında. 
Arkadaşlar geçen, hafta da bu meselede uzun 

boylu konuşuldu ve o toplantıda Yüksek Mecli
sin büyük ekseriyeti bu kadına bir atıfet kabilin
den birşey verilmesini arzu ediyordu, öyle görü
yordum. 

Hakikaten mevzuata göre... 
BAŞKAN — Usul hakkında. 
FAHRÎ KARAKAYA (Devamla) — Bu ka

dına bir hak verilmesini şahsan benim gönlüm de 
arzu ediyor. Şimdi Dilekçe Komisyonuna bir mü
racaat vâki olmuş, Dilekçe Komisyonu «bir iş
lem yapılmasına mahal yoktur» diye dilekçeyi 
reddetmiştir. Sinan Tekelioğlu bunun Heyeti I 
Umumiyede görüşülmesini istiyor. Halbuki bu 
bir tesis mevzuudur, evvelâ bir teklif yapılacak- I 
tır ve bu teklif komisyonlardan geçecek, ondan I 
sonra Yüksek Kamutaya gelecektir. Böyle bir tek- I 
lif buraya gelmeden bu tesis mevzuu doğrudan I 
doğruya nasıl halledilebiliri Onun için içtüzüğü I 
bir tarafa bırakarak, doğrudan doğruya «bu ka- I 
dma kanunen şu hakkın verilmesi lâzımdır» diye I 
bir karar verilmesi, bence, tamamen usule muha- I 
liftir. Bu ciheti arzetmek istiyorum. I 

Onun için arkadaşımız bir defa teklifi kanu- I 
ni yaparlar ve zannediyorum ki, buna biz de iş
tirak ederek bu hakkın yerine getiririz. Mesele I 
budur. I 

BAŞKAN -^ Gl. Fikri Tirkeş. 
Gl. FÎKRI TÎRKEŞ (Sivas) — Efendim,. 

bir şehidin tarifinde bir harb mmtakası ve mm-
takai dârülharekât birbirinin içine girmiştir. I 
5107 sayılı Kanunla, bu kanunun teşrihi cihetine I 
gidilirse, bugünkü silâhlar ve bugünkü harb usul- I 
leri içerisinde hiçbir memleket yok ki, dârülha- I 
reke olmasın, ve harb mmtakası olmasın. Bu I 
arkadaş Sarıkamış'ta, Kânunisani içerisinde ya
ralanmış, esir olmuş ve Rusya'ya nakledilmiş, I 
nakledildikten sonra ölmüş ama veremden öldü 
diye rivayet ediliyor. Hukukçu arkadaşlar iyi bi
lirler, rivayete müstenit şahadet kabul edilir m i l 
Komisyon, hangi rivayet üzerine bu esası tesbit 
etmiş?. Bu arkadaş veremden ölmüş veyahut ya
rasının tesiriyle teverrüm etmiş ölmüş veya ken- 1 
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! di kendisine verem olmuş ölmüş. Sonra Rusya 

ihtilâl içindedir bu ihtilâl zamanında oraya bir 
komisyon gitmiş aramışlar falanca da burada öl
dü, demişler. Nasıl öldü?. Malûm değil. Belki bir 
bolşevik beynine bir kurşun sıktı da öldürdü. 
Bunların halli için bunu Milli Savunma Komis
yonuna havale buyurun Millî Savunma Komisyo
nu bu askerî tâbirleri esaslı olarak tesbit etsin. 
Dârülharekât mıntakasına giderken, dârülharekât 
ve harb mıntakasından gelirken ölürse şehit olu
yor da, kalb sektesinden ölürse dahi, bunu şehit 
addediyoruz da her türlü hürriyetten, her tür
lü nimetten, her türlü yardımdan mahrum bir 
vatandaş bir zaruret içinde bir ihtilâl içinde ölü
yor da hu neden şehit olmuyor?. Sonra hangi 
mmtaka dârülharekâttır, hangisi değildir?. Bu
nu Millî Savunma Komisyonu daha iyi takdir 
eder ve bu işin içerisinden çıkar. 

İIULKİ KARAGÜLLE (Konya) — Arkadaş
lar, Binbaşı Bilâl harbde yaralanmış ölmüştür. 
Ölümünün muayyen bir hastalığa dayanması, ka
nunen onun yetimlerine bir şey tahsisine mâni 
oluyorsa burada muayyen birTıastalıkla öldü
ğü sabit değillir. 

Geçen celsede arzettim; künyesinin yanma 
kurşun kalemiyle verilmiş bir şerh çoluk çocu
ğunun hayatına müessir olan bir hukuki ne
ticeyi tağyir etmez. Binaenaleyh bu adama bu
nu biz bir hak olarak tanımaya mecburuz. Me
deni Kanun bakımından ölümü galip olan bir 
hâdisede gaybubet edenler ölmüş sayılırlar. 

Esarette beş sene, altı sene sonra öldü diye 
bâzı sesler işittim. Arkadaşlar, meşakkat ve çile
si daha uzun zaman devam etti diye bir adamı 
millî atıfetten mahrum edemeyiz. Kaldı ki, bu 
hükümlere bizi sevkeden içtimai vicdanın he
yecanları ise, daha fazla işkence gören, daha faz
la azap çeken vatandaşlara daha çabuk bir taz
min yoluna gitmeliyiz. 

Arkadaşlarım, Türk Milletinin çocukları istik
balde de birçok binbaşı Bilâller meydana geti
recektir. Arkadaşlar, Allah korusun, bir yığın 
binbaşı, bir yığın albay, bir yığın general Bi
lâl 'lerin başına böyle hâdiseler gelebilir. Biz bir 
taraftan mücerret mânada millî vicdanı, içtimai 
vicdanı tatmin ederken diğer taraftan istikbal
de vatan uğruna hayatını fedaya niyet edenle
ri, milletin çocuklarnıa baba olacağına, karıla
rının hâmisi olacağına inanmalıdır. Bunun için 
arkadaşlarımın görüşü hatalıdır. Buna mtinha-
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sır olarak değil, bin tane emsal de olsa Türk 
Devleti bunların haklarını vermelidir. (Kâfi kâ
fi sesleri) 

Korgl. ALI RIZA ARTUNKAL (Manisa) — 
Sayın arkadaşlarını; bizi iki şekil düşündürü
yor : Bu arkadaş yaralanmış ve altı sene son
ra ölmüştür. Eğer ölümü yaradan mütevellit ol
madığı tebeyyün ederse yapılan muameleden 
fbaşka yapılacak muamele yoktur. Faika t yara
dan mütevellit olmadığını tekevvün ettiren bir 
rapor da yoktur. O muharebede ayağı donup 
da 30 sene sonra hastalığa tutulmuş ve bir ba- j 
cağı 'kesilmiş olan arkadaşlara, 30 sene sonra, o 
donmadan mütevellit bir neticedir diye onları 
verilen heyeti sıhhiye raporları üzerine malu
len tekaüt etmişizdir. Binaenaleyh bu arkadaş 
ve emsali arkadaşların tekaüt işleri hakikaten 
bir rapora istinat ötmeden yapılmışsa bu arka
daşın ölümünün yaradan mütevellit olduğunu 
kalbul etmek lâzımdır. (Reye, reye sesleri). 

BAŞKAN — Fahrettin Altay arkadaşımızın 
bir muhalefet şerhleri vardır. Kendileri okun
masını istiyorlar. Bu, Dilekçe Komisyonu rapo- ' 
runun zeylindedir. 

(Org!. Fahrettin Altay'm muhalefet şerhi 
okundu). 

BAŞKA_NT — Şimdi verilen önergeleri oku
tuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Arzettiğim sebeplere binaen yaralı olarak 

esir düşerek Sifbirya'ya götürülüp orada has
tanede yara yüzünden ölen Bin'başı Bilâl'ın eşi 
Bayan Hikmet'e şehit maaşı tahsisi için Yük
sek Meclisin kararma müsaadelerini dilerim. 

Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Bunun Millî Savunma Komisyonuna veril

mesini teklif ederim. 
Sivas Milletvekili 
Gl. Fi lm Tirkeş 

BAŞKAN — Millî Savunma Komisyonuna 
verilmesini istiyen Fikri Tirkeş'in önergesini 
oyunuza sunacağum. 

Bu önergeyi dikkate alanlar... Almıyanlar... 
önerge kabul edilmiştir. 

önergelerle birlikte raporu Millî Savunma 
Komisyonuna veriyoruz. J 
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2. — Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi Yüre-

gir'in, Hilâfetin ilgasına ve Hanedanı Osmani-
nin Türkiye memaliki dışına çıkarılmasına dair 
olan 431 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin yo
rumlanması hakkındaki Başbakanlık tezkeresini 
kabullendiğine ve gündeme alınmasına dair öner
gesi ile Hilâfetin ilgasına ve Hanedanı Osmani-
nin Türkiye Cumhuriyeti memaliki dışına çıka
rılmasına dair olan 431 sayılı Kanunun 8 nci 
maddesinin yorumlanması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi (4/152 ve 3/64) [1] 

BAŞKAN — Okunacaktır efendim. 
(Ahmet Remzi Yüregir'in önergesiyle Başba

kanlık tezkeresi okundu). 
BAŞKAN — Bunun yenilendiğini natık di

ğer bir Başbakanlık tezkeresi vardır, o da oku
nacaktır : . 

10 . X I I . 1946 
B. M. Meclisi Başkanlığına 

Hilâfetin ilgasına ve Hanedanı Osmaninin 
Türkiye Cumhuriyeti memaliki haricine çıkarıl
masına dair olan 431 sayılı Kanunun 8 nci mad
desinin yorumlanması iyin sunulan 2 1 . I I I . 1936 
tarihli ve 6/972 sayılı yazımız seçimin yenilen
mesi sebebiyle hükümsüz kalmıştı. 

Bu konudaki tereddüt devam etmekte oldu
ğundan mezkûr yazımızla yorumlanması arze-
dilen hususun temin buyurulmasını rica ederim. 

Başbakan 
Recep Peker 

BAŞKAN — Usul hakkında Ali Rıza Türel'e 
söz veriyorum. 

ALI RIZA TÜREL (Konya) — Efendini; 
usul hakkında kısa bir mâruzâtta bulunduktan 
sonra Hükümetten bir sual soracağım. 

içtüzüğümüzün 36 nci maddesi, Komisyon
larda muayyen zaman içinde intaç edilmiyen ve 
sebebi Yüksek Kamutaya bîldirilmiyen lâyiha ve 
tekliflerin, Kamutayın gündemine alınarak mü
zakeresini istemek hakkını münhasıran Hüküme
te ve kanunu teklif eden mebusa vermek üzere 
halleder. Buna nazaran hâdisenin, işin, salim 
bir mecraya isalini ve içtüzük hükümlerinin 
mahfuziyetîni temin için bu talebin Hükümet ta
rafından yapılmasını çok rica ediyorum ve çok 

[1]185 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
[ dır. 
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yerinde olacaktır. Hükümet bu teklifi yapmak î 
niyetinde midir? Bunu bildirirlerse ve böyle 
bir talepte bulunurlarsa, Tüzük hükümlerine ria
yet etmek suretiyle işi salim bir mecraya sokmuş 
oluruz. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NlHAT ERÎM (Kocaeli) — Hükümet 
bu bahisteki görüşünü evvelki müzakerede belirt
miş bulunmaktadır. Bu iş o müzakerede görü
şülmüş ve Hükümet de noktai nazarını ifade et
mek fırsatını bulmuştur. Mevzu aynı mevzudur, 
mamafih Hükümet memnuniyetle bu talebi yap
maktadır. 

BAŞKAN — Bu teklif Ahmet Renizi Yüregir 
tarafından geçen toplantılardan birinde Yüksek 
Meclise arzolunmuş ve Kamutayca bu talebin 
kabulü üzerine yorum isteği önergesi gündeme 
alınmıştı. Binaenaleyh gündeme devam etmek 
mecburiyetindeyiz. 

HULKÎ KARAGÜLLE (Konya) — Hükümet 
de kabul ediyor. 

BAŞKAN — Hükümet de kabul etmekle mak
sat hâsıl olmaktadır. 

AHMET REMZt YÜREGÎR (Seyhan) — 
Muhterem arkadaşlar; iki haftadan beri en mü
him bir konu üzerinde Yüksek Meclis meşgul ol
maktadır. 

1. înkilâp Kanununun mahfuzîyeti; 
2. Millet Hazinesine ait milyarı aşan bir 

millet malının yine millete verilmesi mevzuudur. 
Bunun üzerinde uzun münakaşalar yapılmış, 

mütehassıslar, hukukçular fikirlerini söylemiş
lerdir. Ben bu hususta konuşacak değilim. Yal
nız bir yorum fıkrası takdim ediyorum, kabul 
buyurulm asını istirham ederim. 

BAŞKAN — Bir .yorum fıkrası teklif edil
miştir, okutuyorum : 
Hilâfetin İlgasına ve Osmanlı Hanedanının Tür
kiye memaliki haricine çıkarılmasına dair olan 

431 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin yorumu 
431 sayılı Kanunun meriyete girdiği tarihte 

hayatta bulunsun, bulunmasın Osmanlı İmpara
torluğunda Padişahlık etmiş her hangi bir kimse 
namına Türkiye tapusunda mukayyet gayrimen
kul mallar bu kanunun 8 nci maddesi mucibince, 
kanun yürürlüğe girmesi ile millete intikal et
miştir. 

Binaenaleyh 431 sayılı Kanunun neşrinden 
sonra bu gayrimenkullerin padişahların mirasçı-
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1 arına intikali yapılamaz ve bu mallar üzerinde 
verese tarafından, hiçbir hak iddia edilemez. 

BAŞKAN —• Hulki Karagülle. 
I-UILKI KARAGÜLLE (Konya) — Arka

daşlar; Osmanlı İmparatorluğunda padişahlık 
yapmış olanların Türkiye sınırları içinde nam
larına kayıtlı olan göyrimenkulleri malûmunuz 
olduğu üzere 431 numaralı Kanunun 8 nci mad
desi ile millete intikal etmiştir. Hal böyle iken 
kanunun mahiyetindeki bir devrim hüviyeti unu
tulmuş, aradan, bir müddet geçtikten sonra, bu 
mallar üzerinde cereyan eden entrikalı halleri 
müşahede eden Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
5370 sayılı olan ve geçenlerde müzakeresi yapı
lan Pasaport Kanununun bir maddesi düzeltilir
ken iki maddeyi ele almış, uzun uzadıya müza
kereden sonra bir neticeye varmıştır. Vardığı 
netice hepinizin malûmudur. Bu malların umu
mi portesinin 1,5 milyar lirayı mütecaviz olduğu 
sabit olmuştur. 

Bu malların Devlete intikal etmesi itibariyle, 
çeşitli ihtilâflara artık mahal kalmamak için bu 
mesele, bu kanunla kökünden halledilmiş bulunu
yor. Fakat daha evvel Parlâmentoya Hükümet 
tarafından 431 numaralı Kanunun 8 nci mad
desinin tefsirine matuf bir teklif geliyor. Bu tek
lif şimdiye kadar bir türlü çıkmadığı için, onun 
muallâkta kalmaması için bugün ruznamemize, 
o yorum talebi, bir arkadaşımızın tahriki ile gir
miş bulunuyor. Mesele, daha hepimizin hatırında 
olan yakın günlerde uzun uzadıya münakaşa edil
miş, tahlil edilmiş ve binnetice doğruluğuna kani 
olunarak bir tesis ile bitmiştir. Fakat bu tesisin 
de açık kalmaması için - çünkü 431 numaralı 
Kanun mevcuttur, yaşamaktadır - Yalnız o ka
nunun 8 nci maddesinin anlayışında bâzı mah
kemeler içtihat ihtilâfına düşmüş ve bunu hal
letmek için de bu tefsir teklifi yapılmıştır. Mesele 
tamamiyle vazıh olduğu için 5370 sayılı Kanunun 
müzakeresinde derpiş edilen sebeplerden dolayı, 
daha yakında kabul olunan o tesise muvazi ola
rak, bir tefsire ihtiyaç vardır. Sayın arkadaşı
mızın verdiği bu tefsir talebine ben de tamamen 
iştirak ediyorum. Yalnız bir nokta vardır, onu 
da Yüksek Riyasetin nazarı dikkatine arzediyo-
rum. 

431 numaralı Kanunun 8 nci maddesi aynen 
şudur : 

« Osmanlı İmparatorluğunda Padişahlık et-
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miş kimselerin Türkiye Cumhuriyeti arazisi dahi
lindeki tapuda mukayyet emvali gayrimenkule-
leri millete intikal etmiştir. » Dikkat buyurulursa 
burada bir fark vardır. « Türkiye Cumhuriyeti 
arazisi dahilindeki» kelimeler tefsirde zikredilme-
miştir. Bunda fayda mülâhaza ediyorum, bu 
noktayı tashih etsinler, ondan sonra bendeni;; 
iştirak ederim. Bu tefsirin böylece kabulünü rica 
ediyorum. 

BAŞ'KAN — Hükümet tefsir hakkında ne di
yor ? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NİHAT ERlM (Kocaeli) — Efendim, 
Sayın Yüregir arkadaşımızın metni hükümetçe de 
makbuldür. Sayın Karagülle'nin işaret buyur
dukları nokta, konsa da, konmasa da netice iti
bariyle aynıdır. Çünkü Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, Türkiye sınırları içindeki, bilhassa gay-
rımenkullerde, hüküm ifade eden kanun yapar. 
Maamafih, kendilerini tatmin etmiş olmak için 
o sarahat verilebilir. Mahiyet itibariyle aynıdır. 

BAŞKAN — Hulki Bey, nereye ilâvesini isti
yorsunuz ? 

HULKİ KARAGÜLLE — Metni görebilir-
sem iyi olur. 

BAŞKAN — Hükümete bir noktayı tavzih 
ettirmek isterim. Hulki Karagülle arkadaşımız 
tel if lerinde (431 sayılı Kanunun meriyete gir
diği tarihte hayatta (bulunsun bulunmasın Os
manlı imparatorluğunda padişahlık etmiş her
hangi 'bir kimse namına Türkiye Cumhuriyeti 
arazisi dâhilinde ...) olarak bir teklif yapıyor 
buna Hükümet ve teklif sahibi taraftar mıdır? 
(Taraftarız sesleri). 

NURİ ÖZSAN (Muğla) — Arazisi dâhilin
de değil, (Sınırları içinde) denmesi daha yerin
de olur. 

BAŞKAN — Muvafık mı efendim? (Muvafık 
sesleri) O halde yeni şekli ilaveleriyle birlikte 
tekrar okutuyorum. 

Hilâfetin ilgasına ve Osmanlı Hanedanının Tür
kiye memaliki haricine çıkarılmasına dair olan 
431 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin yorumu. 

431 sayılı Kanunun meriyete girdiği tarihte 
hayatita 'bulunsun, 'bulunmasın Osmanlı İmpa
ratorluğunda padişahlık etımiş her hangi bir 
kimse namına Türkiye Cumhuriyeti şuurları için
de tapuda mukayyet gayrimenkul mallar bu ka-
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nunun 8 nci maddesi mucibince, kanunun yü
rürlüğe girmesi ile millete intikal etmişitir. 

Binaenaleyh 431 sayılı Kanunun neşrinden 
sonra bu gayrimenkullerin padişahların miras
çılarına intikali yapılamaz ve bu mallar üzerin
de verese tarafından hiçbir 'hak iddia edilemez. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Yo
rumu yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Yorum kabul edilmiştir. 

3. — Büyük Millet Meclisi 1949 yılı Ocak ve 
Şubat ayları hesabı hakkında Meclis Hesaplarını 
İnceleme Komisyonu raporu (5/103) [1] 

(Ropar okundu). 
BAŞKAN — Bilgi edinilmiştir. 

4. — Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin 
1945 yılı Bilançosunun sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/349) [2]. 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et-
miyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiş
tir. 

Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin 1945 ma
lî yılı ve Bilançosunun onanmasına dair Kanun 

MADDE 1. — Yalova Kaplıcaları İşletme 
İdaresinin ilişik cetvelde gösterilen 1945 yılı 
Bilançosu ile kâr ve zarar hesabı onanmıştır. 

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

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmiyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Mali
ye, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ulaştırma Ba
kanları yürütür. 

BAŞKAN — Kaibul edenler... Etmiyenler... 
Kalbul edilmişltir. 

Tasarının tümünü açık oyunuza arzediyo-
ı-uım. 

dır 
[1)189 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-

[2] 187 sayılı basmayazı tutanağın somında-
6AV. 

— 38 — 



B : 79 2.fi 
5. — Hatay Milletvekili Ol. Eyüp Durukan'-

m, Hatay İli içindeki belediyelerin Hatay Dev-
letinden Hazineye geçen borçlan hakkında kanım 
teklifi ve İçişleri, Maliye ve Bütçe Komisyonları 
raporları (2/95) [1] 

BAŞKAN — Tasarının ikinci görüşülmesi-
dir. 

Hatay İli içindeki belediye ve köy idarelerinin 
Hazineye geçen borçlarının affı hakkında Ka

nun 
MADDE 1. — Antakya, Kırıkhan, Yaylada-

ğı, Belân Belediyeleriyle Nergizlik, Atik ve So-
ğukolıık köylerinin Hazineye geçmiş bulunan 
borçlarının bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihteki bakiyeleri faizleriyle 'birlikte af ve ter
kin edilmiştir. 

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

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

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

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

Tasarının tümünü açık oya sunuyorum. 

6. —. Ceza ve Tevkif evleri Genel Müdürlü
ğünün Teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 4358 
sayılı Kanunun 7 nci maddesinin değiştirilmesi
ne ve 4 ncü maddesinin kaldrılmasına dair ka
nun tasarısı ve Adalet ve Bütçe Komisyonları ra
porları (1/486) [2] 

BAŞKAN — Tasarının ikinci görüşülmesi
dir. 

Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğünün teş
kilât ve vazifeleri hakkındaki 4358 sayılı Kanu
nun 7 nci maddesinin değiştirilmesine ve 4 ncü 
maddesinin kaldırılmasına dair Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ceza ve Tevkif Evleri Genel 

[1, 2] Birinci görüşülmeleri 75 nci Birleşim 
tutanağvndadır, 
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Müdürlüğünün teşkilât ve vazifeleri hakkında
ki 13 . 1 . 1943 tarihli ve 4358 sayılı Kanunun 
7 nci, maldesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Ceza ve Tevkif Evlerinin mütedavil serma
yesiyle ilgili işleri hakkında Muhasebei Umumi
ye, Artırma, Eksiltme ve îhale kanunlariyle 
sarftan önceki Sayıştay vize usulü tatbik ulun
maz.' 

Mütedavil sermaye ilo iş gören ceza evleriy
le ıslah evleri kuruldukları tarihten itibaren 
inşaat işlerinden sınai, zirai ve diğer faaliyet
lerinden dolayı vergiye tâbi olmadıkları gibi 
üzerinde çalıştıkları gayriıııenkulleı için dahi 
emlâk ve arazi vergisinden muaftır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair olan 30 . VI . 1939 ta
rihli ve 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) ve bu ka
nuna ek 4644 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
vellerin Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evle
ri Genel Mülürlüğü başlıklı kısmından bağlı 
cetvelde yazılı kadrolar çıkarılmış ve bu kadro
lar 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
Bayındırlık Bakanlığı kısmına eklenmiştir. 

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

MADDE 3. — Ceza ve Tevkif Evleri Genel 
Müdürlüğünün teşkilât ve vazifeleri hakkında
ki 4358 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi kaldırıl
mıştır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edil
mişti ı\ 

GEÇİCİ MADDE — 1949 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelin Adalet Bakan
lığı sermaye, kredi ve tesisler kısmının üçüncü 
(ceza ve tevkif evleri yapma ve esaslı onarma 
işleri) bölümündeki ödenek-bakiyesi aynı kanu
na bağlı Bayındırlık Bakanlığı sermaye, kredi 
ve tesisler kısmının 20 nci (yapı ve imar işleri) 
bölümünün birinci (Adalet Bakanlığı) madde
sine Maliye Bakanlığınca aktarılır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

— 34 — 
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MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 

kabul edenler... Btraiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tasarının tümünü açık oya sunuyorum. 

7. — Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 
1836 sayılı Kanunla değiştirilmiş olan 2 nci 
maddesine iki fıkra eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve Adalet, İçişleri, Maliye ve Bütçe Ko
misyonları raporları (1/242) [1] 

BAŞKAN — îkitıci görüşülmesidir. 

Veraset ve intikal Vergisi Kanununun 1836 
sayılı Kanunla değiştirilmiş olan 2 nci mad
desine dört fıkra eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 3 . TV . 1926 tarihli ve 797 sa
yılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 1830 
sayılı Kanunla değiştirilmiş olan ikinci mad
desine aşağıda yazılı 11, 12, 13 ve 14 neü fıkra
lar eklenmiştir: 

11. Şehir, kasaba ve köyleri kalkındırma, 
güzelleştirme, imar ve kültürsevenler, kültür ve 
kalkınma, bayındırlığa yardım, fakirleri koru
ma ve okutma gibi adlar altında hayır maksa-
diyle veya sosyal maksatlarla kurulan dernek
lere ve bunlardan maksatları içinde tüzükleri 
gereğince diğer şahıslara bağışlanan bilûmum 
menkul mallar; 

12. Tüzel kişiliği haiz müesseseler, kurum- • 
lar ve dernekler tarafından felâkete uğrıyan-
lara, muhtaçlara ve yardım sandıklarınca sta
tüleri gereğince üyelerinden ölenlerin beyanna
melerinde gösterdikleri kimselere yapılan para 
vo bilûmum menkul mal yardımları; 

13. 23 . II . 1931 tarihli-Cemi la-nat Tüzüğü 
gereğince tertip ve keşidesine jzin verilen eşya 
piyangolarında kazanılan ve değeri 1 000 (bin 
dâhil) lirayı geçmiyen menkul ikramiyeler; 

14. Bankalarca, küçük tasarruf hesapları 
ve kumbara sahipleri arasında, tertip ve keşide 
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olunan piyangolardan kazanılan ve miktar ve be
deli 1 000 (bin dâhil) lirayı geçmiyen para ve 
eşya ikramiyeleri. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

GEÇlCÎ MADDE — Yukarda zikredilen 
intikaller sebebiyle tarhedilmiş olup da bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahsil 
edilmemiş olan vergiler terkin olunur. Tahsil 
edilenler geri verilmez. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ada
let, İçişleri, Maliye ve Dışişleri Bakanları yürü
tür. 

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

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

8. — Yüz yirmi milyon liralık İç İstikraz ak
di hakkında Kanun tasarısı ve Maliye ve Bütçe 
Komisyonları raporları (1/440) [1] 

BAŞKAN — Tasarının ikinci görüşülmesi
dir. Maddeleri okutuyorum. 

Yüz yirmi milyon liralık iç İstikraz akdi 
hakkında Kanun 

MADDE 1. — Hâsılı 1949 yılı Bütçesinden 
tesis, sermaye ve krediler için yapılacak öde
melere tahsis edilmek üzere « 1949 yılı istikra
zı » adı ile 120 milyon liraya kadar uzun vadeli 
iç istikraz akdine Maliye Bakanı yetkilidir. 

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

MADDE 2. — Bu istikraz akdinde, Kalkın
ma istikrazı hakkındaki 13 .. VI . 194Ç tarihli ve 
4938 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 

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

[1] Birinci görüşülmesi 75 nci Birleşim tuta-
nağtndad%r. " 

- — 85 ' — 

[1] Tasarının birinci görüşmesi 75 nci Bir
leşim tutanağındadır. 
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MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-

miyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kamunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-
miyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oya sunuyorum. 

.9. — Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ] 
hakkındaki 1715 sayııU Kanuna ek Kanun tasa-
rısı ve Bütçe Komisyonu raporu (î/531) [1] 

BAŞKAN — ikinci görüşmesidir. Maddele
re geçiyoruz. 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası hakkın
daki 1715 sayılı Kanuna ek kanun 

MADDE 1. — 1715 sayılı Kanunun 5 nci j 
maddesi gereğince Türkiye Cumhuriyet Mer- I 
kez Bankası tarafından demlide • edilen kâğıt 
paradan doğma Hazine borcu : 

A) Sözü geçen borca karşılık bankada bi- j 
rikmiş olan paralar, I 

B) Bankmot karşılığı cüzdanında bulunan 
hisse senetleri ve tahvillerin satış hâsılları, itfa 
bedelleri, ikramiyeleri ve gelirleri, 

O) 1715 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 
1 numaralı fıkrası gereğince bankaya tevdi 
edilmiş olan altınların bankaya satışı, I 

Ç) Aynı kanunun 88 nci maddesinde Ha
zineye intikal edeceği zikredilen yüzde elli nis
petindeki temettü, 

D) Hazinece uygun görülecek sair ödeme 
lerden elde edilecek mebaliğ, 

İle mahsup ve itfa olunur. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 

kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul j 
olunmuştur. I 

MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girdi 
ği tarihten itibaren bir ay içinde ve mütaaki-
ben her yıl sonlarında görülecek hesap netice- I 
sinde borç bakiyesine nazaran karşılık olarak 
mevcut bulunan hisse senetleri ve tahvillerin 
fazlası Hazineye iade olunur. Hesaplaşmada 

[1] Birinci görüşülmesi 75 nci Birleşim tu-
tanağmdadvr. 

. 1949 6 : â 
I hisse senetleri ve tahvillerden borsada kayıtlı 

bulunanların borsa ve kayıtlı olmıyanlarm da 
borsa dışı rayiçleri nazara alınır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
I kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul 

olunmuştur. 

MADDE 3. — Borç bakiyesi için 1715 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince yıl son
larında tahakkuk edecek j % 1 faizler yukarda-
ki birinci maddenin B fıkrasındaki kıymetlerin 

I gelirinden sözü geçen madde gereğince yapı
lacak itfadan önce Bankaca mahsuben tahsil 

j olunur. 
I BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
! kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul 

olunmuştur. 

MADDE 4. — 17.15 sayılı Kanunun 6, 7, 8 
nci maddeleriyle geçici VII nci maddesinin son 
fıkrası ve 3133 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi 
hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul 
olunmuştur. 

MADDE 5. — Katma ve Özel Bütçeli İda
relerden bu kanunun yayımı tarihine kadar ta
hakkuk etmiş olup, henüz tahsil edilmemiş bu
lunan % 1 1er aranmaz. 

ABlDİN POTUOftLIT (Eskişehir) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Değiştirgeniz var mı? 
ÂBÎDİN POTUO&LU (Eskişehir) — Ha

yır. 
BAŞKAN — Tasarının ikinci müzakeresi

dir. Değiştirgeniz yoksa söz söyliyemezsiniz. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanunu Bakanlar Kumlu 
yürütür. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul 
edilmiştir. 

Tasarının, tümünü oyunuza sunuyorum. Ka-
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kul edenler... Etmiyenler.. Kanun kabul olun
muştur. 

10. — Gümrük Kanunu tasamı ve Geçici 
Komisyon raporu (1/67) [1] 

BAŞKAN — tkinci müzakeresidir. Madde
lere geçiyoruz. 

Gümrük Kanunu 
Birinci ayırım 

Genel hükümler 

Birinci bölüm 
Mükellefiyetler 
Mükellefiyetler 

BİRİNCİ MADDE — Türkiye Cumhuriyeti 
gümrük hattından geçen veya eşya geçiren her 
şahıs Gümrük Kanun ve nizamlarına uymakla 
mükelleftir. Bu mükellefiyet gümrüğün gerek 
bü kanunda gerek başka kanunlarda yazılı hü
kümlere göre yapabileceği denetlemelere tâbi ol
mak ve kanunları gereğince gerek kendi adına 
gerekse başka idareler adına veya hesabına 
tahsil edeceği vergi, resim ve ücretleri Ödemek 
veya teminata bağlamaktır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gümrük hattı ve bölgesi 
İKİNCİ MADDE — Gümrük hattı Türkiye 

siyasi sınırları ile birdir. 
Gümrük bölgesi: 
a) Denizlerde, kara suları ile sahilden içeri 

doğru 30 kilometre derinliğindeki alanı; 
b) Karalarda ve sınır teşkil e£en nehir

ler ile göllerde, gümrük hattından içeri doğru 
30 kilometreye kadar olan alanı kaplar. 

Boğazlarla Marmara Denizi ve İstanbul Li
manı gümrük bölgesi sayılır. 

Gümrük bölgesi takibi kesmemek için aşıla
bileceği gibi Bakanlar Kurulunca bâzı yerlerin 
coğrafi durumları veya kaçakçılığa elverişli ol
maları bakımından karalarda 60 Itilometreye 
kadar genişletilebilir. 

Gümrük bölgesi ilân olunur. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka

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

[1] Birinci görüşülmem 76 nw Birleşim he-
(mağmdadif. 
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| Gümrük hattı dışı sayılan yerle!1 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Serbest liman ve böl
ge ve mahaller ile gümrüklenmemiş eşyaya mah
sus antrepolar ve bu türlü eşya konmasına 
Gümrük İdaresince müsaade olunmuş mahaller; 
kanunda veya gümrüğün yazılı izin, kâğıdında 
gösterilen kayıtlara uyulmak ve gümrüğün 
denetlemesi altında bulundurulmak şartiyle 
vergi ödeme mükellefiyeti bakımından güm
rük hattı dışında sayılırlar. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ödeme mükellefiyetinin başlangıcı 
DÖRDÜNCÜ MADDE — 
1. Gümrüğün denetlemesi altına konmuş 

eşyaya terettüp eden vergi ödeme mükellefiyeti 
62 nci madde gereğince beyannamenin tescili 
ile ve ağızdan beyan yapılabilen hallerde bu be
yan ve 66 ncı madde gereğince tahakkuk kâğı
dının mükellefçe imzası ile başlar. 

Gümrük kontrolü altında bulunan eşya Güm
rük Vergisinin ödenmesinden önce ınahvolursa 
mükellefiyet kalkar. 

2. Gümrüğün denetlemesi dışında kalmış, eş
yaya ait vergi ödeme mükellefiyeti, eşyanın güm
rük hattından geçirildiği tarihten ve bu tarih bi
linemiyor ise eşyanın gümrük hattından geçiril
diğine gümrükçe bilgi edinildiği günden başlar. 

3. Şarta bağlı ve teminatlı veya teminatsız 
olarak yurda muafen sokulan eşya için terettüp 
edecek vergi ödeme mükellefiyetinin başlangıcı, 
muaflık beyannamesinin tescili ve beyanname yok 
ise başka geçiş belgeleri üzerinde gümrükçe ya
pılan en son giriş vizesi tarihidir. 

4. Yurda muaf olarak sokulduğu halde mu
aflıktan faydalanmıyan yerlere ve şahıslara satı
lan veya devredilen eşyaya terettüp eden vergi 
ödeme mükellefiyeti, gümrüğe yapılacak beyan 
tarihinden ve beyan yapılmamış ise satış veya 
devir tarihinden ve tarih tesbit edilemiyorsa, 
gümrükçe satış ve devir hakkında bilgi edinildiği 
tarihten başla*. 

Bu suretle satılan, ve devredilen eşyayı alan 
lar da bu eşya için terettüp eden vergi bakımın
dan gümrüğe karşı satan veya devreden gibi so
rumludur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka-
I bul edeneler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
j Açık oya arzedilen 1, 2, 3, 4, ve 5 numaralı 

ffr-
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tasarıların oy toplama muamelesi bitmiştir. 

Vergiye esas olan tarife 

BEŞİNCİ MADDE — Gümrük giriş vergisi, 
yukarıki madde gereğince ödeme mükellefiyetinin 
başladığı tarihte yürürlükte olan tarife nispet ve 
esaslarına göre hesaplanır. Tarifenin vergi nis
petlerini artıran hükümler, uygulanmasından en-
az üç ay önce, ilân olunur. Ancak bu kanunun 13 
ve 14 ncü maddelerine göre yapılacak artırmalar 
bu hükmün dışındadır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edeneier... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Vasfı ve tahsis yeri değişen eşya 
ALTINCI MADDE — Gümrük Vergisi, öde

me mükellefiyetinin terettüp eylediği tarihte eş-
yann bulmnduğu hal ve mahiyetine göre tarifede 
yer aldığı pozisyon üzerinden hesaplanır ve bu 
suretle hesaplanacak Gümrük Vergisinden eşya
nın niteliklerinde sonradan husule gelen değişme
ler ve bozulmalar sebebiyle indirim yapılmaz. An
cak hava tesirinden veya her hangi bir kaza ne
ticesinde hasar görmüş olan eşya hakkında, her 
türlü külfet ve masrafı sahibine ait olmak üzere, 
gümrüğün denetlemesi altında aşağıdaki hüküm
ler uygulanır : 

1. Hiçbir suretle kullanılamaz hale gelmiş 
olan eşya, sahibi ister ise, usulü dairesinde yok-
edili?. 

2. Yalnız bir madde olarak kullanılabilecek 
hale gelmiş eşyanın gümrüğü ilk madde tarifesi 
üzerinden alınır. Şu kadar ki, gümrükçe lüzumu 
halinde, bu eşyanın ilk madde şeklinden başka su
retle kullanılmasını önleyici tedbirler de alınır. 

3. Bir kısmı hasara uğramış eşyanın, ayırma 
mümkünse, yalnız hasara uğramış kısımları ve 
ayırma mümkün değilse, eşyanın tamamı hakkın
da, sahibinin dileğine göre yukardaki (1) ve (2) 
numaralı fıkra hükmünce işlem yapılır. 

4. Islanmış veya nemlenmiş eşyanın kurutul
masına gümrükçe müsaade olunur. 

o. Muaf olarak yurda sokulup da on yıl kul
lanıldıktan sonra muaflıktan faydalanmıyan bil
işe tahsis edilen makina ve aletlerden Gümrük 
Vergisi aranmaz. Bu süreden önce normal ve
rim kabiliyetini en az % 25 nispetinde kaybettiği 
ilgili Bakanlıkça tasdik edilen makina ve aletle
rin muaflıktan faydalanmıyan mahallere devir ve 
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tahsisi takdirinde Gümrük Vergisi ilk madde ta
rifesi üzerinden alınır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İki nci Bölüm 
Gümrük hattından geçiş 

Gümrük kapı ve yolları 
YEDİNCİ MADDE — Gümrük hattı, kara, 

su ve havadan ancak gümrük kapılarından aşılıı 
ve gümrük uğraklariyle bu kapılar arasında be
lirli yollar takip edilir. Giriş ve çıkış gümrük 
kapıları, uğrakları ve bunları birbirine bağlıyan 
yollar ile hava hatları Gümrük ve Tekel Bakan
lığınca tâyin ve ilân olunur. 

Umumi hizmete açılmış olan demiryolları güm
rük yolu sayılır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

SEKİZİNCİ MADDE — Gümrük hattından 
geçiş ile gümrüklü liman ve meydanlara giriş ve 
iniş, buralardan çıkış ve denetleme zamanları 
Gümrük ve Tekel Bakanlığınca ilân olunur. 
Şu kadar ki : 

1. Demiryolu katarları ve muntazam tarife
li deniz, kara> hava ve nehir taşıtları gece ve 
gündüzün her saatinde gümrük hattından geçe
bilir. Bunlarla gelen ve giden yolcuların güm
rük işlemleri de bu zamanlarda yapılır. 

2. Liman işletme teşkilâtı bulunan liman
larda, 30 rüsum tonilâto hacmından büyük ge
miler gece ve gündüzün her saatinde yük ve yol
cu alıp çıkarabilir. 

Liman işletme teşkilâtı bulunmadığı halde 
sefer tarifesi veya hava şartları icabı olarak çalış
ma saatleri dışında veya geceleyin limana gir
mek ve limandan ayrılmak zorunda bulunan ge
milerin bu limanlarda geceleyin yük ve yolcu 
alıp çıkarma istekleri gümrükçe yerine getirilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

DOKUZUNCU MADDE — Yüz rüsum toni
lâtoyu geçmiyen Türk deniz taşıtları ile eşya it
hali Gümrük ve Tekel Bakanlığının iznine bağlı
dır. Yabancı gemilere bu hakların tanınması kar
şılıklı olabilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
imi edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Sahte menşeli eşya 

ONUNCU MADDE — Gerek üzerlerimde ge
rek kab ve sargılarında (Sandık, balya, şerit, 
etiket ve saire gibi) Türkiye'de yapıldığını veya 
Türkiye menşeli olduğunu sandıracak fabrika ve
ya ticaret markasını, adını, alâmetini, Türkiye'de 
bir mahal ismini veya resmini veya işaretini ta
şıyan yabancı mahsul ve mamullerin Türkiye'ye 
girmesi veya Türkiye'de bir antrepoya konması, 
Türkiye'den transit geçirilmesi yasaktır. 

Bu hüküm Türkiye'deki bir mahal isminin 
aynı olan yabancı bir mahal adını taşıyan ve bu 
mahal ismi altında menşe memleket adı açıkça 
gösterilmemiş bulunan yabancı eşya hakkında 
da uygulanır. 

İstihsal veya imal edildiği menşe memleketin
den başka yabancı memleketler mahsul veya ma
mulü olduğunu gösteren veya sandıran sahte 

„isim ve alâmetler taşıyan eşyanın da girmesi ve 
transit geçirilmesi Gümrükçe menedilebilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Bölüm 
Giriş, çıkış, transit serbestliği ve kısıntılar 
ON BÎRÎNCÎ MADDE — Yasaklık ve kısıntı 

hükümleri saklı olmak üzere ithal, ihraç ve-tran
sit serbesttir. 

BAŞKAN — Değiştiğe yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ON İKİNCİ MADDE ~ îç ve dış güvenliğin 
savunması, kamunun, hayvan ve ürünlerin hasta
lıklardan korunması, tarih ve sanat eserlerinin 
memleketten çıkışının önlenmesi maksadiyle Ba
kanlar Kurulunca giriş, çıkış ve transit serbest
liği her vakit kısalabileceği veya kaldırılabileceği 
gibi malî ve iktisadi zaruretler halinde de aynı 
çarelere başvurulabilir. 

BAŞKAN —- Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Misilleme 
ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Türkiye Cumhu

riyeti ile Tiearet Anlaşması akdine yanaşmıyan 
veya bu yoldaki görüşmeleri sonuçlandırmıyan 
yahut Ticaret Anlaşmalarını vaktinden önce tek 
taraflı olarak kısmen veya tamamen hükümsüz 
bırakan memleketlerin mallarma ve gemilerine 
karşı yasak y» kısıntılar koymaya veya farkir 
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I işlemler ve tarifeler uygulamaca Bakanlar Kuru

lu yetkilidir. Hükümet (bu yetkisini Türk gemi 
ve mallarma karşı yasak, kısıntı koyan veya 
farklı işlemlere^ tâbi tutan memleketler hakkında 
da kullanabilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Damping 
ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Türkiye 'ye yol

ladığı malları Giriş Tarife Kanununun takip et 
tiği gayeyi sarsacak şekilde gizli veya açık su
rette prim, damping* ve benzeri tedbirlerle teşvik 
eden memleketler eşyası hakkında bu tedbirleri 
tesirsiz bırakacak yüksek tarifeler uygulamaya 

| ve başka çarelere başvurmaya Bakanlar Kurulu 
I yetkilidir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ON BEŞİNCİ MADDE — Bakanlar Kuru
lunca 13 ve 14 ncü maddelere göre alman karar
lar üç ay içinde Büyük Millet Meclisinin onamı-
na sunulur. 

I BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I Dördüncü Bölüm 
Gümrük Vergisi 

Gümrük Vergisi 
ON ALTINCI MADDE — Gümrük Vergini 

tarifedeki ölçü ve nispetler üzerinden alınır. 
Bakanlıkça eşyanın tarifedeki yerini gösterir 

bir repertuvar yayınlanır. 
Tarifenin dışında kalmış eşyadan tarifede en 

çok benzerlik gösterdiği eşya gibi vergi almır. 
Benzerlik Gümrük ve Tekel Bakanlığınca eşya
nın kullanılacağı yer, geçirdiği işçilik derecesi ve 
değeri göz Önünde tutularak tesbit ve Resmî 
Gazetede ilân olunur ve repertuvara da geçirilir. 

Repertuvarmda, eşyanın tarifedeki yerini be
lirtmek üzere yapılacak değişiklikler de Resmî 
Gazetede ilân olunur, bu değişiklikler, ilânın
dan önce kesinleşmiş Gümrük Vergisi tahakkuk
larına dokunmaz. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Muaflıklar 
ON YEDİNCİ MADDE — Aşağıda yazdı 
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eşya Gümrük Vergisinden muaftır : 

1. Devlet müzeleri ve kitaplıkları için gelen 
teşhir edilecek veya okunacak eserler ile Devlet, 
Belediye ve özel İdarelerin hayvan ve bitki 
bahçeleri için gelen hayvanlar, bitkiler (Bunla
rın kılıfları ve gereçleri dâhil); 

2. Kamu faydasına yararlı demeklere ve ka
munun faydasına parasız tahsis edilmiş millî te
sislere, konularına uygun olarak bağış yoliyle 
gelen eşya . Bakanlar Kurulu karariyle); 

3. Millî Savunma ihtiyacı için Hükümet 
tarafından doğrudan doğruya getirilen veya si
pariş üzerine getirtilen silâhlar ve bunların par
çaları ve teferrüatiyle her türlü harb mühim
matı ve harb ganimetleri; 

4. Kara sınırından (beş kilometreye kadar 
derinlikte bulunan köyler ve kasabalar ahalisi
nin gümrük kapılarından geçirdiği kendisinin 
veya ailesinin kullanmasına mahsus eşyadan 
Gümrük Giriş Vrgisinin tutan 500 kuruşu geç-
miyen miktarı; 

5. Harb tutsakları adına bağış yoliyle gön
derilen yiyecek, içecek (tütün ve sigara dâhil) 
ve giyecek eşya, (karşılıklı olmak şartiyle); 

6 - a) Millî deniz ve hava gemilerinin ya
bancı limanlarda ve meydanlarda yalnız kendi 
ihtiyaçları için aldıkları donatım eşyası; 

b) Yabancı deniz ve hava gemilerinin için
de getirdikleri veya Türk limanlarında güm-
rüklenmemiş mallardan aldıkları yakıtlar ve 
yağlayıcı maddelerle gemi adamları ve yolcula
rına mahsus yiyecek ve içecekler ve donatım eş
yası; 

(Gemilerden dışarı çıkarılmaması ve karşı
lıklı olması şartiyle); l 

e) Büyük kabotaj yapan Türk gemileri ve j 
uçakları hakkında da yukardaki hüküm uygu
lanır. Ancak, bu gemiler küçük kabotaj sefer
leri esnasında yabancı yakıt, yiyecek ve içecek 
maddelerini, vergileri ödenmek şartiyle kullana
bilirler; 

d) Yemekli vagonların Türkiye sınırından 
geçtikten sonra hazırlıyacakları ilk kahvaltı ve 
yemek için kullanacakları yiyecekler ve içecekler 
ile yakıtlar; 

(Tekel maddeleri bu hükmün dışındadır). 
7 - a) Turizmi teşvik maksadiyle kurulmuş 

resmî teşekküller ile Türkiye Turing ve Otomo
bil Kurumu için getirilecek: ve parasız dağıtıla-
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eak olan otel ve propaganda ilânları, broşürler, 
duvar takvimleri, otomobil plâkaları, yol işaret
leri, rozetler, mükâfat kupaları ve şiltleri; 

b) Yabancı turizm teşekkülleri tarafından 
prasız dağıtılmak üzere Türkiye turizm teşekkül
leri ile Türkiye turing ve otomobil kurumuna 
gönderilen yabancı turizm propaganda afişleri, 
broşürleri, rehber ve takvimleri (Karşılıklı ol
mak şartiyle). 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Diplomasi muaflıkları 
ON SEKİZİNCİ MADDE — Aşağıda yazliı 

e^ya karşılıklı olmak şartiyle Gümrük Vergisin
den muaftır : 

1. Yabancı devlet başkanları ve aileleri ile 
refakatlerine memur olanların birlikte getirdik
leri ve Türkiye'deki ikametleri esnasında getir
tecekleri eşya; 

2. Yabancı devletlerin Türkiye'deki elçi ve 
ailelerinin kendilerine ve elçiliğe mahsus olarak 
birlikte getirdikleri veya sonra getirecekleri eş
yalar ile elçilikler inşasına mahsus malzeme; 

3. Diplomasi memurlarının ve resmî bir zi
yaret ve vazife için memleketimize gelen delege 
ve askerî heyetlerin Gümrük ve Tekel ve Dışişleri 
Bakanlıklarınca birlikte tesbit edilecek eşyaları; 

4 - a) Türkiye'deki yabancı konsoloshane-, 
lere mahsus bayrak, arma ve basılmış defterler, 
başlıklı kâğıtlar, alındılar, pasaportlar, şahadet
nameler, pullar ve resmî mühür ve damgalar ile 
benzerleri eşya; 

b) Meslekten olan başkonsolos, konsolos ve 
muavin konsoloslar ile meslekten olan konsolosluk 
memurlarının memuriyetlerine ilk defa gelişle
rinde beraberlerinde veya bu gelişlerinden en çok 
iki ay önce gelen kullanılmış ve kullanılmamış 
zat eşyası ve kullanılmış ev eşyası ile gelişlerin
den itibaren altı ay içinde gelen yalnız kullanıl
mış zat ve ev eşyası; 

5. Yukardaki 1, 2 ve 3 numaralı fıkralarda 
sözü edilenlerin binek ve hizmet otomobilleri ile 
meslekten olan başkonsolos, konsolos ve mua
vin konsolosların yukardaki süreler içinde getire
cekleri birer binek otomobilleri. 

Bu madde hükümlerine göre muaf giren oto
mobiller muaflık hakkı olmıyan kimse ve yerlere 
satıldığı veya devredildiği takdirde, bu satış ve 
devir giriş tarihinden itibaren ikinci yıl içinde 
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yapılmış ise Gümrük Yergisinin % 50 si, üçüncü 
yıl içinde yapılmış ise % 75 i indirilir. 

Esaslı surette hasar görmüş olan binek oto
mobilleri ile üç yıl geçtikten sonra satılan veya 
devredilenlerden Gümrük Vergisi aranmaz. 

Bu maddenin uygulanmasına ve kurye çanta
larımı ait gümrük işlemleri Dışişleri ve Gümrük 
ve Tekel Bakanlıklarınca birlikte tesbit olunur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5 ne i tasarıya oy vermiyen var mı? 

Zat ve ev eşyası 
ON DOKUZUNCU MADDE — Aşağıda 

yazılı eşya, Gümrük İdaresince şartlarına ve gös
terilen esaslara uygun görüldüğü takdirde Güm
rük Vergisine tâbi tutulmaz : 

1 - a) Cumhurbaşkanının zat ve ikametgâhı 
için gelen eşya; 

b) Yolcuların beraberlerinde getirdikleri 
şahıslarına ait kullanılmış ve kullanılmamış zat 
eşyası ile nakil vasıtaları hizmetlilerinin yalnız 
kullanılmış zat eşyası; (yolcunun gelişinden itiba
ren en geç altı ay sonra veya en çok iki ÖV önıce ge
len yalnız kullanılmış zat eşyası da bu hükümden 
faydalanır). 

Yolcuların beraberinde getirdikleri Güm
rük Vergisi tutarı 25 lirayı geçmiyecek mik
tardaki hediyelik eşya da zat eşyası gibi mu
aftır. 

c) Şahsi madalya ve nişanlar ile yabancı 
memleketlerdeki bilim ve sergi ve müsabaka 
heyetlerince verilmiş mükâfatlar, hâtıralar v§ 
Türkiye'de yapılan müsabakalarda mükâfat 
olarak verilmek üzere bağış yoliyle gönderilen 
eşya; 

2 - a) Türkiye'de yerleşğmek üzere gelen 
yabancıların, 

b) Yabancı memleketlerdeki daimî vazi
felerinden dönen Türkiye memurlarının; 

c) Yabancı memleketlerdeki tahsillerin
den dönen Türk öğrencilerin; 

d) Ticaret ve sair maksatlar ile yabancı 
memleketlerde yerleşip de iki yıl ikametten 
sonra dönen Türklerin. 

Göç suretiyle beraberlerinde veya kendi
lerinden en çok iki ay önce veya altı ay sonra 
gelen kullanılmış ev eşyası: 

(iki yıl oturmaksızın zorlayıcı sebepler do-
layısiyle dönenlerin ev eşyası da bu hükümden 
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faydalanır ve süre kayıtlarına bakılmaz), 

e) Türkiye'de oturan bir Türkle evlenerek 
yabancı ülkedeki asli ikametgâhını terk ile 
Türkiye'ye gelen gelinin beraberinde veya ge
lişinden en çok iki ay önce veya altı ay sonra 
gelen cihaz eşyası; 

f) Yabancı memleketlerdeki Türklerin 
ölümü ile Türkiye'de oturan veya Türkiye'

ye dönen kanuni mirasçılarına intikal eden 
zat ve ev eşyası; 

(Bunların ölüm tarihinden itibaren bir yıl 
içinde getirilmesi ve ölene aidiyetinin ve nam
larına gelenlere intikalinin kanaat verici belge 
ile ispatı şartiyle). 

Yukarıki 1 - b ve 2 - a, b, e, d, e, f fıkra
larına göre gümrüksüz geçirilecek eşyanın çe
şit ve miktarı sahiplerinin içtimai durumları 
göz önünde tutularak gümrükçe takdir olunur. 

3. Mezarlıklara ve millî âbidelere konmak 
üzere getirilen veya gönderilen çelenkler ve 
hu mahiyetteki eşya ile içinde ölü veya ölü
nün kül veya kemikleri bulunan tabut, vazo ve 
sair kaplar ve bunlarla birlikte getirilen veya 
daha önce veya sonra gönderilen çiçek, çelenk 
bu mahiyetteki eşya; 

4. iler türlü Türk parası, banknot, esham 
ve tahvilleri ile Türkiye'ye sokulması yasak 
olmıyan yabancı devlet paraları ve esham ve 
tahvilleri ve bunların kuponları ile çekler ve 
poliçeler; 

5. Resmî veya özel daire, müessese ve 
şahıslara ait muamele görmüş defterler ,evrak 
ve belgeler ve Türk Elçilik ve Konsoloslukla
rından geri getirilen her türlü eşya; 

6. Gümrükçe ticari mahiyeti olmadığı ta
hakkuk eden numunelik eşya ve modeller. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Turistik kolaylıklar 
YÎRMİNCÎ MADDE — Asıl ikametgâhı ya

bancı memleketlerde olan Türk ve yabancı sey
yahların birlikte veya kendilerinden en çok 
iki ay önce veya sonra getirdikleri 21 nci mad
denin (G) numarasında yazılı seyahat vasıta
ları, av, spor ve diğer eşyaları için vergi temi
natı olarak kara seyahatlerinde Uluslararası 
Turizm ve otomobil birliğine mensup Türkiye 
Tııring ve Otomobil Kurumunun veya bunun 
kefalet ettiği ecnebi kurumların ve hava seya-
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hatlerinde Türk Hava Kurumunun veya bu ku
rumun kefalet ettiği Uluslararası Hava fede
rasyonunun veya bu Hava federasyonuna men
sup Uluslararası Hava Kurumunun verecekleri 
triptik veya gümrük geçiş karneleri (En çok bir 
yıl içinde ihraç şartiyle) kabul olunur. 

Motorlu vasıtaların mûtat depolarındaki akar 
yakıt ve madenî yağlardan vergi aranmaz. 
Çalınmak ve kaza neticesi parçalanmak yüzün
den tekrar çıkarılması mümkün olmıyan vasıta 
ve eşyanın da vergileri aranmaz ve teminatları 
çözülür. 

Çalınma hâdisesi mahkeme ilâmı veya hâ
disenin vukubulduğu mahallin en büyük mül
kiye âmirinin belgesiyle ispat edilir. 

Kaza dolayısiyle çıkarılamayan taşıt ve 
eşyanın enkazı Hükümete terkedilmek ve key
fiyet mülkiye âmirinden alınacak bir belge ile 
gümrüğe ispat olunmak lâzımdır. 

Hükümete terkedilen ve hiç işe yaramıyan 
vasıta ve eşyanın usulü dairesinde yoketme mas
rafları sahiplerince ödenir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci bölüm 
Geri gelen eşya rejimi 

Geri gelen eşya 
YÎRMÎ BÎRÎNCÎ MADDE — Yabancı mem

leketlere çıkarıldıktan sonra asli nitelikleri de-
ğişmeksizin geri getirilen aşağıda yazılı mem
leket eşyası ayniyetleri gümrüğe ispat ve tev
sik edilmek şartiyle vergiye tâbi değildir. 

1. Yol ve coğrafya durumu sebebiyle, Tür
kiye'nin bir yerinden başka bir yerine sevk 
için yabancı tapraktan transit geçirilerek en 
geç altı ay içinde geri getirilen eşya; 

2. Gittiği memleketin gümrük sınırından 
dışarı çıkarılmıyarak veya bu memlekette mu
vakkat kabul ve muaflık usulüne tâbi tutularak 
çıkışından itibaren en geç iki yıl içinde geri 
getirilen eşya; 

3. Gittiği memleketin gümrük sınırından 
geçtikten sonra satılmamak veya alıcısı tarafın
dan iade edilmek yüzünden en geç iki yıl içinde 
geri getirilen eşya; 

4. Temizlenmek, boyanmak ve tamir edil
mek gibi bir maksatla çıkarıldıktan sonra 
Gümrük Vergisi ödenmesini gerektirecek asli 
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bir kısım ilâve edilmeksizin en geç bir yıl için
de geri getirilen eşya; 

(Asli bir kısım ilâve edilmiş ise yalnız bu 
parçadan gümrük alınır.) 

5. Yerli mahsul ve mamullerin çıkışında 
ambalaj olarak kullanılıp en çok bir yıl içinde 
dolu veya boş olarak .geri getirilen kablar ve 
örtüler ve sargılar ile göç eşyası naklinde kul
lanılmış liftler; 

6. Yabancı ülkelere seyahat eden Türkiye'
de mukim Türk ve yabancıların Türkiye'den 
çıkışından itibaren en geç bir yıl içinde bera
berlerinde veya kendilerinden en çok iki ay 
önce veya sonra geri getirilen her türlü taşıt
ları ve bunların yedek ve yenileme parçaları 
ile hayvanları ve bunların binek ve koşum ta-
kımarı, römork ve rulotlar, seyahat esnasında 
kullanılmaya mahsus mutfak ve yatak eşyası ve 
kamping, av, kayak ve sair spor alât ve takımları 
VÖ vasıtalara takılmış radyo cihazları; 

(Motorlu taşıtların mûtat depolarmda art
mış bulunan akar yakıt ve yağlardan vergi alın
maz.) 

7. En geç altı ay içinde geri getirilen yük 
ve yolcu taşıtları ve hayvanlar. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Sınır ahalisine kolaylıklar 
YÎEMI ÎKÎNCÎ MADDE — Sınır bölgesin

deki topraklarını işlemek ve bu bögelerdeki ot
laklarda hayvanlarını otlatmak hakkı anlaşma 
ile tanınmış olanlardan: 

î . Türkiye'de oturanların sınırın öbür ta
rafına götürüp mevsim sonunda geri getirdik
leri hayvan ve ürünleri ile taşıtları ve aletleri; 

2. Karşı taraf ülkesindekilerin mevsim so
nunda geri götürmek üzere getirdikleri hayvan 
vo taşıtları, kabları ve örtüleri, kendi arazilerin
de kullanacakları tohumları ve gübreleri ile alet
leri; 

Gümrükçe tesbit edilecek usule uyulmak şar
tiyle vergiden muaftır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Altıncı Bölüm 
Geçici kabul rejimi 

Geçici olarak giren eşya 
YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Türkiye'de 
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tamamlayıcı ve değerlendirici az veya çok bir iş- j 
çilik gördükten sonra en geç bir yıl içinde tekrar j 
çıkarılacak yal>ancı eşyanın vergileri teminata j 
bağlanır. J 

Bu hükümden faydalanabilecek eşya ile bun- i 
larm görebilecekleri işçilik derecesi ve fire nis- i 
petleri Ekonomi ve Ticaret ve Gümrük ve Tekel ; 
Bakanlıklarınca tesbit olunur. 

I I 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka 
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

YÎRMt DÖRDÜNCÜ MADDE — Aşağuh 
yazılı maksatlarla memlekete geçici olarak gire- j 
cek yabancı eşyanın vergileri teminata bağlanır: 

1. Tamir edilmek, boyanmak, temizlenmek 
veya benzeri bir işçilik görmek üzere gelen ve al- • 
t' ay içinde tekrar çıkarılan eşya; 

2. Memleket eşyasının çıkışında ambalaj 
maddesi olarak kullanılmak üzere gelen eşya 
ile göç eşyası naklinde kullanılan re altı ay 
içinde tekrar çıkarılan liftler; 

.Bu hükümden faydalanacak ambalaj mad
delerinin çeşitleri ve hangi eşyanın çıkışında 
kullanılacağı ve ne kadar süre içinde çıkarıla
cağı ve fireleri Ekonomi ve Tcaret ve Gümrük 
vo Tekel Bakanlıklarınca tesbit edilir.-

3. Altı ay içinde tekrar çıkarılmak üzere 
sergi, panayır ve pazarlar, ko$u ve müsabakalar 
ve konferanslar ve törenler için getirilen eşya 
ile tiyatro ve sirk heyetlerinin getirdikleri sah
ne ve temsil eşyası, takımları ve hayvanları; 

4. Siparişe mahsus olmak üzere getirilen 
her çeşit numunelik ve modellik eşya; 

(Altı ay içinde çıkarılmak ve yabancı fabri
ka ve sanat sahipleri ile bunların seyyar tica
ret memurları tarafından getirilmek ve karşı
lıklı olmak şartlariyle.) 

5. Tecrübe ve muayene edilmek için gelen 
ve en geç altı ay içinde çıkarılan eşya; 

6. Büyük inşaat ve tesisatta geçici olarak 
•kullanıldıktan sonra tekrar çıkarılacak fennî 
vasıtalar ve bunların takımları; 

Bayındırlık ve Gâirarük ve Tekel Bakanlık
larının kararı ile.) 

7. Hükümetin izni ile memleketimizde ka
zılar ve araştırmalar yapan kimse veya heyet
lerin bu maksatlar için getirdikleri aletler ve 
takımları; 

(Bunların çeşitleri ve tekrar çikış süresi Mil
lî Eğitim Bakanlığınca belirtilir.) 
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8. îdarî ve adlî kaza için delil olarak geti

rilen ve tahkikat veya muhakeme sonunda çı
karılan eşya; 

0. Türkiye'de geçici bir zaman için otur
mak üzere gelenlerin kendilerine mahsus olan 
ev ve kamplama eşyası; 

(Bunların çeşitleri ve miktarları seyahatin 
maksadına ve devamı süresine uygun olmak ve 
altı ay içinde iade edilmek şartiyle.) 

Bunlardan yerleşmek üzere Türkiye'de ka
lanların yukarda yazılı eşyalarından yalnız kul
lanılmış ev eşyası hakkında (19) neu madde
nin 2 - a fıkrası uygulanır. 

10. Yabancı memleketlerde oturan fen ve 
sanat sahipleri ile amelenin sanatlarını icra için 

Türkiye'ye gelişlerinde (beraberlerinde getirilen 
veya kendilerinden en çok bir ay önce veya 
'bir ay sonra gelen ve altı ay-içinde tekrar çı
karılan kendilerine mahsus cihaz ve aletler ile 
takımları; 

11. Yapılan anlaşmalara göre geçici olarak 
Türkiye'ye giren muharrik ve müteharrik de-
miryol vasıtaları ile sınır nakliyatında kullanı
lan taşıtlar; 

(Gümrük ve Tekel ve Ulaştırma Bakanlıkla
rınca teshit edilecek esaslar dâhilinde.) 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sürenin uzatılması 
YİRMt BEŞİNCİ MADDE — Bu kanunun 

(bundan önceki maddelerinde yazılı sürelere iliş
kin hükümlerin uygulanmasında Gümrük ve 
Tekel Bakanlığınca zorlayıcı sebepler itibara 
alınarak bu süreler duruma göre uzatılabilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yedinci Bölüm 
Yerginin geri verilmesi ve ertelenmesi 

Geri verme 
YİRMİ ALTINCI MADDE — 
1. Kanuna göre vergiden muaf olduğu hal

de yanlışlıkla alındığı anlaşılan vergikr mükel
lefe re'sen geri verilir. 

2. Gümrük Vergisi ödenerek ithal edilmiş 
olan eşyanın satış akdi hükümlerine aykırı 
çıkmasından dolayı ret ve iade edilmesi halin
de keyfiyet malın iadesinden önce gümrüğe 
yazı ile bildirilmek ve yapılacak muayenede 
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yurda sokulan eşya olduğu gümrükçe anlaşıl
mak ve memleektten tekrar ihracından itibaren 
en geç altı ay içinde geldiği memleket gümrü
ğü hattından geçtiği tevsik edilmek şartiyle 
alman vergiler mükellefe geri verilir. Bu istek
lerin kabulü için eşyanın gümrükten çekilme
sinden itibaren en geç bir ay içinde yapılması 
ve cezalı Gümrük Vergisi tatbik edilmemiş ol
ması lâzımdır. 

Vergi nispetinin arttığı mahalline geç tebliğ 
edilmesi sebebiyle eski tarife üzerinden vergi 
ödemiş olan mükellefler, gümrükçe farkın öden
mesi hakkında, yapılan tebliğ tarihinden itiba
ren eşyayı bir ay içinde olduğu gibi tekrar ih
raç veya gümrük antreposuna iade eylemek 
şartiyle ödenmiş vergileri geri istiyebilirler. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Erteleme 
YİRMİ YEDİNCİ MADDE — Memleketin 

iktisadi faaliyetine veya fevkalâde ihtiyaçlarına 
yarıyan eşyanın vergilerini en çok üç ay süre 
ile ertelemeye Gümrük ve Tekel Bakanı yet
kilidir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci Ayırım 
Gümrük işlemleri 

Birinci Bölüm 
Demiryolları 

Trenler 
YİRMİ SEKİZİNCİ MADDE — Trenler, ge

lişte sınırdan itibaren gümrük bulunan ilk is
tasyona kadar ve gidişte son gümrüklü sınır is
tasyonundan gümrük hattını aşıncıya kadar yol
da zorlayıcı sebep olmadıkça duramaz, yolcu 

t- ve eşya alıp indiremez. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka

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

Beyan 
YİRMİ DOKUZUNCU MADDE — Trenin 

ilk sınır gümrük istasyonuna varışında işletme
nin yetkili memuru sınır gümrüğü ile diğer 
gümrüklerde gümrüklenecok veya Türkiye'den 
transit geçirilecek eşyanın en çok üç nüsha ma
nifestosu ve yük senetlerini ve bagajlar ile ye-
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mekli vagonlardaki yiyecek, içecek ve yakacak 
madde listelerini gümrüğe verir. 

Tren boş gelmiş ise denetlemeden önce ya
zılı olarak gümrüğe bildirilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Denetleme 
OTUZUNCU MADDE — Yukarı ki maddede 

yazılı belgelerin verilmesi üzerine gümrükçe 
gerekli denetleme gecikmeden yapılır. Bu de
netleme bitmeden veya gümrüğün izni alınma
dan vagon değiştirmek veya eklemek suretiyle 
trenin tertibi değiştirilemez. Yük ve yolcu alı
nıp verilemez ve tren yoluna devam edemez. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

OTUZ BİRİNCİ MADDE — Demiryolu ile 
Türkiye'den çıkarılacak eşyanın en çok üç nüs
ha manifestosu ve yük senetleri, bagajlar ile 
yemekli vagonlardaki yiyecek, içecek ve yaka
cak madde listeleri de yetkili gümrüğe verilir. 

Bu belgeler verilmeden ve gerekli gümrük 
denetlemesi bitmeden tren istasyondan ayrılmaz. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

t İkinci Bölüm 
Kara taşıtları 

OTUZ İKİNCİ MADDE — Yabancı memle
ketlerden demiryolundan başka kara taşıtları 
ile ancak yetkili bir sınır gümrüğüne eşya ge
tirilebilir. Yetkili olmıyaıı bir sınır gümrüğüne 
getirilen eşya gümrük denetlemesi altında yet
kili gümrüğe götürülemediği takdirde geri 
çevrilir. 

İç ve kıyı gümrüklerinden birine götürüle
cek veya Türkiyeden transit geçirilecek eşya, 
sınır gümrüğünce muayene edilir ve vergileri 
teminata bağlanır. 

Sınır gümrüğünün gümrüklenmesine yetkili 
olmadığı eşyanın teminatı nevine mahsus en 
yüksek tarife üzerinden hesaplanır. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığınca tâyin edile-
j cek nitelikteki taşıtlarla iç veya kıyı gümrük-
I Jerine götürülecek veya transit geçirilecek eş-
i ya için demiryolu ile yapılacak taşımalar hak-
j kındaki usul uygulanır. 
i BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
i kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

u — 
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OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Yukarıki mad

dede yazılı kara vasıtalarının sahip veya sürü
cüleri getirilen eşyayı sınır gümrüğüne üç nüs
ha manifesto ile beyan ederler. Manifesto yok
sa gümrükte hazır bulundurulacak manifesto 
örneklerinden doldururlar, taşıtlar boş gelmiş
se keyfiyeti ağızdan beyan ederler. Sözlü be
yanlar tutanakla tesbit olunur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Yıuötüle
rek getirilen hayvanlar ancak yetkili sağlık ve 
gümrük kapılarından sokulabilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul ergimiştir. 

OTUZ BEŞİNCİ MiVn-)K — Demirv.-ran
dan başka kara taşıtl-• iyle Türkiye'eh n r.-.ka
rılacak eşya yetkili sınır gümrüğünden çıka
rılır. Gümrük işlemi, yetkili bir iç veya k y ı 
gümrüğünde yapılmış eşya yetkili sınır güm
rüğünün denetlemesi yapıldıktan sonra çıka
rılır. 

Taşıt sahip veya sürücüleri götürücekleri 
yükler için bunların çıkış işlemini yapan güm
rüğe en çok üç nüsha manifesto verirler. Boş 
olarak gidişlerde keyfiyet sınır çıkış gümrü
ğüne sözle beyan olunur f . e bu beyanlar güm
rükçe tutanakla tesbit edilir. 

BAŞKAN - Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

OTUZ ALTINCI MADDE — Yürütülerek 
ihraç edilecek hayvanlar ancak yetkili sınır 
sağlık ve gümrük kapılarından çıkarılabilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Bölüm 
Deniz Taşıtları 

OTUZ YKDİNOÎ MADDE — Yabancı li
manlardan gelen gemiler gümrük bölgesine 
girdiklerinde zorlayıcı sebepler olmadıkça gi-t 

recekleri limana göre mûtat olan rotayı de
ğiştiremez, yolda duramaz, başka gemilerle 
i :ıııas edemez ve gümrük bulnnmıyan yerlere 
yanaşamaz. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — Türk li-
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manian ile yabancı limanlar arasında! sefer ya
pan gemiler gümrük bölgesinde gümrük denetle
mesine tâbidir. Gümrük memurları gemi ve 

'9 yük defter ve kayıtlarını incelemeye, gemide 
araştırma yapmaya ve gerekirse ambarlan mü
hür altına almaya yetkilidir. 

Muntazam seferli gemiler girecekleri limana 
varıncaya veya açık denize ulaşıncaya kadar 
yalnız göz altmda tutulur. 

Har'b gemileri bu hükmün dışındadır. 
BAŞKAN - Değiştirge * yoktur. Maddeyi 

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

OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Yabancı 
limanlardan gelip Türk limanlarına veya nehir
lerine girecek gemiler, Gümrük denetlemesi ya
pılmak üzere belirli yerlerde durur veya yol ke
serler. 

Gemi kaptanı Gümrük memurlarına geminin 
tasdikli jurnalini, orijinal manifestosunu, ku
manya ve yakıtlar ile gemi adamlarına ait eşya 
listelerini gösterirler. Kaptanlar manifesto ha
rici olarak alınmış veya manifestoya dâhil edil
meksizin taşınması âdet olmuş eşyayı da araş
tırmadan önce memurlara beyan ederler. 

Kaptanlar geminin envanteri ile plânını da 
lüzumu halinde gümrük memurlarına gösterir
ler. 

Türk limanları ile yabancı limanlar arasında 
sefer yapan gemiler Türk limanlarında gümrük 
denetlemesi altındadır. 

Gemi adamları ile yolcuları ve gemilere girip 
çıkacak görevli görevsiz kimseler gidiş ve geliş
lerinde gümrük yolcu salonlarından veya güm
rük denetlemesi altındaki iskelelerden geçecekler
dir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Manifesto 
KIRKINCI MADDE — Yabancı limanlar

dan gelen gemilerin kaptanları veya acentaları 
geminin Türk Limanında yukarıki maddeye gö
re yapılacak ilk gümrük denetlemesinden itiba
ren en geç 24 saat içinde o limana çıkarılacak 
eşyanın asıl manifestosu ile Türkçe iki örneğini 
Gümrük İdaresine verir. Asıl manifesto verile
mediği takdirde aslı gösterilir ve taraflarından 
tasdikli bir örneği verilir. Sürenin başlangıcı ve
ya sonu tatil günlerine rastlarsa bugünler süre
nin hesabına katılmaz. Zorlayıcı sebeplerden 
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ileri gelen gecikmeler de gümrüklerce itibara 
alınır. 

Gemi limana boş gelmiş veya o limana bo
şaltacak yükü yok ise veya seyyah ve tenezzüh 
gemisi ise kaptan veya acentaları bu limana uğ
rama sebeplerini yukarda yazılı süreler içinde 
yazılı olarak gümrüğe bildirir. Limanda acen-
tası olmıyan yabancı gemi kaptanları beyanları -
nı Türkçe yazamadıkları takdirde kendi dili ile 
birlikte Milletlerarası kullanılan Garp dillerin
den biri ile de yazabilirler. 

Yolcu ve seyyahlara ait olup manifestolara 
kaydı âdet olmıyan bagajların manifestolara 
kaydı mecburi değildir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Asıl manimesto 
KIRK BlRÎNCÎ MADDE — Asıl manifesto, 

konişmentolara göre gemide tutulan yük defteri 
ve mahreç limanlardaki yetkili resmî mercilerce 
onanmış olan yük beyannameleridir. 

Bu belgeler mahallindeki Türkiye konsolos
luklarına ilgililerce tasdik ettirilir. 

Devlet Denizyolları ve başka işletmelerin 
muntazam seferli veya seyyah gemilerine ait 
asıl manifestolar, karşılıklı olarak, Gümrük ve 
Tekel Bakanlığınca konsolosluk tasdikından 
müstesna tutulabilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Haro gemileri 
KIRK ÎKÎNCl MADDE — Türk ve ya/bancı 

donanmasına mensup har*b gemileri ile getirilen 
ve Türkiye limanlarına çıkarılacak olan eşya 
da Gümrüğe bildirilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

KIRK ÜÇÜNC ÜMADDE — Yabancı liman
lardan yük getiren Türk ve yabancı gemiler 
manifestolarını Gümrük İdaresine vermedikçe 
yüklerini boşaltamaz ve o limandan yük ala
mazlar. 

Ancak muntazam sefer yapan gemiler ile 
hava ve Uman durumu bakımından zaruret gö
rülen hallerde muntazam sefer yapmıyan gemi
lere Gümrük idaresince manifesto verilmeden 
önce de yük 'boşaltmak ve almak için müsaade 
olunabilir. Zorlayıcı sebepler dolayısiyle kara

ya çıkarılan eşya için manifesto verilmezse bun
lar liste ile tes%it olunur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — Türk li
manlarından yabancı limanlara hareket edecek 
yerli ve yabancı gemilerin kaptanları hareketle
rinden önce o limandan yükledikleri eşyanın 
manifestosunu gümrüğe gösterir ve bir örneği
ni verirler ve eğer gemi o limandan yük alma
mış ise keyfiyeti yazılı olarak bildirirler. 

Gümrük idareleri de her iki halde geminin 
ayrılması için gecikmeksizin kaptana izin kâğı
dını verir. 

Muntazam sefer yapan veya Türkiye'de 
acentası bulunan gemilerin manifestoları ve be
yan kâğıtları hareketlerinden itibaren 48 saat 
içinde acentalarmca verilebilir .Bunların izin 
kâğıtları gümrükçe ona göre hazırlanır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Kabotaj 
KIRK BEŞÎNCÎ MADDE — Türkiye liman

ları arasında sefer yapan Devlet Denizyolları 
gemileriyle acentası 'bulunan ve muntazam se
fer yapan sair gemilerin taşıdıkları memleket 
eşyası için gümrüklerce manifesto veya başka 
bir belge aranmaz. Ancak bu gemiler Gümrük 
Vergisi gideceği limanda ödenmek üzere ya
bancı eşya alır veya yolda yabancı limana uğ
rarlarsa büyük kabotaj yapan gemiler hakkın
daki hükümlere tâbi olurlar. Bakanlıkça bu ge
milerin gerek yolcu, gerek eşyalarına ait güm
rük denetleme işlemlerinde gerekli kolaylıklar 
gösterilir ve elverişli usuller konulur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

KIRK ALTINCI MADDE — Yukarıki mad
de dışında kalan gemilerin Türkiye limanları 
arasındaki (Marmara denizi dâhil) sefer ve 

'nakliyatı gümrükçe denetlenir. Bunlar bakanlı
ğın tâyin edeceği şartlar ve vereceği izin ile 
Türk limanları arasında yalbancı eşyayı aktar
ma suretiyle taşıyabilirler. 

Yukarıki fıkrada yazılı nakliyat ile yabancı 
gemilere açık Türkiye limanları içinde, yaban
cı kıyılara yakın liman ve iskelelerimiz arasın
da ve Marmara ve (boğazlarda çalışan 20 ton-
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dan küçük taşıtlarla balıkçı kayıkları Ü2erin- ; 
do yapılacak gümrük denetlemi mahallî dumnı J 
ve şartlar ve bu vasıtaların çalışma imkânları 
göz önünde tutularak Bakanlıkça düzenlenir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü Bölüm 
Hava Gemileri 

KIRK YEDİNCİ MADDE — 
1. Yabancı memleketlerden Türkiye'ye gelen 

ve Türkiye'den yabancı memleketlere gidecek 
olan uçaklar, gümrüklü ve yetkili hava limanın
da (Meydan) gümrük denetlemesini yaptırırlar. 

2. Gelişte denetlemeden önce, dönüşte denet
lemeden sonra Türkiye'de mecburi iniş yapan 
uçak komutanları Bakanlığın emir, ve talimatla
rına uyarlar. 

3. özel bir müsaade ile gelen ve giden uçak 
komutanları verilen talimata göre hareket ederler. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

•KIRK SEKÎZINCÎ MADDE — Yukanki 
maddede yazılı haya gemilerinden, gemi, yolcu 
ve yük için tehlike teşkil etmedikçe yere eşya 
atılamaz. 

Bu türlü vakalar ilk temas ve fırsatta güm
rüğe bildirilir. 

Lüzumu halinde, gazete, dergi ve mektup pa
ketleriyle sair eşyanın uçaklardan yere atılma 
şekli Gümrük ve Tekel ve Ulaştırma Bakanlıkla
rınca kararlaştırılır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

KIRK DOKUZUNCU MADDE — Pilot ma
rifetiyle sevk ve idare edilmiyen hava gemileri 
ile Türkiye'ye yabancı memleketten eşya getiri
lemez. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ELLİNCİ MADDE — Yabancı memleketler
den gelen hava gemilerinin komutanları inecek
leri ilk gümrüklü hava limanına çıkarılacak yük
leri gösterir mahreç gümrük idaresi veya resmî 
bir makamca onanmış iki nüsha manifesto ile yük 
senetlerini ve yolcu, kumanya, akar yakıt liste
lerini gümrük idaresine verirler. 

Hava gemisinde başka bir hava meydanına 
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çıkarılacak yük var ise pilot bunlara ait mani
festo ve yük senetlerini de gümrük idaresine 
gösterir. 

Hava gemisi boş gelmiş veya Türkiye'de çıka
rılacak yük ve yolcusu yok ise pilot gelişinin se
bebini yazılı olarak gümrük idaresine bildirir. 
Gümrük idaresi lüzumunda, kanun ve milletler
arası anlaşmalar hükümlerine göre hava gemi
sinde bulunması gerekli sair defter ve belgeleri 
de inceliyebilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ELLİ BÎRlNCÎ MADDE — Yere inmeksizin 
transit geçecek hava gemileri anlaşmalar uyarın
ca karşılıklı olarak yukarıki maddelerde yazılı 
mükellefiyetlerden müstesnadır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ELLİ İKİNCİ MADDE — Yabancı ülkelere 
gidecek hava gemilerinin komutanları hareketten 
önce gümrüğe havalanacağı limandan aldığı yük 
için iki nüsha manifesto verirler. 

Muntazam seferli hava gemilerinin manifes
toları hareketinden itibaren 24 saat içinde acen
teleri tarafından verilebilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ELLİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Millî Savunma 
hava kuvvetlerine mensup uçaklar ile Hükümetin 
müsaadesi üzerine gelen yabancı Devletlerin harb 
uçakları gümrük denetlemesine tâbi değildir. 

Şu kadar ki, bu hava gemileriyle yabancı ül
kelerden eşya getirildiği veya Türkiye'den eşya 
götürüldüğü takdirde bunlar gümrüğe bildirilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul. edilmiştir. 

Beşinci bölüm 
Müşterek hükümler 

ELLİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Kara ve de
niz işletmeleri, bu kanuna göre gereken denetle
me icabı birlikte seyahatle görevli gümrük me
murlarını gidişte ve dönüşte parasız taşırlar. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ELLİ BEŞİNCİ MADDE — Manifestolarda 
eşyanın cinsi, gayrisâfi ağırlığı ve kablarm sayı
sı, nev'i, markası, numarası ile konismento veya 
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yük senetlerinin numaralan gösterilir. 

Manifesto örnekleri Milletlerarası anlaşmalar 
ve gelenekler göz önünde tutulmak suretiyle ba
kanlıkça hazırlanır ve işlemlerde bunlar kulla-
nılıı. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ELLÎ ALTINCI MADDE — Türkiye ile ya
bancı memleketler arasında muntazam yük ve 
yolcu servisleri yapan deniz, hava ve demiryol 
işletmeleri, bu. kanun hükümlerine göre gerekli 
gümrük denetlemelerini ve işlemlerini yapmak 
ve kolaylaştırmak üzere depolar, sundurmalar, bü
rolar ve lüzumlu'cihaz ve aletleri ve buraların ay
dınlatma ve ısıtma gibi ihtiyaçlarını temin eder
ler 

Devlet Demir ve Deniz ve Havayolları İşlet
melerinin yukarıki hükümlere göre gümrüklerce 
yapılacak denetleme şekil ve usulleri ilgili iki Ba
kanlıkça birlikte tesbit edilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü ayırım 
Rejimler 

Birinci Bölüm 
Sundurmalar 

ELLÎ YEDÎNCÎ MADDE — Yabancı memle
ketlerden Devlet Demir, Deniz, ve Havayolları 
İşletmelerince nakledilen eşya, bu işletmelerin 
mesuliyetleri altında olmak üzere, sundurma, han
gar ve depo gibi emniyetli ve muhafazalı mahal
lere konulur. 

Başka vasıtalarla gelen eşya, Liman İşletme
si kurulmuş olan limanlarda bu idareye ait sun
durmalara ve Liman İşletmesi bulunmıyan liman 
ve mahallerde ise ancak gümrük sundurmalarına 
ve gümrükçe müsaade edilen yerlere çıkarılır. 

Yukarıki fıkralar gereğine."- gümrük denet
lemesi altına konmuş eşyanın aşağıdaki madde
lerde yazılı rejimlerden birisine göre işlem ya
pılması mükellef tarafın (hm usulüne uygun bir 
beyanname ile gümrükten istenir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ELLİ SEKİZİNCİ MADDE — Yukarıki 
maddede gösterilen mahallere konmuş olan eş
ya, oralarda ancak bir ay kalabilir. Bu müddet 
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içinde kaldırılmıyan eşya İşletme İdarelerince 
antrepoya kaldırılır. 

Zaruri hallerde bu süre Bakanlıkça uzatıla
bilir. 

BAŞKAN - - Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci Bölüm 
Giriş Rejimi 

Beyanname 
ELLİ DOKUZUNCU MADDE — 
1. Türkiye'ye kesin olarak girecek eşya 

gümrüğe iki nüsha beyanname ile bildirilir. 
Beyannamede eşyanın cinsi, nev'i ve niteliği 

tatbikatı kolaylaştıracak surette tarifenin ter
tip ve tavsiflerine uygun olarak gösterilir. 

Beyannamelerde aşağıda yazılı bilgiler de 
bulunur : 

a) Beyan sahibinin adı, soyadı, ikametgâh 
adresi ve imzası; 

b) Eşyayı getiren vasıtanın adı, kumpanya
sı ve seferi; 

c) Eşyanın menşei; 
d) Eşya kablarmın sayısı, cinsi, nev'i, marka 

ve numarası (döküm halinde olanların vagon ve 
kayık gibi içinde bulundukları vasıtaların numa
rası) : 

e) Eşyanın gayrisâfi ve vergiye esas olan 
ağırlıkları ve Gümrük Vergisi ağırlıktan başka 
ölçüler üzerine konmuş ise bu ölçülere göre mik
tarları (yazı ve rakam ile1! ; 

f) Eşyanın sif kıymeti. 
Beyanname sahipleri, beyanlarını tevsik et

mek ve muayeneyi kolaylaştırmak üzere, eşya
nın orjinal faturasını, muhtelif hacım ve ağır
lıklarda kablara ait çeki listesini ve hususi hü
kümlere göre aranacak sair belge ve şahadetna
meleri de tescilden önce gümrük idarelerine ve
rirler. 

2. Andlaşınalardan faydalanacak eşyanın 
fıkıd memleket menşeli olduğunu veya o memle
kette gördüğü (tahavvül ve ameliyeler) dolayı-
siyle öyle sayılmak lfızımgeldiğini bildirir yetkili 
makamlardan verilmiş ve o mahaldeki Türkiye 
konsoloslukları veya mümessillikleri tarafın
dan tasdik edilmiş menşe şahadetnamesi göste
rilmesi şarttır. 

Eşyanın üçüncü bir memlekette gördüğü ta
havvül ve ameliye dolayısiyle o memleket men
şeli sayılabilmesi için bu tahavvül ve ameliyeler 
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neticesinde eşya kıymetinin % 50 nispetinde art
mış bulunması lâzımdır. 

Bakanlıkça : 
a) Sif kıymeti 50 lirayı geçmiyen ve taşı

dıkları alâmetler itibariyle menşei gümrüklerce 
tesbit edilebilen eşya ile; 

b) Posta veya uçakla veya yolcu berabe
rinde getirilip üzerlerinde imal edildikleri 
fabrika marka ve alâmetleri bulunan eşya, 
menşe şahadetnamesinden müstesna tutulabilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka- ' 
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ALTMIŞINCI MADDE — Beyanlarını yu- | 
karıki madde hükümlerine göre yapabilmek I 
üzere mükelleflerin gümrüğün denetlenmesi al
tında eşyalarını tartmalarına, muayene etme
lerine ve ticari mahiyeti taşımıyacak değerde 
numune almalarına müsaade olunur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. ] 

ALTMIŞ BİRİNCİ MADDE — Elindeki bel- | 
gelere ve numuneye göre beyanlarını tarifeye 
uygun olarak yapamıyacak durumda bulunan 
mükellefler bu hususta Gümrükler Genel Mü
dürlüğünden bilgi istiyebilirler. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tescil 
ALTMIŞ İKİNCİ MADDE — Giriş beyan

nameleri tetkik olunarak 59 ncu madde ile is
tenilen bilgileri ihtiva ettiği takdirde kabul ve 
tescil edilir, aksi halde noksanlar tamamlan
mak üzere geri verilir. 

Beyannamenin tescili, deftere kaydı ve üze
rine sıra numarası, tarih ve resmî mühür kon
ması ile tamam olur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Beyana te
rettüp edecek ceza bakımından beyanname
lerde her kalem ayrı bir beyan sayılır. Bir ka
lemin eksik veya fazlası diğer kalemin fazla 
veya eksiği ile mahsup edilemez. 

Tarife cetvelinde bir vergi haddine tâbi tu
tulmuş olan eşyayı muhtevi her pozisyon bir 
kalem teşkil eder. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. | 
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I Beyannamelerde düzeltme 

ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Kazıntı 
ve silintili beyannameler gümrükçe kabul edil
mez. 

Hatalı yazının üzeri okunacak şekilde çizile
rek doğrusu yazılır. Düzeltmeler ve ilâvelerin 
yanına beyanname sahibi tarafından imza atılır 
ve tescil esnasında bunlar resmî mühürle de mü
hürlenir. 

Beyannamenin tescilinden sonra ve eşya
nın muayenesinden evvel olmak şartiyle ancak 
idare âmirinin izni ile yalnız maddi hatalar 
düzeltilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka-
| bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ALTMIŞ BEŞİNCİ MADDE — Gümrük ida
resince tescil edilmiş olan beyanname taallûk 
ettiği eşyanın vergi, resim ve para cezalarından 

j dolayı taahhüt mahiyetinde olarak mükellefi 
| bağlar ve Gümrük Vergisinin tahakkukuna esas 

tutulur. 
Gümrük İdaresi beyanın doğruluğunu de-

I nemek üzere, seçeceği kapları tartarak veya 
açarak inceliyebilir. 

Muayene neticesi, eşyanın beyana göre daha 
yüksek tarifeye tatbikini veya daha fazla vergi 
alınmasını gerektirirse vergi bu neticeye göre 
tahakkuk ettirilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sözle beyan 
ALTMIŞ ALTINCI MADDE — Yolcu ve 

seyyahların ve nakil vasıtaları adamlarının 
vergiden muaf olan veya Gümrük Vergisi tuta
rı 250 lirayı geçmiyen eşyası ile sınır bölgesi 
ahalisinin elde ve sırtta taşınabilecek miktarda
ki kendi ihtiyaçlarına mahsus olan eşyaları ve 
ticari mahiyeti olmıyan numune ve modeller 
gümrüğe ağızdan beyan olunur. 

Cumhurbaşkanına ait 19 ncu maddedeki eş
ya için Genel Sekreterlikten yazılacak mektup
lar kabul olunur. 

Diplomasi muaflık ve imtiyazlarından fay
dalananlar adına gelecek eşya için karşılıklı 
olmak şartiyle elçiliklerden veya muaflık hak
kı tanınmış heyet başkanlığından yazılan mek
tuplar ve kurye çantaları için kurye mektupla
rı da beyanname yerine geçer. 

Gümrük memurları, sözle beyanlarını ka-
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nun hükümlerine uygun olarak yapabilmeleri
ni kolaylaştırmak üzere mükelleflere önce ka
nun hükümleri hakkında bilgi verirler. 

Açık olarak beyanda bulunamıyan ve kab-
larm açılıp bakılmasını istiyenlerin eşyaları 
yoklanır ve bu yoklamaya göre gümrüklenir. 
Bakanlıkça yayınlarla yolcu ve seyyahların 
gümrük işlemleri hakkında önceden bilgi edin
meleri sağlanır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muayene 
ALTMIŞ YEDİNCİ MADDE — Eşyanın 

muayenesinde ve verginin hesaplanmasında aşa
ğıda yazılı şekilde işlem yapılır : 

1. Kablardan yalnız birkaç L tartılmış 
olup da beyana nazaran fazlalıklar görülürse 
aynı cins ve neviden eşyanın tartılmamış kab-
larma bu fazlalığın ortalamasına göre mütena-
siben ilâveler yapılır. 

Beyanname sahibi bu suretle zam yapılma
sını kabul etmez veya muayene memuru bir 
netice alabilmek için lüzumlu görürse diğer 
kablar da tartılır. 

2. Tartılan kablarda beyana göre eksik
lik görülür ve bu eksikliğin eşyanın tabiatın
dan veya telef ve ziyamdan veya çalınmasın
dan ileri geldiği anlaşılırsa bulunan miktarlar 
üzerinden vergi alınır, eğer bu farklar «mad
di hesap hatası hariç» sahibinin hatalı beya
nından ileri gelmiş olursa beyan olunan mik
tarlar tahakkuka esas tutulur. 

3. Aded, baş ve sair sayı ölçüleri üzerin
den vergi ödiyen eşyanın kısmi muayenesinde 
bu ölçülerinde görülecek farklar hakkında sık
letçe görülen farklara ait yukarıki fıkra hü
kümleri , uygulanır. 

4. Eşyanın kısmen yapılan muayenesinde 
cins ve nevi itibariyle beyana göre daha yük
sek tarife tatbikim icap ettirecek derecede ay
kırılık görüldüğü takdirde muayene memuru 
lüzum görürse diğer kabları da muayene ede
rek elde edeceği neticeyi tahakkuka esas ir 
tar ; eğer diğer kabları açmaya lüzum görmez
se yokladığı kablardan elde ettiği neticeyi ay
nı cins ve nevi eşyadan olarak beyan edilmiş 
bulunan diğer kablara teşmil suretiyle tahak
kuku yapar. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
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kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ALTMIŞ SEKlZÎNCl MADDE — Kıyme
ti üzerinden Gümrük Vergisine tâbi eşya kıy
metinin eksik beyan edildiği anlaşıldığı tak
dirde muayene memurunca tesbit olunacak de
ğeri vergiye esas olur. 

Eşyanın niteliğinde husule gelmiş olan de
ğişmeler kıymet tesbitinde itibara alınır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tahlil 
ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE — Güm

rük Vergisinin tahakkuk ettirilebilmesinde ve
ya muaflık hükümlerinin uygulanabilmesinde 
fizik ve şimifc tahliline lüzum görülen hallerde 
alınacak numuneleri ve numune alınması müm
kün olmadığı takdirde eşyanın üzerinde güm
rük lâboratuvarlarmca yapılacak tetkik ve tah
lil neticeleri tahakkuka esas tutulur. 

Tahlilden artan numuneler salhiplerine veri
lir. Ancak tahakkuktan sonra bir ay içinde sa
hipleri tarafından müracaat edilerek alınmı-
yan numuneler gümrüğe terkedilmiş sayılır. 

Tahlil metodları bakanlıkça tesbit ve ilân 
olunur. 

BAŞKAN *— Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YETMİŞİNCİ MADDE — Muayene, beyan 
sahiplerinin veya temsilci veya gümrük komis
yoncusunun huzuriyle yapılır. 

Posta ile gelen eşyanın muayenesinde bu 
idare memurunun bulunması kâfidir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
•kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YETMİŞ BlRÎNCl MADDE — Bu kanunun 
17 nci maddesinin (3) ve (18) nci maddesinin 
(1, 2, 3) ve (19) ncu maddesinin ( l / a ) fıkra
larında yazılı eşya ile içinde gizli evrak bulu
nan kurye çantaları muayene edilmez. 

Kurye çantalarının gümrük işlemleri Dışiş
leri ve Gümrük ve Tekel Bakanlıklarınca tesbit 
olunur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kaîbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YETMİŞ İKİNCİ MADDE — Gümrük Ver
gisinin tahakkuk işleri tamamlanmadan ve ver
gi teminata bağlanmadan eşya gümrüğün de-
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netlemesinden serbest bırakılamaz. ihti
laflı hallerde itirazların çözülmesinden ön
ce vergi farklarını teminata bağlıyarak 
eşyasının teslimini istiyen mükelleflerin 
bu istekleri kabul olunur. Para cezasını 
gerektiren hallerde bu para da teminata bağla
nır. 

Vergileri beyana göre % 10 fazlası ve depo
zito suretiyle yatırılan parti eşyası hakkında 
supalan usulü uygulanır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
Ikalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YETMİŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Muayene 
memurları, yaptıkları muayene, tahakkuk ve 
muaflık işlemlerinden duruma göre tek; başına 
veya ortaklaşa sorumludur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
ıkalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YETMİŞ DÖDÜNCÜ MADDE — Gümrük 
idaresince muayenesine lüzum görülecek eşya
nın muayene yerlerine getirilmesi ve buralar
dan tekrar kaldırılması, kab ve ambalajlarının 
açılıp kapanması, eşyadan numune alınması, 
nülmune kaJblarmın temini ve bunların gümrük 
lâboratuvarma, sıhhi muayene ve ayar kontrol 
heyetlerine şevki gibi işler ve bu işlerin gerek
tirdiği masraflar sahiplerine aittir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YETMİŞ BEŞİNCİ MADDE — Vergiler 
gümrük veznesine «alındı» karşılığında Türk 
parası olarak peşin ödenir. Bakanlığın müsaa
desiyle Millî bankaların çekleri de kabul olu
nur. Bu takdirde mükellefler ancak çek muh
teviyatının gümrükçe tahsili ile vergi borcun
dan kurtulmuş olurlar. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

itiraz yolları sebepler 
YETMİŞ ALTINCI MADDE — Mükellefler 

Gümrük Vergisi tahakkuklarına karşı aşağıda 
yazılı sebeplerle itiraz edebilir: 

1. Eşyanın tahakkuka esas tutulan teknik 
mahiyet ve vasıflarının tâyin ve tesbitinde isa
betsizlik bulunması; 

2. Eşyanın tarifeye tatbik ve temsilinde ha
ta edilmesi; 

3. Kıymeti üzerinden vergi veren eşya kıy-

. 1949 O : 2 
metinin yanlış takdir olunması; 

4. Ticaret andlaşma ve sözleşmelerinin yan
lış tatbik edilmiş veya hiç itibara alınmamış bu
lunması ; 

5. Muaflık hükümlerinin yerine getirilme
miş veya yanlış tatbik edilmiş olması; 

6. Ağırlık esaslarının tatbikmda hata edil
mesi ; 

7. Eşya menşeinin yanlış tesbit olunması. 
Şukadar ki, verginin tahakkukuna beyanın 

esas tutulduğu hallerde mükelleflerin 1 ve 3 
numara altında gösterilen sebeplerle itiraz hak
ları yoktur. Bu sebeplerle yapılan itirazlar mer
cilerince reddolunur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Süre 
YETMİŞ YEDİNCİ MADDE — Muayene 

memurları yaptıkları tahakkukları mükellefe 
veya temsilcilerine veya gümrük komisyoncu
suna bildirerek beyanname veya sair tahakkuk 
kâğıtları üzerinde imzalarını alırlar. Bu suretle 
tahakkuka bilgi edinmekten ve beyanname ve 
tahakkuk kâğıdını imzaladıktan çekinenlere 
yazı ile tebliğ yapılır, itiraz, ancak yukarıki 
fıkrada yazılı imza veya yazılı tebliğ tarihinden 
itibaren 15 gün içinde yapılabilir. 

Bu süre içinde itiraza uğramıyan vergiler 
ile itirazları olmadığını beyanname veya tahak
kuk kâğıdı üzerinde yazı ile beyan edenlerin 
vergileri kesinleşir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka-
buJ edenler... Etmiyneler... Kabul edilmiştir. 

Merciler 
YETMİŞ SEKİZİNCİ MADDE — 76 ncı 

maddenin 1, 2, 3, 6 ve 7 numaralı bentlerinde 
yazılı sebeplerden dolayı yapılacak itirazlar 79 
ve 80 nci maddelerde gösterilen hakemlerce ka
rara bağlanır. 

itiraz dilekçesinde seçilen hakemin adı ve 
adresi gösterilir ve hakem ücretinin yatırıldı
ğına ait (alındı) ile anlaşmazlık konusu olan 
eşyaya ait belgeler ekli bulunmak ve gerekli 
hallerde eşyanın numunesi veya kendisi güm
rüğe verilmek lâzımdır. 

itiraz, ilk önce gümrük işleminin yapıldığı 
idarenin âmiri tarafından üç gün içinde incele
nir ve bir karara bağlanır. Bu karar itirazı hak
lı çıkarır mahiyette ise vergi ona göre tahak-
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kuk ettirilir. İdare âmiri muayene memuru ile I 
itiraz sahibinin isteklerinden ayrı bir uygulama 
fikrinde bulunursa muterizin kabulü şartiyle 
vergi bu karara uygun surette tahakkuk etti 
rilir „ ! 

îdare âmiri itirazı yerinde görmez ise muta- I 
lâasiyle birlikte evrak ve muameleleri Gümrük
ler Genel Müdürlüğüne gönderir. 

Genel Müdürlükçe itiraz yerinde görülürse 
tahakkukun buna göre yapılması gümrüğe teb

liğ olunur. 
Genel müdürlükçe ayrı bir uygulama kara

rına varılmış ise bu karar ilgili gümrük vasıta-
siyle itiraz sahibine bildirilir. İtiraz sahibi bu ' 
karar karşısında tebliğ tarihinden itibaren 10 
gün içinde ilgili gümrüğe müracaat ederek iti
razda ısrar ederse veya Gümrükler Genel Müdür
lüğü itirazı reddetmiş ise mütalâası ile birlikte 
kâğıtlar 10 gün içinde hakem heyetine gönderi
lir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Hakem heyeti 
YETMİŞ DOKUZUNCU MADDE — Hakem 

heyeti, ticaret, tarım ve sanayi işlerinde ve 
Gümrük Tarifesinde ihtisasları olan kimseler ara
sından Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca seçile
cek ve iki yılda bir değiştirilebilecek üç komi
ser hakemden kurulur. Bunlara İstanbul Tica
ret ve Sanayi odalarının mütalâaları alınarak 
Gümrük ve Tekel ve Ekonomi ve Ticaret Bakan
lıklarınca tanzim edilecek listeye dâhil bulunan 
ve ihtisas şubelerine göre zümrelere ayrılan kim-, 
seler arasından her ihtilâf için taraflarca seçi
len birer eksper hakem katılır. Taraflardan 
biri süresi içinde eksper hakem seçmezse gümrü
ğün isteği üzerine o mahallin sulh hâkimi seçi
mi yapar. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

SEKSENİNCİ MADDE — İhtilâf ilk önce 
tarafların eksper hakemlerince incelenir. Bun
ların oy birliği ile verecekleri kararlar tescil 
olunur. Aksi takdirde veya on beş gün içinde ha-
kemlerce karara bağlan mıyan ihtilâflar heyet 
tarafından incelenir ve çoğunlukla en geç bir 
ay içinde karara bağlanır. 

Gerek eksper hakemlerin gerek heyetin ka
rarları verildikleri hâdiselere maksur ve kesin-
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dir. Kararlarda mucip sebepler gösterilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Yetki 
SEKSEN BİRİNCİ MADDE — Eksper ha

kemler ve hakem heyeti tarife taıtbikından. doğan 
• ihtilâflarda eşyanın yalnız teknik niteliği ile bu 
i niteliğe göre tarifedeki yerini belirtmeye yet-
i kili olup içtihadî mahiyette karar ve yorum yo

luna gidemezler. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka

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

Tahlile itiraz 
SEKSEN İKİNCİ MADDE — Mükellefler 

69 ncu madde gereğince gümrük lâboratuvarla-
rmda yapılan tahlile 15 gün içinde ve eşya ve
ya numunesi henüz gümrük elinde iken itiraz ile 
ikinci tahlil istiyebilirler 

Birinci tahlil sonuçları beyan sahip veya 
temsilcilerine veya komisyoncularına 77 nci mad
dede yazılı usule göre bildirilir. Bu bildiriş ta
rihi itiraz için başlangıç sayılır. 

İkinci tahlil; birinci tahlilin yapıldığı güm
rük lâboratuvarında başka- bir kimyager tarafın
dan ve birinci tahlili yapan kimyagerle itiraz 
edenin müşahit olarak bulundurulabileceği bir 
kimyager huzuriyle yapılır. Birinci tahlilin 
yapıldığı lâboratuvarda başka gümrük kimyage
ri yok ise ikinci tahlili en yakın gümrük veya 
İstanbul Gümrük Lâboratuvarında yapılır. 

Bu takdirde ikinci tahlilde birinci kimyage
rin huzuru aranmaz. 

İkinci tahlil istiyenlerden, haklı çıktığı tak
dirde geri verilmek üzere, 25 lira tahlil masrafı 
alınır. 

İkinci tahlil sonucu kesindir. Şu kadar ki, bu 
tahlile göre tahakkuk ettirilecek vergiye karşı 
mükelleflerin 76 ncı maddenin, 2, 3, 6 ve 7 nu
maraları bendlerinde yazılı sebepler dolayısiyle 
hakem heyetine müracaat hakları saklıdır. 

İkinci tahlil sonucunu beklemeden, mallarını 
gümrükten çekmek istiyenlerin dilekleri birinci 
tahlile göre tesbit edilecek vergilerin ve varsa 
cezanın depozito suretiyle yatırılması veya temi
nata bağlanması suretiyle kabul olunur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I SEKSEN ÜÇÜNCÜ MADDE — Mükellei-
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ler, 76 neı maddenin 4 ve 5 n d numaralarında 
yazılı sebeplerden biriyle 15 gün içinde tahak
kuku yapan idarenin müdürüne veya bağlı bu
lunduğu başmüdüre itirazda bulunabilirler. 

Bu mercilerin verecekleri kararlara karşı da 
15 gün içinde Gümrükler Genci Müdürlüğüne 
itiraz olunabilir. 

Mükelleflere 77 nci maddenin birinci fıkra
sına göre yapılacak tebliğler yukarda yazılı iti
raz süreleri için de başlangıç sayılır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Eksik veya fazlalar 
SEKSEN DÖRDÜNCÜ MADDE — 
1. Yanlış hesap veya yanlış tarife tatbiki se

bebiyle eksik alındığı veya hiç alınmadığı anlaşı
lan vergiler mükelleften istenir ve mal henüz 
gümrüğün denetlemesi altında ise bu vergiler 
ödenmedikçe eşya serbest bırakılmaz. Eğer eşya 
gümrük denetlemesi altında bulunuyorsa bu tür
lü istekler ancak malın gümrükten çekildiği ta
rihten itibaren üç ay içinde yapılabilir. 

2. Muaflığa veya inik veya ahdî tarifeye iliş
kin hükümlerin uygulanmasında yapılan yanlışlık 
sebebiyle hiç alınmamış veya eksik alınmış ver
gi isteklerinde de yukarıki hükümler uygulanır. 
Ancak muaflık veya inik tarife uygulanması baş
ka bir idarece verilmiş karar ile olmuş ve mal da 
gümrük denetlemesi altından çıkmış ise üç ay
lık isteme süresi yetkili -idare tarafından yanlış
lığın gümrüğe tebliği tarihinden başlar. 

Mükellefler bu isteklere karşı 83 ncü mad
de uyarınca itiraz haklarını kullanabilirler. 

3. Yukarıki fıkralarda yazılı haller, ceza tat
bikini gerektirdiği takdirde ayrıca ceza da karar
laştırılır. 

4. Bir beyannameye ait olup bir lirayı geç-
miyen vergi noksanları ile beyanname sahibinin 
sanat ve meslekine dâhil olmıyan neviden veya 
şahsi istihlâkine mahsus olduğu anlaşılan eşyaya 
ait tahakkuk noksanları istenemez. 

Ancak tahakkuk memurlarına bu hususta teret
tüp edebilecek ceza ve tazmin takfpleri bir lirayı 
geçmiyen noksanlar hariç olmak üzere bu hük
mün dışındadır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

SEKSEN BEŞİNCİ MADDE — Gümrükçe ya
pılan denetleme ve teftiş neticesinde hesap hatası, 
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I yanlış tarife tatbiki, inik tarife, ahdî indirim hü-
I kümlerinin uygulanmasında yapılan yanlışlık se

bebiyle fazla alındığı anlaşılan vergi tahsil tari
hinden itibaren üç ay içinde idarece mükellefe 
geri verilir. 

Maddi hesap hatası sebebiyle fazla alınmış 
olan vergiler üç ay içinde mükelleflerce de istene
bilir. 

Bir beyannameye ait olup tutarı bir lirayı 
geçmiyen vergi farkları geri verilmez. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Zamanaşımı 
SEKSEN ALTINCI MADDE — Gümrük 

Vergisi, tahakkukun kesinleştiği malî yılı kova-
lıyan beş yılın geçmesi ile zamanaşımına uğrar. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

SEKSEN YEDİNCİ MADDE — Gümrük 
Vergisi tahsil zamanaşımı : 

1. Mükellefin mal kaçırma yolundaki hare
ketleri aleyhine kovuşturma yapılması halinde 
bu kovuşturmanın devam ettiği sürece; 

2. Alacağın iflâs mânasına kaydedilmesi ve
ya tasfiye memuruna tebliğ edilmesi halinde iflâs 
veya tasfiye neticeleninceye kadar; 

3. Tahsile mütaallik kovuşturmalar aleyhi
ne kanun yollarına müracaat edildiği takdirde 
kesin kararın verilmesine kadar; 

Durur ve 
1. Vergi borcuna mahsuben yapılan ödeme

ler; 
2. Usulü dairesinde mükellefe tebliğ edilen 

haciz kararları; 
3. Mükellefin malları üzerine haciz konması; 
İle de kesilir. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka

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

SEKSEN SEKİZİNCİ MADDE — Güm
rük Vergisi alacağı ceza uygulanmasını gerekti
ren bir fiile ilişkin olduğu ve suçun zamanaşımı 
daha uzun bulunduğu takdirde, vergi alacağı 
da Türk Ceza Kanununun 102 ve 112 nci madde
lerinde vazıh süreler içinde kovuşturulup tahsil 
edilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I SEKSEN DOKUZUNCU MADDE — Öden-
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miyen Gümrük Vergileri ve para cezaları (Tah
sili Emval Kanunu) na göre Gümrük idaresin
ce kovuşturulur. Gümrük müdürlüklerinde güm
rük müdürü, sorumlu sayman, muayene başme-
muru, icra ve takip şefi ile o yerin belediye mec
lisi üyelerinden birisinden toplanacak komisyon 
tahsilat komisyonu görevlerini yapar. 

Kadrosunda muayene memuru ve icra ve ta
kip şefi veya memuru bulunmıyan gümrüklerde 
bu görevleri yapan birer memur komisyona se
çilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Btmiyenler... Kabul edilmiştir. 

DOKSANINCI MADDE — Gümrüğün de
netlemesi altındaki yerlerde bulunan eşya, bun
lara ilişkin Gümrük Vergisi ve gümrüklerce alı
nan başka vergilerle para cezalarından dolayı 
teminat hükmündedir. 

Bu malların bedeli vergileri karşılamazsa ka
lan vergiler aranmaz. Ancak malın bedeli ile 
karşılanamıyan para cezaları için gümrüklerce 
mükellefin başka mallarına baş v anılarak ko
vuşturma yapılır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Bölüm 
Antrepo Rejimi 

antrepoya konabilecek eşya 
DOKSAN J3İRİNCİ MADDE — Türkiye'-

ye girmesi ve Türkiye'den transit geçirilmesi ya
sak olmıyan yabancı memleket eşyası, antrepo re
jiminden faydalanır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Antrepolar açılması 
DOKSAN ÎKÎNCÎ MADDE — Ticaret ve 

ulaştırmadaki gelişme ve ihtiyaçlar göz önünde 
tutularak gerekli yerlerde antrepolar açılır. 

özel kanunlarına göre antrepo tekelini elinde 
tutan İşletmeler kendi tekel bölgelerinde ve Dev
let Havayolları İşletmesi gümrüklü hava liman 
ve meydanlarında gerekli genel antrepoları açar
lar ve işletirler. 

Başka yerlerde ve D. H. Y. İşletmesinin aça
madığı hava liman ve meydanlarında genel ve 
özel. antrepolar Gümrük ve Tekel Bakanlığı veya 
bu Bakanlığın izin vereceği gerçek ve tüzel kişi
ler tarafından açılır ve işletilir. 
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I BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka

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

I DOKSAN ÜÇÜNCÜ MADDE — Parlayıcı 
veya patlayıcı veya bir arada bulundukları eşya 
için tehlikeli olan veya muhafazaları hususi ter
tip ve tesislere lüzum gösteren maddeler ancak 
kendi tabiatlarına uygun özel antrepolara kona
bilir. 

Bu nevi eşya Gümrük ve Tekel Bakanlığınca 
belirtilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Fiktif antrepolar 
DOKSAN DÖRDÜNCÜ MADDE — Gümrü

ğün denetlemesi altında bulunmak ve teminata 
bağlanmak şartiyle yükte ağır veya hacimli eşya 
ile bakanlığın uygun göreceği sair maddelerin 
mal sahiplerince temin edilmiş olan mahal ve 
depolara konmasına ve bu yerlerin fiktif antrepo 
telâkki edilmesine Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
yetkilidir. 

Yabancı eşyanın da teşhir olunduğu fuar ve 
sergiler fiktif antrepo sayılır ve teminat kaydın
dan müstesna tutulur. 

Genel antrepolar içinde özel kabineler açıl
masına, yıkama, temizleme ve teşhir yerleri tesi
sine izin vermeye Bakanlık yetkilidir. 

Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin sorum
luluğu ve gümrüğün denetlemesi altındaki ya
bancı kolilere mahsus kapalı yerler genel antre
po sayılır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Antrepo yapıları 
DOKSAN BEŞİNCİ MADDE — Antrepo 

olarak kullanılacak yapılarda gümrükçe aşağıda
ki nitelikler ve şartlar aranır : 

1. Eşyanın iyi muhafazasına elverişli olmak; 
2. özel antrepo yapılarında, tahsis edilecek

leri maddelerin özelliğine göre, ayrıca lüzumlu 
teknik tesisler bulunmak; 

3. Lüzumu gümrükçe kabul edilen giriş ve 
çıkış kapılarından başka eşya çıkarılmasına elve
rişli menfezleri kapatılmış olmak; 

4. Umumi ulaştırma vasıtalarına yakın ve 
eşyanın girip çıkmasında gözetilmesine elverişli 
olmak; 
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5. Eşyanın antrepo içinde taşınması, istifi, 

tartılması, ölçülmesi ve gerek girişte gerek çıkışta 
yükletilme ve boşaltılması gibi hizmetler için lü
zumlu fennî tesis ve cihazları bulunmak. 

Antrepo işletmeleri antrepolarda eşyanın em
niyeti ve hizmetlerin çabuk görülmesi bakımla
rından Gümrük ve Tekel Bakanlığınca zamanla 
lüzumlu görülecek tesis ve tadilleri de yapar ve 
ileri tekniğin meydana getirdiği cihazları temin 
ederler. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

DOKSAN ALTINCI MADDE — Antrepo iş
letmeleri antrepolar içinde gümrük işlemleri ve 
antrepo dışında gümrük denetleme ve gözetme-
siyle görevli gümrük memurları için çalışma 
büroları ve gözetleme kulübeleri yaparlar ve 
bunların aydınlatma ve ısıtma ihtiyaçlarını te
min ederler. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

DOKSAN YEDİNCİ MADDE — İşletmeler, 
antrepolara konan eşyanın girerken gümrükçe 
miktarları tesbit edilmiş ise bu miktarlarından, 
tesbit edilmemiş ise belgelerinde yazılı miktar
ları üzerinden gümrüğe karşı sorumludur. 

Şukadar ki, eşyanın tabiatından ileri gelen 
kayıplarla fireler ve gümrüğün denetlemesi al
tında yapılan ameliyelerden ileri gelen eksik
likler ile antrepo işletmelerinin kusur ve hata
larından ileri gelmediği Gümrüğe ispat edilen 
kayıplar ve çalınmalar için vergi aranmaz. Fa
kat eşya- gümrüklenmiş kıymeti üzerinden si
gorta ettirilmiş ise noksan çıkan eşyanın ver
gisi sgorta ettirenden veya lehine ettirilenden 
alınır. 

Yukanki fıkralarda yazılı sebepler dışında 
kalan eksiklikler ile fiktif antrepolarda her ne 
suretle olursa olsun vukubulan kayıplar ve fi
reler kabul edilmez. Bunların vergi ve cezaları 

antrepo işletmesinden alınır. 
Tabiatları icabı fire veren eşya ile antrepo

larda yapılmasına izin verilen manipülâsyon-
lardan dolayı noksanlaşan maddeler için bir fi
re nispeti tesbitine Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
yetkilidir! 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
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1 Teminat 

DOKSAN SEKİZİNCİ MADDE — Gümrük 
ve Tekel Bakanlığı genel ve özel antrepo açma 

I ve işletme izni vereceği gerçek ve tüzel kişiler
den, bu kanuna göre aranacak vergi ve ceza 
haklarını korumak üzere, münasip göreceği 

I miktarda teminat istiyebilir. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 

kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Denetleme 
DOKSAN DOKUZUNCU MADDE — Antre

poların giriş, çıkış kapıları ve eşyanın girip çık
masına" mahsus boru ve tertipleri gümrük ida
resince de kilit veya mühür altında bulunduru
lur. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı Devlet işletme
lerine ait antrepolarda bu tedbirlerden vazge
çebilir. 

Gümrük idaresi, antrepolarda gümrük hak
larını koruma ve suiistimalleri önleme tedbirleri 
almıya ve bu işletilmelerin kayıtlarını ve vesi
kalarını tetkik ve teftiş etmeye ve her zaman 
antrepolardaki eşyayı yoklamaya yetkilidir. 

Antrepo işletmeleri de bu kayıtları ve bel
geleri ve eşyayı görevli gümrük memurlarına 
ve Bakanlık müfettişlerine göstermeye antre
poları açmaya ve yapılacak yoklamaları kolay
laştırmaya mecburdurlar. 

Antrepo işletmelerince tutulacak giriş, çıkış 
kayıt.ve muhasebeleri gümrük denetlemesini te
min elecek şekil ve usullere uygun olmak lâ
zımdır. 

Gümrüklerce yukanki fıkralara göre alınan 
tedbirler ve yapılan denetlemeler antrepo işlet
melerinin bu kanuna göre olan sorumluluğuna 
iştirak sayılmaz ve bu sorumluluğu azaltmaz. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

I Süre 
! YÜZÜNCÜ MADDE — Genel ve özel antre-
j polarda eşya en çok beş yıl kalabilir. 
I Gümrük ve Tekel Bakanlığı makbul sebep-
j 1er dolayısiyle, eşyanın iyi bir halde bulunması 
i şartiyle bu süreleri bir yıl daha uzatabileceği 

gîbi yukanki fıkrada yazılı sürelerle antrepoda 
j 'kalması mahzurlu olan eşya için bu süreyi indi-
! rebilir. 

Fiktif antrepolarda eşyanın kalabileceği sü-
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re ilki yılı geçmemek üzere, Gümrük ve Tekel | 
Bakanlığınca tesbit olunur. 

Bu süreler sonunda eşya yabancı memleket
lere çıkarılmazsa vergileri ödenerek yurda so
kulur. Süresi dolduğu halde kaldırılmıyan eşya
nın kaldırılması sahiplerinin adreslerine yazı 
ile ve adresleri bilinmiyorsa ilân suretiyle teb
liğ edilir. Bu tebliğden itibaren bir ay içinde 
kaldırılmıyan eşya hakkında 126 ncı madde hü
kümleri uygulanır. 

Fiktif antrepolarda; süresi içinde kaldırıl
mıyan eşyanın vergileri teminatlarından mah
sup edilir. Bu, IkaJbi] olmazsa 89 ncu madde hü
kümlerine göre işlem yapılır. 

Yolcu beraberinde gelen eşyanın gümrük sa
lonları ile antrepolarda kalabileceği süre üç ay
dır. Bu süre içinde kaldırılmıyan eşya hakkın
da 126 ncı madde hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YÜZ BİRİNCİ MADDE — Eşyanın bir an
trepodan başka bir antrepoya kaldırılması güm
rükçe tesbit 'olunacak usule göre olur. Ancak 
antrepo değiştiren eşyanın 100 noü maddede 
yazılı süreleri bunların il'k antrepoya girdiği I 
tarihten hesaplanır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YÜZ İKİNCİ MADDE — Genel ve özel an
trepolarda gümrük denetlemesi altında kab ta
miri ve yenilenmesi, eşyanın havalandırılması, 
kalburlanması giibi iyi muhafazası bakımından 
lüzumlu veya yeni çeşitler yapılması, karıştırıl-1 

ması, büyük kafalardan küçük kalblara boşaltıl
ması ve numune çıkarılması gibi ticari icapla
ra uygun ameliyelere Gümrükçe izin verilir. 

Transit geçirilecek eşyanın menşelerine ba
kılmaksızın birbirleriyle veya millî eşya ile ka
rıştırılmasına Bakanlıkça müsaade olunabilir. | 

Birinci fıkrada yazılı ameliyeler ithalât eş
yasında eşyanın tarifedeki tatbik yerini değiş
tirecek mahiyette olmamak gereSktir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
'kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yoklama 
YÜZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Antrepo mev

cutları her yıl gümrüğün denetlemesi altında I 
sayılarak kayıtlarla karşılaştırılır. Eşyası sayı- J 
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lamıyacak kadar çok olan büyük antrepolarda 
yoklamalar, gümrükçe belirtilecek usule göre 
en çok beş yıl içinde tamamlanmak üzere kı
sım kısım yapılır. 

Yoklama neticesinde meydana çıkan eksik
likler hakkında 97 nci madde ve fazla çıkan 
eşya hakkında 126 ncı madde hükümleri uygu
lanır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
' kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Beyan 
YÜZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Antrepola

ra konacak eşya, sahip veya temsilcileri veya 
nâkilleri veya liman işletmeleri tarafından 58 
nci maddede yazılı süre içinde gümrüğe liste ile 
beyan olunur ve 59 ncu maddenin (1 : fi - e) 
fıkralarında yazılı bilgiler verilir. Liman iş
letmeleri ve nâkillerce verilecek liste beyanna
melerde mal sahiplerinin ve vergiye esas olan 
ağırlıkların gösterilmesi mecburi değildir. 

Eşya antrepolara gümrüğün denetlemesi al
tında alınır. Şüphe edilen veya ilgililer tara
fından lüzum gösterilen kablar muayene me
muru huzuru ile açılıp yoklanır. 

Kırık ve tamire muhtaç kablar ile dağınık 
eşya gümrük ile antrepo işletmesinin müştere
ken kilit altında bulunduracağı ayrı bir yere 
konur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YÜZ BEŞİNCİ MADDE — Antrepolarda 
sahipleri adına kaydı yürütülen eşyanın baş
kasına devri devreden ve devir alan tarafından 

antrepo işletmesine ve gümrüğe yazılı olarak 
bildirilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YÜZ ALTINCI MADDE — İşletmeler ile 
' eşya sahipleri arasında ardiyecilik münasebet

lerinde umumi hükümler uygulanır. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur.. Maddeyi 

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

YÜZ YEDİNCİ MADDE — Gümrükçe işle
tilen antrepolara konacak eşyadan alınacak 
ardiye hamallık ve açıcılık gibi hizmet karşılı
ğı ücretler, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının 
mütalâası alınmak suretiyl: Gümrük ve Tekel 
Bakanlığınca tesbit edilir. 
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BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 

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

Dördüncü Bellim 
Transit Rejimi 

Tarif 
YÜZ SEKÎZÎNCÎ MADDE — Yabancı bir 

memleketten başka bir yabancı memlekete git
mek üzere Türkiye'den geçen yolcular ile eş-
ya ve taşıtlar Türkiye'de transit halinde sayı
lır. 

Bunların Türkiye'de aktarma edilmesi, ka
raya çıkarılması ve bir süre kalması transit 
halini değiştirmez 

Transit olarak geçen eşya, taşıt ve yolcu
lardan, bu geçişler dolayısiyle yapılan hizmet
lerin karşılığı ücretler müstesna olmak üzere, 
hiçbir vergi ve resim alınmaz. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YÜZ DOKUZUNCU MADDE — Demir ve 
havayolları ile gelen ve taşıtlardan çıkarılmak-
sızm transit geçirilerecek olan eşya, şüphe ha
li müstesna olmak üzere, çıkış sınır gümrüğü
ne kadar muayene edilmeksizin kurşun mühür 
altında sevkedilir. 

Antrepoya konmaksızın yalnız taşıt değiş
tirilerek yine tren veya uçak ile yapılacak sev-
kiyatta da yukarıki fıkra hükmü uygulanır. 

Antrepoya* konduktan sonra transit edil
mek istenilen eşya gümrüğe 104 ncü madde 
hükümlerine uygun iki nüsha transit beyanna-
mesiyle beyan olunur. Bu beyannamelerin bir 
nüshası eşya ile birlikte çıkış gümrüğüne gön
derilir. Transit geçirilecek eşyanın sınırdan 
girişinden veya antrepodan çıkışından itibaren 
katedeceği mesafeye göre gümrükçe tesbit edi
lecek süre içinde sınır dışı edilmesi lâzımdır. 

Zorlayıcı sebepler işletmelerce geciktiril-
meksizin gümrüğe yazılı olarak bildirilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler.-. Kabul edilmiştir. 

YÜZ ONUNCU MADDE — 32 nci maddenin 
son fıkrası hükmü saklı olmak üzere, demiryolla
rından başka kara taşıtlariyle taşınacak eşyanın 
vergileri teminata bağlanır. 

İlgililerce eşya nevinin en yüksek tarifesi üze
rinden vergileri teminata bağlanmak istenildiği 
takdirde bu istek kabul olunur ve gümrükçe yal

nız eşya nevinin beyana uygunluğunun tetkiki ile 
yetinili*. 

Çıkış gümrüğünce yapılacak denetlemeyi ko
laylaştırmak üzere kablara veya taşıtlara kurşun 
mühür veya damgalar vurulabilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YÜZ ON BÎRÎNCÎ MADDE — Türkiye sı
nırları içinde zorlayıcı sebeplerden dolayı telef 
olan transit eşyası için vergi aranmaz. 

Zorlayıcı sebepler yüzünden ileri gelen telef 
ve ziyanlar mahkeme ilâmiyle ispat edilir ve meş
hut suç şeklindeki hırsızlıklar halinde hazırlık 
tahkikatı üzerine Cumhuriyet Savcılığınca ve te
lef ve ziya herkesçe bilinen ve duyulan başka tür
lü hâdiseler yüzünden olmuşsa, o yerin idare 
amirince verilecek belgeler kabul olunur. 

Gümrük idareleri gerekirse bunları veren ma
kamlarla muhabere edebilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenleo.. Kabul ediLınstir. 

YÜZ ON ÎKlNCl MADDE — îçinde transit 
eşya bulunan gayrimuntazam seferli yabancı ve 
Türk gemilerinin ambar kapaklan şüphe halinde 
Türkiye kara sularında gümrükçe mühür altına 
alınabil w. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YÜZ ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Türk liman
larında vasıta değiştirerek denizyolu ile yabancı 
bir limana doğruca aktarma edilecek eşyanın güm
rüğe manifestosu verilir ve eğer bu eşya sahipleri 
tarafından gönderiliyorsa veya antrepolardan 
çıkarılarak sevkediliyorsa 104 ncü madde hük
müne uygun iki nüsha beyanname ile beyan olu
nur. Bu eşya, şüphe hali müstesna olmak üzere, 
muayene edilmez. Ancak tekel maddeleri ile 
Türkiye'ye girmesi yasak veya yüksek vergiye tâ
bi eşyanın 60 rüsum tondan küçük gemilerle ya
pılacak aktarmalarında eşya muayene edilebile
ceği gibi gideceği limana çıkarıldığı ispat edil
diği takdirde geri verilmek üzere kaptan veya 
sahibinden teminat da istenebilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YÜZ ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Bir Türk 
limanına ancak o liman gümrük idaresinin güm-
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rük işlemlerini yapmıya yetkili olduğu eşya ak
tarma suretiyle gönderilebilir. 

BAŞKAN — Değiştlıge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Btmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YÜZ ON BEŞÎNCÎ MADDE — Gümrükçe 
giriş beyannamesi tescil edildikten sonra yabancı 
bir memlekete tekrar ihracı veya yetkili başka 
bir gümrüğe gönderilmesi istenen eşyanın muaye-
nesi neticesinde cezayı gerektirir bir hal görül
mediği takdirde bu istek kabul olunur, muayene 
neticesi para cezasını gerektirdiği takdirde is
teğin kabulü cezanın ödenmesine bağlıdır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddyi ka
bul edenler.... Etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 

Geçici kabul 
YÜZ ON ALTINCI MADDE-— Memlekete 

geçici olarak sokulacak eşya 59 ncu maddeye 
uygun olarak gümrüğe heyan olunur. Eşya baş
ka bir gümrükten çıkarılacak ise o gümrükçe 
çıkışta yapılacak denetleme için bir nüsha faz
la beyanname alınır. T.'iptik kabul olunan eş
ya için, triptik veya geçiş karneleri beyanna
me sayılır. Sınmı sık sık geçecek taşıtlar için 
muayyen bir devreye mahsus pasavanlar kulla
nılır. 

Giriş Gümrük İdaresi tarafından beyanlar 
tetkik edilerek teminata bağlanması gereken 
vergilerle eşyanın ayniyetlerini denetlemeye 
yarayacak nitelikleri tesbit olunur. İlgililer 
eşya nevi'nin en yüksek tarifesi üzerinden te
minat vermeyi ister ise o yolda işlem yapılır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YÜZ ON YEDİNCİ MADDE — Eşyanın 
tekrar çıkarılmasından vazgeçilerek süresi için
de antrepoya veya gümrükçe müsaade olunan 
mahallere konması caiz ve tekrar çıkış hükmün
dedir. 

Süresi içinde zorlayıcı .sebepler dışında yurt 
dışı edilmiyen eşyaya ait teminat irat kayde
dilir. 

Çıkış gümrüğünce yapılan muayenede cins 
ve nev'i itibariyle beyannamesine aykırı bu
lunan eşya hakkında kaçakçılık kovuşturması 
yapılır. 

Miktar itibariyle çıkan noksanların vergileri 
teminatından mahsup edilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka-
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bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci bölüm 
Çıkış rejimi 

Beyan ve istisnaları 
YÜZ ON SEKİZİNCİ MADDE — 
1. Türkiye'den çıkarılacak memleket eşyası 

gümrük idarelerine formülüne uygun iki nüsha 
beyanname ile bildirilir ve bu beyannamelerde 
şu bilgiler verilir: 

a) İhracatçının adı ve ticaretgâh adresi; 
b) Eşyanın yükleneceği taşıtın bayrağı ve 

adi; 
c) Eşyanın gideceği memleket (Mahreç); 
d) Kabların sayısı, nev'i, marka ve numa

rası ; 
e) Eşyanın cinsi, nev'i ve kıymeti 
f) İstatistik için gerekli sair bilgiler. 
2. Aşağıdaki eşya beyannameden müstesna

dır : 
a) Yolcu ve seyyahların yanlarında ta

şıdıkları zat ve ev eşyası ile fen ve sanat sahip
lerinin ve işçilerin sanatlarını icra için bera
berlerinde götürdükleri âletleri, takımları ve 
ticaret kıymeti olmıyan numuneler; 

b) Deniz, kara ve hava nakil vasıtalarına 
verilecek kumanya ve yakıtlar; 

c) Kara sının bölgesinde köy ve kasabalar 
ile pazarlardan sınırın diğer tarafındaki hal
kın kendi ihtiyaçları için alıp götürdükleri eşya 
ve hayvanlar ve Türkiye sınır bölgesi ahalisinin 
sınırın öbür taraf bölgesindeki köy, kasaba ve 
pazarlara satmak üzere birlikte götürdükleri 
kendi eşya ve hayvanları; 

(Bunların miktarı ticaret emtiası mahiyetin
de olmamak şartiyle) ; 

d) Na'şi havi tabutlar ile çelenk ve çiçek
ler; 

e) Kurye çantaları ve Türkiye nezdindeki 
yabancı Devletler elçileriyle diplomasi muaf
lıklardan faydalanan maslahatgüzarlar ve dele
ge heyetlerine ait zat ve ev eşyası; 

(Bunlar için kurye listeleri ve elçilik takrir
leri aranır). 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici çıkış 
YÜZ ON DOKUZUNCU MADDE — Geri ge

tirilmek üzere ihraç edilecek eşyanın beyanna
mesinde : 
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a) İhracın ne maksatla yapıldığı; 
b) Gideceği memlekette eşyanın göreceği 

işçiliğin mahiyeti; 
c) Eşyanın ayniyetini tesbite . yarıyacak 

alâmetleri; 
hakkında bilgi verilir. 

Yabancı memleketlere seyahat eden ve ika
metgâhı Türkiye'de bulunan Türk ve yabancı
ların kendilerine ait #nakil vasıtaları ile sınıra 
yakın bölgelerde komşu memleketlere eşya ve 
yolcu naklinde kullanılan diğer nakil vasıtaları 
için Gümrük İdaresince tesbit veya bu husus
larda milletlerarası mahiyette olarak kabul 
edilmiş triptik, gümrük geçiş karnesi veya pa
savanlar kullanılır. 

Gümrüklerce lüzum görülürse eşya üzerine 
sabit damgalar vurulur veya kurşun mühür 
takılır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YÜZ YİRMİNCİ MADDE — İhraç eşyası da 
gümrüklerce muayene edilecek beyanların sıh
hati denetlenir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı Bölüm 
Posta Bejimi 

YÜZ YİRMİ BİRİNCİ MADDE — Posta 
vasıtasiyle gelen ve Türkiye'ye ithal eilen eşya 
ile Türkiye'ye geçici olarak girdikten sonra tek
rar ihraç olunan maddeler gümrükçe denet
lenir. 

Mektuplar ile vergiden muaf kitap ve der
giler bu hükmün dışındadır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YÜZ YİRMİ İKİNCİ MADDE — Gümrük 
denetleme ve vergi tahakkuk işlemlerinde «dek
lârasyon anduan» 1ar beyanname hükmündedir. 

Gümrük denetlemesi ve verginin tahakkuk 
ve tahsil şekli ilgili iki bakanlıkça tesbit olunur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YÜZ YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Posta-
nelerde gümrük işlemleri için lüzumlu ölçü alet
leri ve tahlil cihaz ve maddeleri ile gümrük bü
roları ve buraların aydınlatma ve ısıtma ihti
yaçları posta idarelerince temin edilir. 
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BAŞKAN — Değiştirge yoklur. Maddeyi ka-

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

Yedinci Bölüm 
Sınır Rejimi 

Sınır Ticareti 
YÜZ YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Smır 

ticaretine ve münasebetlerine ait gümrük de
netleme ve işlemleri, coğrafya durum ve bölge 
ihtiyaçları göz önünde tutularak ilgili bakan* 
lıklarca elverişli ve kolay usullere bağlanır. 

Sınır ticaretinin çevresi, Anlaşmalarda tâyin 
edilmemiş ise on kilometre derinliği geçmez. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka* 
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Sekizinci Bölüm 
Denizden kurtarılan eşya-
Kazaya uğrayan gemiler, 

YÜZ YİRMİ BEŞİNCİ MADDE — Zorlayı
cı sebeplerle Türkiye kara sularında yabancı 
eşyasını atan, karaya çıkaran veya başka bir ta
şıta akta-rma eden ve bu eşyayı toplıyan gemi 
kaptanları ile sair kimseler keyfiyeti hâdisenin 
vuku bulduğu mahalle en yakın gümrük veya 
idare âmirlerine veya varacakları ilk gümrük 
idaresine bildireceklerdir. 

Sahip veya nâkilleri tarafından muhafaza 
altına alınmıyan veya sahip ve nâkilleri mey
danda olmıyaaı ve açıkta nezaret altında tutul
ması mahzurlu görülen bu gibi eşyayı Gümrük 
İdaresi bütün masrafları sahip veya nâkillerine 
ait olmak üzere bir antrepoya kaldırabilir. Nakil 
masrafını koruyamıyacak veya mahallî vasıta
larla nakli mümkün olamıyacak eşya hakkında 
126 ncı madde hümü uygulanır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Dokuzuncu Bölüm 
Tasfiye edilecek eşya 

YÜZ YİRMİ ALTINCI MADDE — 
1. Antrepo ve sundurmalarda ve gümrük 

denetimi altında bulunan yerlerde bu kanunla 
belirli sürelerinden fazla kalmış olâın eşya; 

2. 103 ncü maddeye göre yapılan yoklama 
neticesinde antrepolarda fazla çikan eşya-, 

3. 125 nci maddenin son fıkrasına göre sa
hip veya nâkilleri tarafından kaldınlmıyan eş
ya; 
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4. Sahip veya nâkilleri tarafından güm

rüğe terkedilen veya 69 neu maddeye göre ter
kedilmiş sayılan eşya. 

Gümrük idareleri tarafından cins, nevi, mik
tar ve vasıfları tesbit edilerek gazete ile ilân 
olunduktan sonra açık artırma yolu ile satılır. 

Çabuk bozulmak, akmak ve sızmak tehlikesi
ne mâruz bulunan veya saklanması külfet veya 
tehlikeli veya masraflı olan eşya, sürelerini dol
durmadan önce de satılır. 

Satılığa çıkarılan eşyanın sahip veya nâkille
ri yazılı olarak satışın durdurulmasını isterlerse 
tâyin edilecek süre içinde gümrük işlemlerini 
yaptırıp kaldırmak şartiyle istekleri kabul olu
nur. 

Verilen mühlet içinde de kaldınlmıyan, eşya
nın satışına devam olunur. Satış bedeli, şartna
mesinde tesbit olunan gümrük ve diğer vergileri 
karşılayamıyacak olan eşya, ancak tâyin edilen 
süre içinde ihraç edilmek şartiyle satılır. 

Alıcı çıkmıyan eşya, ancak kendi ihtiyaçla
rında kullanılmak şartiyle hayır derneklerine 
parasız verilir. 

Üzerlerinde sahte menşe alâmetleri olan 
eşyanın bu alâmetleri yokedilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddoyi 
kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Tekele tâbi eşya 
YÜZ YİRMİ YEDİNCİ MADDE — Yukar-

daki madde hükmüne tâbi eşyadan memlekete 
girmesi veya memlekette yapılması veya satışı 
tekel altında bulunanları Tekel İdaresince tak
dir edilecek bedel karşılığında bu idarece ve
rilir. Tekel İdaresince almmıyan bu türlü mad
deler ile girmesi, kullanılması ve satışı yasak 
eşya Türkiye'den çıkarılmak şartiyle satılır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

YÜZ YİRMİ SEKİZİNCİ MADDE — 126 
ve 127 nci maddelere göre elden çıkarılamıyan 
eşya, bakanlıkça tesbit olunacak yolda yoke
dilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

YÜZ YİRMİ DOKUZUNCU MADDE — 
126 ve 127 nci maddeler gereğince satılan eş
yanın bedelleri alacaklar arasında aşağıdaki 
sıraya göre dağıtılır : 
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1. Hamallık, yükleme, ambarlama ve ben

zeri hizmet karşılığı alacaklar ve yapılmış 
masraflar ve iskele resmi; 

2. Gümrük Vergisi; 
3. Belediye hissesi, rıhtım resmi; 
4. Muamele, İstihlâk, Hayvan Sağlık veya 

başka vergi ve resimleri: 
5. Para cezaları. 
Satış bedeli aynı sıra içindeki alacakların 

tamamını karşılamazsa garame suretiyle dağı
tılır. 

Yukarıki sıraya göre karşılanamıyan para 
cezaları ayrıca kovuşturulur. 

Satış bedelinin alacaklara dağıtıldıktan 
sonra kalan miktarı, gümrüğe terkedilen veya 
terk hükmünde sayılan eşyaya ait ise irat kay
dolunur, diğerleri ise emanete alınır. Bu para
lar emanet hesabına alındığı malî yılı takip 
eden beş yıl içinde sahiplerince alınmaz ise ira
da geçirilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Dördüncü Ayırım 
Gümrüklerin sınıfları ve gümrük komisyoncu

ları 

Birinci Bölüm 
Gümrüklerin sınıfları 

YÜZ OTUZUNCU MADDE — Her güm
rükte günlük kanunî çalışma saatleri iklim, 
mevsim ve mahallî ticaret ihtiyaçları itibara 

. alınarak Bakanlıkça düzenlenir. 
Gece ve gündüzün her saatinde yolcu ve 

yük alıp verme işleri yapılan liman ve istas
yonlar ile taşıtların geliş ve gidişleri normal 
(•alışma saatine uymıyan demiryolu istasyonla
rında, deniz ve hava limanlarında gümrük ida-
releri daimî surette açık bulundurulur. Meınur-

j İftrm muayyen olan çalışma saatleri nöbetleşe 
I aralarında tanzim edilir. 
i Kolcularla gümrük denetleme göreviyle 

ödevli gümrük memurları, resmî sıfatlarını be
lirtmek üzere, Bakanlıkça tesbit edilecek üni-

| forma veya alâmetleri vezife başında taşımaya 
! mec/burdurter. 
| BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
| kabul edenler... Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

1 YÜZ OTUZ BİRİNCİ MADDE — Yukarıki 
ı madde gereğince tesbit edilmiş olan çalışma 
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saatleri dışında veya tatil zamanlarında iş gö
rülmesi yazılı olarak istenildiği takdirde işin o 
saatlerde görülmesindeki zaruret o yerin en 
büyük gümrük amirince dikkate alınarak bir 
ücret verilmek şartiyle ;bu istekler kabul olu
nur. 

Memurlar bu suretle kendilerine verilecek 
işleri de yapmakla görevlfdir. 

Müdür ve ve'killeri ile daimî surette vazife 
görenlere ücret verilmez. 

Yukarıki fıkraya göre çalışacak memurlara 
iş sahiplerince ödenecek ücretin miktarı Bakan
lıkça tcsb'it olunur. Bu memurların harcırahla
rı da iş sahiplerince ödenir. 

BAŞKAN — Değiştirge ydktur. Maddeyi 
kabul edenler... Efem iyeni er... Kabul edilmiştir. 

Gümrüklerin sınıfları 
YÜZ OTUZ İKİNCİ MADDE — Gümrükler 

yetkilerine göre üç sınıfa ayrılır. 
Birinci sınıf gümrükler : 
Her türlü giriş, çıkış ve transit gümrük iş

lemlerini ; 
İkinci sınıf gümrükler : 
Gümrük lâboratuvar tahliline ihtiyaç gös-

termiyen eşyanın giriş, çıkış ve transit işlemle
rini; 

Üçüncü sınıf gümrükler : 
Yalnız yolcu ve yolcu beraberinde gelen eş

ya ile bakanlıkça tesbit edilen eşyanın giriş, 
çılkış ve transit işlemlerini görmeye yetkilidir. 

Baikanlıkça gümrüklerin sınıflarını tecritte 
ticari ihtiyaçlar göz önünde tutulur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etaıiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci Bölüm 
Gümrük Komisyoncuları 

YÜZ OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — 
1. Eşyanın ithal, ihraç ve transit güanrü'k 

işlemleri sahipleri veya onlara vekâlet suretiy
le gümrük komisyoncuları tarafından takip 
olunur. 

2. Devlet, belediye ve özel idarelerle diğer 
kamu hükmî şahıslarının memurları; özel hu
kuk hükmî şahıslarının müdürleri ve temsil yet
kisi olanlar kendi idare ve müesseselerine ait 
eşyanın gümrük işlemlerini takip edebilirler, 

3. Kara, deniz ve havayolu işletmeleri ve 
nâkilleri taşıdıkları eşyanın ihraç ve transit 
gümrük işlemlerini takip edebilirler, 
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4. Zat ve ev eşyasına ait gümrük işlemleri

ni sahiplerinin tâyin edecekleri adamları takip 
edebilirler. 

BAŞKAN — Değiştirge yotktur. Maddeyi 
| kabul edenler... Efcmiyenler... Kabul edilmiştir. 

| YÜZ OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Güm
rük komisyonculuğu yapabilmek için aşağıdaki 
şartlar aranır : 

a) Türk olmak; 
b) 18 yaşını bitirmiş bulunmak; 
c) Orta mektebi bitirmiş veya o derecede 

tahsil görmüş olmak; 
d) Hırsızlık, emniyeti suiistimal, dolandı

rıcılık, yalan yere şahadet, yalan yere yemin, 
cürüm tasnii, iftira, irtikâp, irtişa, ihtilas, ka
çakçılık cürümlerinden birinden dolayı hapis 
cezasiyle veya mutlak surette ağır hapis veya 
o derece cezayı gerektiren bir suçtan mahkûm 
veya memurluktan cezaen çıkarılmış olmamak; 

e) Bulaşık hastalıklardan salim olmak; 
f) Gümrük ve Tarife konuları ile . güm

rüğe ilişkin ticaret anlaşmaları konularında ye
ter bilgisi olduğu imtihanla sabit olmak. 

Gümrükte en az beş yıl memurluk yapmış 
olanlardan şeflik veya ikinci sınıf muayene me-
nnırlıığuna kadar yükselmiş bulunanlar yalnız 
imtihan kaydına tâbi değildir. 

BAŞKAN -— Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YÜZ OTUZ BEŞİNCİ MADDE - Yukarı
ki maddenin (f) fıkrasına" göre yapılacak imti
han konuları bakanlıkça tesbit ve yılda bir defa 
olmak üzere imtihan zamanları ilân edilir. İmti
han heyetini Bakan seçer. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka-
hal edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YÜZ OTUZ ALTINCI MADDE — Güm
rük komisyoncusu Ticaret Kanununa göre yev
miye defteri tutmaya, işlerine dair yazdığı ve al
dığı mektup ve telgraflarla tanzim ettiği fatura 
ve makbuzları ve masraflarına mütaallik belge
lerin asıl veya örneklerini beş yıl saklamaya, 
bunları yetkili gümrük memurlarına ve Ba
kanlık müfettişlerine istenildikçe göstermeye ve 
bunların tetkik ve teftişlerine müsaade etmeye 
mecburdurlar. 

Yevmiye sdefterinde ödenen ve alman masraf 
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ve ücretlerle taallûk ettikleri gümrük beyanna
melerinin numara ve tarihleri de gösterilir. 

% BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yardımcılar 
YÜZ OTUZ YEDÎNCÎ MADDE — Güm

rük komisyoncuları aldıkları işlerin kendisini 
veya müvekkilini ilzam edecek mahiyette huku
ki tasarruflar nev'inden olmıyan safhalarını ta
kip ettirmek üzere bir veya birkaç yardımcı 
kullanabilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YÜZ OTUZ SEKlZÎNCÎ MADDE — Yar
dımcıların da komisyoncular hakkındaki şartla
rı haiz olmaları lâzımdır. Ancak bunların tâbi tu
tulacakları imtihan konularının seçilmesinde 
görecekleri işler göz önünde tutulur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YÜZ OTUZ DOKUZUNCU MADDE - Güm
rük komisyoncuları ile yardımcıları Gümrük
ler Genel Müdürlüğünce tescil edilir ve kendile
rine fotoğraflı bir belge verilir. Bu belgeler 
istenildikçe memurlara gösterilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YÜZ KIRKINCI MADDE — Gümrük ko
misyoncu ve yardımcılarının yolsuz ve emniyet
sizce hareketlerinden dolayı suçlarının ağırlığına 
göre bir haftadan bir yıla kadar veya kesin ola
rak karneleri geri alınır. Bir aya kadar olan ceza 
başmüdür ve başmüdürlük teşkilâtı olmıyan yer
lerde müdürlerce ve daha ağır cezalar Bakanlık 
Disiplin Komisyonunca verilir. 

Başmüdür veya müdürlerin kararlarına*teb
liğleri tarihinden itibaren bir hafta içinde Ba
kanlık Disiplin Komisyonuna itiraz olunabilir. 
Komisyon kararları kesindir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YÜZ KIRK BÎRtNCÎ MADDE — Gümrük 
komisyoncusu çalışma merkezi olarak bir yer 
gösterir.-

Burası gümrük işlerinden dolayı kendisine 
yapılacak tebliğler için kanuni ikametgâh ve bu 
merkezin bulunduğu Gümrüğün bağlı olduğu 

başmüdürlük ve müstakil müdürlük bölgesi daimî 
iş çevresi sayılır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YÜZ KIRK ÎKÎNCÎ MADDE — Bulunduğu 
mahalde en az üç komisyoncu olmıyan gümrük
lerde iş takibi serbesttir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüneü Bölüm 
Cezalar 

YÜZ KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — Gümrük 
Vergisinden muaf eşyayı (7) nci madde mucibin
ce tâyin olunan kapı ve yollardan başka yerler
den izinsiz ithal veya buna teşebbüs edenlerden 
Gümrük Vergisinin dörtte biri ve tarifede vergi 
haddi tâyin edilmemiş olanların sif değerinin 
onda biri ve eşyanın cins ve miktarı tesbit oluna-
rıııyan hallerde on liradan aşağı olmamak üzere 
hafif para cezası alınır. 

Gümrük Vergisinden muaf olarak ithali lâ-
zımgelen eşyeyı Gümrük işlemlerini yaptırmak-
sızm yurda sokan veya buna teşebbüs edenler 
hakkında da yukarıki fıkra hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YÜZ KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — 23 ve 
24 ncü maddelerin hükümlerini menfaat temim 
kastı ile kötüye kullananlardan eşyaya terettüp 
eden Gümrük Vergisi ve eşyanın ithali yasak ve
ya tahdit ve takyide tâbi ise gümrüklenmiş değeri 
kadar para cezası alınır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YÜZ KIRK BEŞİNCİ MADDE — 37 nci 
madde hükmüne aykırı hareket eden (100) rüsum 
tondan yukarı gemi kaptan veya acentalarmdan, 
Hareketleri kaçakçılık mahiyetini tazammun et 
mediği hallerde, 10 liradan 200 liraya kadar ha
fif para cezası alınır. 

BAŞKAN— Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YÜZ KIRK ALTINCI MADDE — ihracat 
manifestosu vermeden Türkiye'den eşya çıkaran 
veya verdikleri manifestoda eşyayı cins veya mik
tar itibariyle yanlış ve eksik bildiren veya bo^ 
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olup Gümrük idaresinden müsaade almadan 
ayrılan nakil vasıtaları kaptan veya sahip veya 
acentalarmdan 10 liradan 200 liraya kadar hafif 
para cezası alınır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YÜZ KIRK YEDİNCİ MADDE — Manifes-
toda yazılı miktardan eksik çıkan kablarm mah
recinden yüklenmemiş veya yanlışlıkla başka bir 
yere çıkarılmış veya kaza ve avarya ve hır
sızlık neticesinde zayi olmuş bulunduğu Güm
rükçe tâyin edilen süre içinde ispat olunmadığı 
takdirde bu noksan kablara ait eşya için ta
rifede gösterilen en yüksek Gümrük Vergisi 
kadar para cezası alınır. 

Yukarıki fıkraya göre ceza tesbiti müm
kün olamazsa her kab için (2 000) liraya 
kadar para cezası alınır. 

Döküm halinde nakledilen eşyanın mani
festosunda yazılı miktarına göre % 2 yi aşan 
eksiklerin birinci fıkrada gösterilen sebepler
den ileri geldiği Gümrükçe tâyin edilen süre 
içinde ispat olunamaz ise bu eksiklerin Gümrük 
Vergisi kadar para cezası alınır. 

Manifestoda eşyanın cinsi yanlış beyan 
edilmiş olur ve kabların nevileri ve dış alâmet
leri de manifestoya uygun bulunmazsa kab ba
şına 200 liraya kadar para cezası almır. 

Bu maddede yazılı cezalar işletme veya ta
şıt sahip veya acenta veya kaptanlardan alınır. 
Bunlar hükmolunan cezadan müteselsilen so
rumludur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YÜZ KIRK SEKÎZÎNCÎ MADDE — 117 nci 
maddede yazılı aykırılıklar hariç olmak üzere 
beyan ile denetleme neticesinde eşyanın: 

a) Tarife tatbikatına müessir cins, nevi ve
ya niteliğinde veya; 

b) Vergiye esas olan, sayı, baş, ağırlık gibi 
ölçülerinde veya kıymetinde aykırılık görülür 
ve beyana göre hesaplanan vergi ile denetleme 
neticesine göre alınması gereken vergi miktar
ları arasındaki fark % 2 yi aşarsa vergiden ayrı 
olarak aşağıda yazılı miktarlarda para cezası 
alınır: 

1. % 2 nin üstünde % 5 kadar olan fark
lar için mükerrirlerden bir kat para cezası; 
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2. %5 i aşan farklar için ilk defasında bir 

i kat, tekrarı halinde üç. kata kadar para ceza-
i sı alınır. 
i Yukarıki fıkralara göre verilecek para 
i cezası, vergi tahakkukunun katileşmesinden son-
I ra kararlaştırılır. 

Beyannamesi resmî daireler tarafından tan-
ı zim edilmiş olan eşyanın yanlış beyanından do-
I layı ceza alınmaz. 
| BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka

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

YÜZ KIRK DOKUZUNCU MADDE — 
125 nci maddede yazılı bilgileri vermiyen gemi
lerin kaptanlarından 200 liraya kadar para 
cezası alınır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I YÜZ ELLÎNCI MADDE — Gümrük Vergi
sinden muaf olan muhabere evrakı, gazete, mec-

I mua ve sair paketler arasında gelen Gümrük 
i Vergisine tâbi eşya için namına gelenlerden 
ı vorginin beş katı kadar para cezası alınır. An-
j cak Gümrüğe terkedilen eşya için ceza aran

maz. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka

bul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
i • 

YÜZ ELLÎ BİRİNCİ MADDE — Bu ka
nunda kimin tarafından karar verileceği göste
rilmemiş olan para cezaları ilgili Gümrük İda
resi amirince kararlaştırılır ve bu kararlar 
aleyhine karar verilmiş olanlara tebliğ olunur. 

Bu kararlara karşı, tebliğ gününden itibaren 
| on beş gün içinde Gümrükler Genel Müdürlüğü

ne ve bu müdürlüğün kararlarına karşı da teb
liğ gününden itibaren on beş gün içinde yetkili 
mahkemeye itiaz olunabilir. 

Kesinleşen para cezalan da Tahsili Emval 
Kanununa göre alınır. 

i BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Ceza paralarının dağıtımı 
YÜZ ELLİ İKİNCİ MADE — 148 nci mad

deye göre alınacak para cezalarının yarısı ceza
yı gerektiren aykırılığı muayene, tahlil veya 
tetkik ile meydana çıkarılanlara, öteki yarısı da 
üstün gayretleri görülen veya hizmet mahal ve 
şartları itibariyle külfet ve zahmete katlanmış 

/ olan Gümrük memurlarına dağıtılmak üzere 
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Bakanlık emrine emanet hesabına alınır. 

Cezayi gerektiren durumun meydana çıka
rılması, muayene, tahlil ve tetkikten önce yapıl
mış bir ihbarın neticesi ise birinci fıkraya göre 
farkı meydana çıkaran memurlara verilecek his
senin yarısı haber verenlere dağıtılır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü Bölüm 
Son Hükümler 

YÜ7a ELLÎ ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu ka
nunda geçen ve şümulü belirtilmemiş olan eşya 
tâbiri her türlü maddeleri ve kıymetleri kapsar. 
Bu Kanunda geçen (Gümrük Vergisi) veya 
(vergi), sözleri yalnız ithal Gümrük Vergisi ve 
(Gümrük vergileri) sözü Gümrük Vergisi ile 
birlikte eşyadan gümrüklerce alman bütün ver
gi ve resimler anlamında kullanılmıştır. 

Bu kanunda sözü edilen manifestolar ile be-
yananmeler gümrükçe bastırılır ve tcsbit edile
cek değeri karşılığı damga pulu yapıştırılarak 
ilgililere verilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Kaldırılan hükümler 
YÜZ ELLÎ DÖRDÜNÜ MADDE — Aşağıda 

yazılı kanunlar ile diğer kanunların bu ka
nuna aykırı hükümleri kaldırılmıştır : 

— 28 Nisan 1304 tarihli Alâmeti Farika Ni
zamnamesinin 23 ncü maddesi. 

— 21 Mayıs 1321 tarihli Gümrüklerce icra 
edilecek muayenei sıhhiyeye dair Nizamname. 

— 11 Nisan 1334 tarihli Gümrük Kanunu. 
(113,117 ve 118 nci maddeleriyle 906 sayılı Ka
nunla değiştirilen 112 ve 116 nci maddeleri ha
riçtir) . 

— Gümrük Kanununun 14 nm maddesini 
muaddil 14 Şubat 1340 tarih ve 414 sayılı Ka
nun, 

— 11 Nisan 1334 tarihli Gümrük Kanunu
nun 62 nci maddesine müzeyyel 4 Ocak 1926 ta
rihli ve 705 sayılı Kanun. 

— Gümrük Kanununa müzeyyel mevad hak
kındaki 7 Haziran 1926 tarihli ve 905 sayılı 
Kanun. 

— Gümrük Kanununun bâzı maddelerinin 
tadiline dair 7 Haziran 1926 tarihli ve 906 sayılı 
Kanun. 
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j -~ 19 Haziran 1927 tarihli ve 1093 sayılı 
J Gümrük Komisyoncularına ait Kanun. 
j — 1 Haziran 1929 tarihli ve 1499 sayılı Güm-
l rük Tarifesi Kanununun 1 nci maddesinin 2 nci 
I fıkrasiyle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 29 ve 30 ncu maddeleri. 
-— Gümrük Kanununun 35 nci ve Gümrük 

Kanununa müzeyyel Kanunun 43 ncü maddesi
ni tadil eden 4 Ocak 1930 tarihli ve 1549 sayılı 
Kanun. 

— Gümrük Kanununa müzeyyel mevad hak
kındaki 'kanunun 5 nci maddesinin tadiline da
ir 15 Şuibat 1930 tarihli ve 1560 sayılı Kanun. 

— Gümrük Tarifesi Kanununun 5 nci mad
desinin tadiline dair 12 Haziran 1930 tarihli ve 
1717 sayılı Kanun. 

— Gümrük Kanununun 12 ve 110 ncu mad
delerini tadil eden 15 Haziran 1930 tarihli ve 
1723 sayılı Kanun. 

— Gümrük Tarifesi Kanununun 4 ncü mad
desinin 4 numaralı fıkrasının tadili hakkında 
26 Mart 1931 tarihli ve 1795 sayılı Kanun. 

— Kaçakçılığın Men ve Takibi hakkındaki 
7 Ocak 1932 tarihli ve 1918 sayılı Kanunun 5 
nci maddesi ile aynı Kanunun 3777 sayılı Ka
nunla değiştirilen 45 nci maddesinin birinci fık
rası. 

j — 11 Nisan 1334 tarihli Gümrük Kanunu-
! nun 107 nci maddesinin tadiline dair 7 Nisan 
| 1932 tarihli ve 1940 sayılı Kanun. 
j — 1 Haziran 1929 tarihli ve 1499 sayılı 
l Gümrük Tarifesi Kanununu değiştiren 31 Ma

yıs 1933 tarihli ve 2255 sayılı Kanunun ikinci 
: maddesi. 
i — 11 Nisan 1334 tarihli Gümrük Kanunu-
j nun 6 Haziran 1926 tarihli ve 906 sayılı Kanun

la değiştirilen 36 nci maddesini tadil ederi 28 
Aralık 1933 tarîhli ve 2372 sayılı Kanun. 

— Gümrük Kanununun 49 ncu maddesini 
değiştiren 22 Aralık 1934 tarihli ve 2646 sayılı 
Kanun. 

— Gümrük Tarifesi hakkındaki 1499 sayılı 
Kanuna ek 9 Nisan 1937 tarihli ve 3152 sayılı 
Kanun. 

— Gümrük Tarifesi Kanununun 6 nci mad-
dıesinin 1 numaralı bendinin değiştirilmesine 

; dair 20 Nisan 1938 tarihli ve 3369 sayılı Kanun. 
j — Gümrük Kanununda değişiklik yapan 
f 1940 sayılı Kanunun ikinci maddesine bir fık-
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ra ilâvesi hakkında 20 Ocak 1939 tarihli ve 
3667 sayılı Kanun. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCt MADDE — Gümrük komisyoncu ve 
yardımcısı olabilmek için bu kanun ile konmuş 
olan kayıtlar bu kanundan önce komisyoncu ve 
maiyet memuru ruhsatnamesi almış buulnanla-
rın haklarına dokunmaz. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kanul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YÜZ ELLÎ BEŞÎNCÎ MADDE — Bu kanun 
yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe gi
rer. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabu^ edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YÜZ ELLÎ ALTINCI MADDE— Bu kanu
nu Balkanlar Kurulu yürütür. 

MÜNÎR BİRSEL (izmir) — Yaşa kâtip (Al
kışlar) . 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi j 
Ikalbul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümünü açık oya sunuyorum. 
Oylama devam edecektir. Diğer tasarıların 

oylama sonuçlarını arzediyorum: 
Yalova Kaplıcaları işletme idaresinin 1945 

malî yılı hesap ve bilançosunun onanmasına da
ir kanuna (264) oy verilmiştir. 

(257- kabul (7) rettir. Nisap vardır. Tasarı
nın kanunluğu (257) oyla kabul edilmiştir. 

Hatay ili içindeki belediye ve köy idareleri- | 
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I nin Hazineye geçen borçlarının affı hakkındaki 

kanuna (257) oy verilmiştir. Ret ve çekinser 
yoktur. Tasarının kanunluğu (257) oyla kabul 
edilmiştir. 

Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğünün 
Teşkilât ve Vazifeleri hakkındaki 4358 sayılı 
Kanunun 7 nci maddesinin değiştirilmesine ve 
4 ncü maddenin kaldırılmasına dair olan ka
nuna (265) oy verilmiştir. Ret ve çekinser yok
tur. Tasarının kanunluğu (265) oyla kabul edil
miştir. 

Veraset ve intikal Vergisi Kanununun 1836 
sayılı Kanunla değiştirilmiş olan ikinci madde
sine 4 fıkra eklenmesine dair kanuna (263) zat 
oy vermiştir. (1) çekinserle Nisap vardır, mu
amele tamamdır. Kanun (262) oyla kabul edil
miştir. 

Yüz yirmi milyon liralık iç İstikraz akdi 
hakkındaki kanuna (263) milletvekili oy ver
miştir. (248) kabul (14) ret, (1) çekinserle Ni
sap vardır, muamele tamamdır, Tasarının ka
nunluğu (248) oyla kabul edilmiştir. 

Gümrük Kanunu için oy vermiyen arkadaş 
var mı? 

Oy.toplama işi bitmiştir. 
Gümrük Kanununun oylama sonucunu arze

diyorum: 
(235) arkadaş oy vermiştir. Nisap vardır, 

muamele tamamdır, kanun (235) oyla kabul 
olunmuştur. 

Çarşamba günü saat 14,30 da toplanmak 
üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 20,10 
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Yalova Kaplıoalan işletme İdaresinin 1945 malî yılı hesap ve bilançosunun onanmasına dair olan 

kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir) 

AFYON KARAHÎSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Şahin Lâçin 

AĞRI 
Müştak Aktan 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Gevad Akkerman 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
İhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
MÜimtaz Oikmen 
Dr. Ahmet Hâmit Selgil 
Gl. Naci Tınaz ( 

ANTALYA 
Numan Afcsoy 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 
Tayfur Sökmen f 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Dr. Sabri Akın 
Nuri Goktepe 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık Milletvekillikleri 

465 
264 
257 

7 
0 

188 
13 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpmar 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Eminittin Çeliköz 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
ismail Hakkı Uzunçarşılı 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
ihsan Yalçın 

BURDUR 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Abdürrahman Konuk 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 
ihsan Karesioğlu 
AH 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 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Osman Ocak 
İhsan Hâmid Tigrel 

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

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

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Gl. Vehbi Kocagüney 

ESKİŞEHİR 
Ahmet Oğuz 

GAZtANTEB 
Ömer Asım Akaoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Sait Barla» 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdürrahman Melek 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 

HATAY 
Gl. Eyüp Durukan 

İÇEL 
Haydar Aslan 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
ŞevM Yalvaç 

İSTANBUL 
Dr. M. Kemal öke 
Reetp Peker 



Orgl. Cemil C. Toydemir 

Benal Nevzat Anman 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Atıf inan 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü Oktem 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coskan 
Eamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 
Adü Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Reşid özsoy 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 
Reşit Turgut 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
İsmail H. Baltacıoğlu 
Nihat Erdem 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyamk 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
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Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumrah 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Şevki Ergun 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Dr. Ahmet 1. Gürsoy 
Memduh Ispartalıgil 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Esat Doğan 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Mustafa N. Karaköylü 
Abdülkadir Tagangil 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Yaşar özey 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
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MUĞLA 

Abidin Çakır 
NİĞDE 

Ferit Ecer 
Rif at Gürsoy 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
Hüseyin Ulusoy 

ÖRDÜ 
Dr. Vehbi Demir 
Amiral H. Gökdalay 
Arif Hikmet Onat 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

P-tCT. 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Cemil Bilsel 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Sinan Tekelioğlu 
Ahmet Remzi Yüregir 

SÖRD 
Sabri Çeliktuğ 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 
Enver Kök 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Kâmil Kitapçı 

Muttalip Öker 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

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

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Re§it önder 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Daniş Eyiboğlu 
Raif Karadeniz 
Zekiye Holaoğlu 
Hamdi Orhon 
Ali Sarıalioğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Neemeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek . 
Sırrı Içöz 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 

•7 



B : 79 2.5.1949 Ö : 2 

AFYON KARAHİSAR 
Ahmed Veziroğlu 

ESKİŞEHİR 
Abidiıı Potuoğlu 

[Reddedenler] 
İÇEL 

Halil Atalay 
İSTANBUL 

Faruk Nafiz Çamlıfoel 

[Oya katılmıyanlar] 

Fuad Hulusi Demirelli 
Osman Nuri Koni 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 

AFYOtf KARAHlflAR 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan (î.) 
Halid Bayrak (t. Ü.) 

ANKARA 
Mebrure Aksoley 
Falih Rıfkı Atay 
İsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 
Fakihe öymen (I.) 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Nurallah Esat Sümer 
(D. Bakanı) 

AYDIN 
01. Befet Alpman 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Esat Altan 
Oıgl. İzzeddin Çalışlar 
a.) . 
Hacim Çarıklı 
Süreyya örgeemn 

BİLEOÎK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Bsendal 
Dr. Muhlis Suner (î.) 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Htfaırrahman R. Oymen 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
(î.) 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Zehra Budunç 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Cemil öz 
Muhittin Baha Pars 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Behçet Gökçen 
Nurettin Ünen 

ÇORUH 
Asım Us (I.) 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
(D 
Münir Çağıl 
İsmet Eker (1.) 
Necdet Yticer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Cavit Ekin (I.) 
Faya Kalfagil 
Şeref Uluğ (1.) 

EDİRNE 
Fethi Erimçag 

ERZİNCAH; 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl (1.) 
Raif Dinç ( t ) 
Nafiz Dumlu (1.) 
Cevat Dursunoğlu 

Münir Hûsrev Göle 
(D 
Şakir İbrahimhakkıoğlu 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Hasan Polatkan 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

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

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tör 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

Selim Seven 
HATAY 

Abdullah Çilli 
Hasan Mursaloğlu (1.) 
Abdülgani Türkmen (1.) 
Suphi Bedir Uluç (1.) 
Raşim Yurdman (Has
ta) 

İÇEL 
Salih İnankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ramazaaoğlu 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar (1.) 
Enis Akaygen 
Ali Rıza Arı 
Cihad Baban (1.) 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 

Mareşal Fevzi Çakmak 
(t) 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Fuad Köprülü 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
Hüseyin Cahit Yalçuı 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan (Bakan) 
Münir Birsel 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
a.) 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Şerafettin Karacan 
Hüsamettin Tugaç 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgım 
Kâmil Gündeş 
Hayrullah Ürkün (1.) 

KIRKLARELİ 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
İsmail Rüştü Aksal 
(Bakan) 
Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Muhsin Adil Binal 
Rasim Erel 
Fatin Gökmen (1.) 
Dr. Sadi Irmak 

68 — 
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Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
îhsan özgen (î.) 
Ahmet Tahtaküıç 

MALATYA 
Dr. Hikmet Fırat 
Dr. Cafer Özelçi 
Osman Taner (î.) 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Kâmil Coşkunoğlu 
İsmail Ertem 
Dr. Memduh N. Otaman 
Hilmi öztarhan 

' MARAŞ 
Dr. Kâmil İdil 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 

Abdullah Yaycıoğlu (1.) 
MARDİN 

Abdülkadir Kalav 

Dr. Aziz Uras 
MUĞLA 

Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

MUŞ 
Halid Dnaran 

NİĞDE 
i İbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 

ÖRDÜ 
Mehmet Purtun 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl (1.) 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Ömer Karataş (î.) 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Ener 
Kasım Gülek 
Cavid Oral (Bakan) 

Dr. Kemal Satır 
(Bakan) 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena (î.) 

SÖRD 
Eteni İzzet Benice 
Ali Riza Esen (1.) 

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

SİVAS 
Nazif Ergin 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 
(Bakan) 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 
Gl. Fikri Tirkeş 
İsmail Mehmed Uğur 
(î.) 

TOKAD 
Mustafa Lâtif oğlu 

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

Refik Ahmet ğevengÜ 
TRABZON 

Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Temel Göksel (1.) 
Ali Rıza Işıl 
Hasan Saka 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 

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

VAN 
İbrahim Arvas 

YOZGAD 

Dr. Kemal C. Berksoy 
(D 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
İsmail Ergener (1.) 
Emin ErifirgU (Bakam) 
Ali R. Incealemdaroğlu 
Nuri Tarhan 

13 
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Hatay tli içindeki belediye ve köy idarelerinin Hazineye geçen borçlarının aff i hakkındaki kanu

na verilen oyların sonuuc 
(Kanun kabul edilmiştir) 

AFYON KARAHÎSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Şahin Lâçin 
Ahmed Veziroğlu 

AÖEI 
Müştak Aktan 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA. 
Naki Cevad Akkerman 
ibrahim Rauf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
İhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 
Dr. Ahmet Hâmit Selgil 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Musafa Korkurt 7 
Tayfur Sökmen 

AYDIN 
Neşet Akkor 

Üye sayısı 465 
Oy verenler : 257 

Kabul edenler : 257 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 195 

Açık Milletvekillikleri : 13 

[Kabul edenler] 
Dr. Sabri Akın 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpınar 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Eminittin Çeliköz 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşün
sel 

BOLÜ 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
İhsan Yalçm 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Abdürrahman Konuk 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 
İhsan Karasioğlu 

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 Alpsaı 
Naim Atalay 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Osman Ocak 
îhsan Hâmid Tigrel 

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

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

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 

Abdülhak Fırat 
ERZURUM 

Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Gl. Vehbi Kocagüney 

ESKİŞEHİR 
Abidim Potuoğlu 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas ' 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdürrahman Melek 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 

HATAY 
Gl. Eyüp Durukan 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
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Fuad Hulusi Demirelli 
Osman Nuri Koni 
Dr. M. Kemal öke 
Recep Peker 
Orgl. Cemil C. Toydemir 

İZMİR 
Benal Nevzat Anman 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Atıf înan 
Rahmi Köken ^ 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taskıran 

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

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Reşid özsoy 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 
Reşit Turgut 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
ismail H. Baltacıoğlu 
Nihat Erdem 

B : 79 2.5 
KOCAELİ 

Ahmet Faik Abasıyanık 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
tbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alata* 
Mitat Şakir Altan 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Dr, Muhsin F. Dündar 
Şevki Ergun 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Süay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet ifozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh îspartalıgil 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Mustafa N. Karaköylü 
Abdülkadir Taşangil 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
ismail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Yaşar özey 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 

MARDİN 
îrfan Ferid Alpaya 

.1949 0 : 2 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Nuri özsan 

NİÖPE 
Ferit Ecer 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Amiral H. Gökdalay 
Arif Hikmet Onat 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman J 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Cemil Bilsel 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Sinan Tekelioğlu 
Ahmet Remzi Yüregir 

SttRD 
Sabri Çeliktuğ 
Lûtfi Yavuz 

SÎNOB 
Lûtfi Aksoy 
Enver Kok 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 

Şemsettin Günaltay 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayık öztrak 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Cemal Kovalı 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Danış Eyiboğlu 
Raif Karadeniz 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yanmbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgol 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 
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[Oya kaUhMyanlar], 

AFYON KARABÎ8AR 
Hazini Bozca 
Hasan Dinçer 
Kemal özçohan 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan (I.) 
Halid Bayrak (I. Ü.) 

ANKARA 
Mebrore Aksoley 
Falih Rıfkı Atay 
İsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen (t.) 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Nurullah Esat Sümer 
(D. Bakanı) 

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

BALIKESİR 
Esat Altan 
Orgl. tzzeddin Çalışlar 
(t) 
Hacim Çarıklı 
Süreyya örgeevren 

BİLECİK 
Reşit Bozöyük 
Memduh Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Suner (t.) 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLÜ 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Hıfzırrahman R. öymen 
Celâl Sait Siren (I.) 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Zehra Budunç 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Cemil öz 
Muhittin Baha Pars 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Behçet Gökçen 
Alî Rıza Kırsever 
Nurettin Ünen 

ÇORUH 
Asım Us (t.) 
Dr. Mustafa Cantekin 
do 
Münir Çağıl 
îsmet Eker (I.) 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Cavit Ekin (î.) 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Raif Dinç (î.) 
Nafiz Dumlu (î.) 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle (t.) 
Şakir îbrahimhakkıoğlu 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

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

GÜM&ŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tor 
Tahsin Tüaün 

Ahmet Kemal Yarınca 
HAKKÂRİ 

Selim Seven 
HATAY 

Abdullah Cüli 
Hasan Mursaloğlu (1.) 
Abdülgani Türkmen (1.) 
Suphi Bedir Uluç (1.) 
Rasim Yurdnum (1.) 

İÇEL 
Salih İnankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar (1.) 
Enis Akaygen 
Ali Rıza Arı • 
Cihad Baban (î.) 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(t) 
Dr. Nibola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Fuad Köprülü 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan (Bakan) 
Münir Birsel 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Sait Odyak 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Ali Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Şerafettin Karacan 
Hüsamettin Tugaç 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgıaı 
Sait Azmi Feyzioğlu 

Kâmil Gündeş 
Hayrullah Ürkün (1.) 

KIRKLARELİ 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
İsmail Rüştü Aksal 
(Bakan) 
Sedad Pek 

KONYA 
Muhsin Adil Binal 
Rasim Erel t 
Fatin Gökmen (1.) 
Dr. Sadi Irmak 
Hulki Karagülle 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet 1. Gürsoy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
İhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakdıç 

MALATYA 
Atıf Esenbel 
Dr. Hikmet Fırat 
Dr. Cafer özelçi " 
Osman Taner (1.) 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Kâmil Coşkunoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Dr. Kâmil İdil 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 
Abdullah Yaycıoğlu(l.) 

MARDİN 
Abdülkadir Kalav 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Dr. Mitat Sakaroğlu 
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MUŞ 

Halid Onaran 
NİĞDE 

Eif at Gürsoy 
İbrahim Eefik Soyer 
Şükrü Süer 

OBDU 
Mehmet Furtun 
Yusuf Ziya Ortaç 

BİZE 
Hasan Cavid Belûl (I.) 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Ömer Karataş (î.) 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Kasım Gülek 
Cavid Oral (Bakan) 

Dr. Kemal Satır 
(Bakan) 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena (1.) 

SltRD 
Etem izzet Benice 
Ali Eiza Esen (I.) 

SÎNOB 
Suphi Batur 
Cevdet Kerim Ineedayı 
(Başkan V.) 
Yusuf K. Tengirşenk 
(î.) 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 
(Bakan) 

[Açtk Mille] 

Bitlis 
Bursa 
Erzincan 
îçel 
İstanbul 
Kars 
Kastamonu 
Manisa 
Mardin 
Muş 
Tokad 

Eeşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 
Gl. Fikri Tirkeş 
İsmail Mehmed Uğur 
(t) 

TEKÎEDAĞ 
Ekrem Pekel 

TOKAD 
Eecai Güreli (I. Ü.) 
Mustafa Lâtif oğlu 
Reşit önder 
Eefik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Temel Göksel (î.) 
Ali Eıza Işıl 

^vekillikleri] 

Hasan Saka 
UEFA 

Osman Ağan 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger (1) 
Eazi Soyer 

VAN 
İbrahim Arvas 

YOZGAD 
Dr. Kemal C. Berksoy 
(t) 
Sırrı Içöz 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
İsmail Ergener (1.) 
Emin Erişirgil (Bakan); 
Ali E. Incealemdaroğlu 
Nuri Tarhan 
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Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğünün Teşkilât ve Vazifeleri hakkındaki 4358 sayılı Ka
nunun 7 noi maddelerinin değiştirilmesine ve 4 ncü maddesinin kaldırılmasına dair kanuna verilen 

oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir) 

Üye sayısı : 465 
Oy verenler : 265 

Kabul edenler : 265 
Reddedenler : o 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 187 
Açık Milletvekillikleri : 13 

AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Aşkar 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Nalri Cevad Akkerman 
ibrahim Rauf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
ihsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen | 
Dr. Ahmet Hâmit Selgi) 
ÖL Naci Tınaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 
Tayfur Sökmen 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Dr. Sabri Akın 
Nuri Göktep* | 

[Kabul 
BALIKESİR 

Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpınar 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Eminittin Çeliköz 
Süreyya örgeevren 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
ismail Hakkı Uzunçargılı 

BİNGÖL I 
Tahsin Banguoğlu j 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
ihsan Yalçın | 

BURDUR I 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Fahri Bük 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdürrahman Konuk 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 
ihsan Karesioğlu 
Ali Rıza Kırsever 

edenler] 
I ÇANKIRI 

Dr. Akif Arkan 
Mustafa A. Renda 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet ihsan Zeyneloğlu 

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

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 

DENIZLI 
Dr. Hamdi Berkman 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 

I DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 

! Vedat Dicleli 
Osman Ocak 
ihsan Hâmid Tigrel 
Şeref Uluğ 

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

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu 

Dr. ibrahim T. öngÖrem 
ERZİNCAN 

Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Gl. Vehbi Kocagüney 

ESKİŞEHİR 
Abidin Potuoğlu 

GAZİANTEB 
Ömer Asan Aksoy 
Cemil Alevli 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdürrahman Melek 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
ismail Sabuncu 
Ahmed Ulus 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 

HATAY 
Gl. Evup Durukan 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
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Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Dr. M. Kemal öke 
Recep Peker 
Orgl.Cemil C. Toydemir 

İZMİR 
Benal Nevzat Aranan 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Atıf înan 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Akif Eyidoğan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 

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

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Reşid özsoy 
Faik Seler 
Reşit Turgut 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
İsmail H. Baltacıoğlu 
Nihat Erdem 
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KOCAELİ 

Ahmet Faik Abasıyamk 
İsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
İbrahim Süreyya Yiğit 

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

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Memduh Ispartalıgil 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Esat Doğan 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Mustafa N. Karaköylü 
Abdülkadir Taşangil 
Şefik Tugay 

MANİSA 
İsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Yaşar özey 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya 
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Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Nuri özsan 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Mehmet Furtun 
Amiral H Ookdalay 
Arif Hikmet Onat 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Saim Ali Dilem re 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Cemil Bilsel 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Sinan Tekelioğlu 
Ahmet.Remzi Yüregir 

smiD 
Sabri Çeliktuğ 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 

Kamil Kitapçı 
Muttalip öker 
Şakir Uma «, 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayık Öztrak 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadın 

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

TRABZON 
Daniş Eyiboğlu 
Ali Rıza Işıl 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Ali Sarıalioğlu 
Muammer Yarmıbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URPA 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 
Sırrı Içöz 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 
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[Oya katılmty anlar] 

AFYON KARAHISAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan (I.) 
Halid Bayrak (t. Ü.) 

ANKARA 
Mebrure Aksoley 
Falih Rıfkı Atay 
ismet İnönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz Ökmen 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Nurullah Esat Sümer 
(D. Bakanı) 

AYDIN 
Gl. Refet Alpman 
Mitat Aydnı 
Emin Bilgen 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Esat Altan 
Orgl. tzzeddin Çalışlar 
(t) 
Hacim Çarıklı 

BÎLEOtK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Suner (I.) 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLÜ 
Hasan Cemil Çambel 
Hıfzırrahman R. öymen 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Zehra Budunç 
Aziz Duru 
Cemil öz 
Muhittin Baha Pars 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 

Behçet Gökçen 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Rifat Dolunay 

ÇORUH 
Asım Us (t.) 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
(1.) 
Münir Çağıl 
ismet Eker (I.) 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Cavit Ekin (I.) 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri AkgÖl (I.) 
Raif Dinç (t.) 
Nafiz Dumlu (I.) 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle (I.) 
Şakir Ibrahimhakkıoğlu 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkau 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Gl. Aşir Atlı 

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

GÜMUŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tor 

Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Hasan Mursaloğlu (I.) 

Abdülgani Türkmen (I.) 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman (I.) 

İÇEL 
Salih Inankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adı var (1) 
Enis Akaygen 
Ali Rıza Arı 
Cihad Babe* (t.) 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(I.) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demircili 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan (Bakan) 
Münir Birsel 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Şerafettin Karacan 
Hüsamettin Tugaç 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğlu 

Kâmil Gündeş 
Ömer Taşçıoğlu 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Sedad Pek 

KONYA 
Muhsin Adil Binal 
Fatin Gökmen (I.) 
Dr. Sadi Irmak 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Orgl. Asım Gündüz (t.) 
Dr. Ahmet I. Gürsoy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
ihsan Şerif özgen (t.)' 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Dr. Hikmet Fırat 
Dr. Cafer özelçi 
Osman Taner (I.) 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Dr. Kâmil Idü 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Abdülkadir Kalav 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Necati Erdem 
A sun Gürsu 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

MUŞ 
Halid Onaran 

TC-
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NİĞDE 

İbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl (1.) 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Ömer Karataş (1.) 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Kasım Gülek 
Cavid Oral (Bakan) 

-

Dr. Kemal Satır 
(Bakan) 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena (1.) 

StlRD 
Etem İzzet Benice 
Ali Rıza Esen (1.) 

SİNOB 
Suphi Batur 
Cevdet K. tneedayı 
(Başkan V.) 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 
(t) 

SİVAS 
Hikmet Işık 

Neemettin Sadak 
(Bakan) 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 
Gl. Fikri Tirkeş 
İsmail Mehmed Uğur 
(t) 

TOKAD 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Temel Göksel (1.) 
Raif Karadeniz 
(Başkan V.) 

"Hasan Saka 

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

Mustafa R. Tarakçıoğln 
URFA 

Osman Ağan 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger (t.) 
Razi Soyer 

VAN 
İbrahim Arvas 

YOZGAD 
Dr. Kemal C. Berksoy 
(D 

ZONGULDAK 
İsmail Ergener (1.) 
Emin Erişirgil (Bakan) 
Ali R. Incealemdaroğta 
Nuri Tarhan 
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Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 1836 sayılı Kanunla değiştirilmiş olan 2 nci maddes'me dört 

fıkra eklenmesine dair kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir) 

Üye sayısı : 465 
Oy verenler : 263 

Kabul edenler : 262 
Reddedenler : O 
Çekinserler : { 

Oya katılmıyanlar : 189 
Açık Milletvekillikleri : 13 

AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Aşkar 
Hasan Dinçer 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 

AMASYA 
Ahmet Bymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
ibrahim Rauf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
İhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 
Dr. Ahmet Hâmit Selgil 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Dr, Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 
Tayfur Sökmen 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Dr. Sabri Akın 
Nuri Göktepe 

[Kabul 
BALIKESİR 

Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpınar 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Eminittin Çeliköz 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
İhsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Abdürrahman Konuk 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 
İhsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A.' Renda 

edenler] 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan Zeyneloğlu 

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

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Osman Ocak 
İhsan Hâmid Tigrel 
Şeref Uluğ 

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

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

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 

Abdülhak Fırat 
ERZURUM 

Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Gl. Vehbi Kocagüney 

ESKİŞEHİR 
Ahmet Oğuz 
Abidin Potuoğlu 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdürrahman Melek 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 

HATAY 
Gl. Eyüp Durukan 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 
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İSTANBUL 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Dr. M. Kemal öke 
Recep Peker 

İZMİR 
Benal Nevzat Arıman 
Münir Birsel 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Atıf inan 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 

KARS 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 

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

KAYSERİ 
Fikri Apaydm 
Reşid özsoy 
Faik Seler 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
İsmail H. Baltacıoğlu 
Nihat Erdem 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 

B : 79 2.5 
İsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 

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

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh Ispartalıgil 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Esat Doğan I 
Mehmet Sadık Eti 
Mustafa N. Karaköylü 
Abdülkadir Taşangil 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkaf 
İsmail Ertem ı 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Yaşar özey 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ I 
Dr. Kemali Bayizit I 
Rıza Çuhadar 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 

.1949 0 : 2 
I MUĞLA 

Abidin Çakır 
Nuri özsan 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyer 
Hüseyin Ulusoy 

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

RİZE 
I Tahsin Bekir Balta 

Dr. Saim Ali Dilemre 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Cemil Bilsel 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Ener 
Ahmet Remzi Yüregir 

SURD * 
Sabri Çeliktuğ 

I Lûtfi Yavuz 
SİNOB 

Lûtfi Aksoy 
SİVAS 

Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 

Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

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

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Daniş Eyiboğlu 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Ali Sarıalioğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 
Sırrı Içöz 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
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[Çekinserler] 

KAYSERİ 
Reşit Turgut 

[Oya katılmıyanlar] 
AFYON KARAHİSAR 
01. Sadık Aldoğan 
Hazim Bozca 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tünce 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan (I.) 
Halid Bayrak (I. Ü.) 

ANKARA 
Mebrure Aksoley 
Falih Rıfkı Atay 
ismet İnönü .(Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen (1.) 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Nurullah Esat Sümer 
(D. Bakanı) 

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

BALIKESİR 
Esat Altaa 
Orgl. İzzeddin Çalışlar 
(t) 
Hacim Çarıklı 
Süreyya örgeevren 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Suner (1.) 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Hıfzırrahmon R. Oymen 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Zehra Budunç 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Cemil öz 
Muhittin Baha Pars 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Behçet Gökçen 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Ünen 

ÇORUH 
Asım Us (I.) 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
d.) 
Münir Çağıl 
ismet Eker (t.) 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Cavit Ekin (I.) 
Feyzi Kalf agil 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl (I.) 
Raif Dinç (t.) 
Nafiz Dumlu (I.) 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle (I.) 
Şakir îbrahimhakkıoğlu 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik 
Hasan Polatkan 
Emin Sazak 

Kemal Zeytinoğlu 
GAZİANTEB 

Gl. Aşir Atlı 
GİRESUN 

Celâl Esad Arseven 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tör 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKARİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Hasan Mursaloğlu (I.) 

Abdülgani Türkmen (I.) 
Suphi Bedir Uluç (t.) 
Rasim Yurdman (I.) 

İÇEL 
Salih İnankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar (I.) 
Enis Akaygen 
Ali Rıza Arı 
Cihad Baban (t.) 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(î.) 
Dr. Nikola Fakagelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
Orgl. Cemil C. Toydemir 
Hüseyin Cahit Yalçın 

Senihi Yürüten 
İZMİR 

Şevket Adalan (Bakan) 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Dr. Kâmran örs 
Şükrü Saraçoğlu (Baş
kan) 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Şerafettin Karacan 
Hüsamettin Tugaç 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Kâmil Gündeş 
Ömer Taşçıoğlu 
Hayrullah Urkün (I.) 

KIRKLARELİ 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ali Dikmen 
Sedad Pek 
ibrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Muhsin Adil Binal 
Fatin Gökmen (1.) 
Dr. Sadi Irmak 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet I. Gürsoy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
İhsan Şerif özgen (I.) 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Atıf Esenbel 
Dr. Hikmet Fırat 
Dr. Cafer özelçi 
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Osman Taner (I.) 
Mahmud Nedim Zabeı 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Kâmil Coşkunoğlu 
Dr. MemduhN. Otaman 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Dr. Kâmil îdil 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 
Abdullah Yaycıoğlu(L) 

MARDİN 
îrfan Ferid Alpaya 
Abdülkadir Kalav 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

MUŞ 
Halid Onaran 

B : 79 2 .5 
NİĞDE 

Şükrü Süer 
ORDU 

Yusuf Ziya Ortaç 

RÎZE 
Hasan Cavid Belûl (î.) 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Ömer Karataş (1.) 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Gülek 
Cavid Oral (Bakan) 
Dr. Kemal Satır 
(Bakan) 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena (1.) 

SÎÎRD 
Etem İzzet Benice 

. 1949 O : 2 
Ali Rıza Esen (1.) 

StNOB 
Suphi Batur 
Cevdet Kerim Incedayı 
(Başkan V.) 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 
(t) 

SİVAS 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak (Ba
kan) 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 
Gl. Fikri Tirkeş 
İsmail Mehmed Uğur 
(t) 

TOKAD 
Cemal Kovalı 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 

Sırrı Day 
Temel Göksel (1.) 
Hasan Saka 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 

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

VAN 
İbrahim Arvas 

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

ZONGULDAK 
İsmail Ergener (1.) 
Emin Erişirgil (Bakan) 
Ali R. Incealemdaroğlu 
Orhan Seyfi Orhon 
Nuri Tarhan 

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

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
2 
1 
1 

13 



B : 79 2.5 . 1949 0 : 2 
Yüz yirmi milyon liralık iç istikraz akdi hakkındaki kanuna verilen oyların sonucu 

AĞRI 
Müştak Aktan 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
ibrahim Rauf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Muammer Eriş 
İhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 
Dr. Ahmet Hâmit Selrçi1 

Gl. Neci Tınaz 
ANTALYA 

Numan Aksoy 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Dr. Sabri Akın 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpmar 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Eminittin Çeliköz 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
îsmail Hakkı Uzunçarşılı 

(Kanun kabul edilmiştir) 
Üye sayısı : 465 

Oy verenler : 263 
Kabul edenler : 248 

Reddedenler 14 
Çekinserler : l 

Oya katılmıyanlar : 189 
Açık Milletvekillikleri : 13 

[Kabul edenler] 
BİNGÖL 

Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
thsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Abdürrahman Konuk 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 

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

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Edip Alpsar. 
Naim Atalay 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Osman Ocak 
ihsan Hâmid Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 

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

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Salim Altuğ 
Gl. Vehbi Kocagüney 

GAZlANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdürrahman Melek 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 

ismail Sabuncu 
Ahmed Ulus 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 

HATAY 
Gl. Eyüp Durukan 

İÇEL 
Haydar Aslan 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Dr. M. Kemal öke 
Recep Peker 
Orgl. Cemil C. Toydemir 

İZMİR 
Benal Nevzat Anman 
Lâtif3 B. Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Atıf İnan 
Rahmi Köken 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 

KARS 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdürrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 

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

KAYSERİ 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
İsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
İbrahim Süreyya Yiğit 

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

B : 79 2.5 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh Ispartalıgil 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağ] 
Esat Doğan 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Mustafa N. Karaköylü 
Abdülkadir Taşangil 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
İsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Yaşar özey 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

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

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 

1949 0 : 2 
Amiral H. Gökdalay 
Arif Hikmet Onat 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Cemil Bilsel 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgây 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Sinan Tekelioğlu 
Ahmet Remzi Yüregir 

SİİRD 
Sabri Çeliktuğ 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 
Şakir Uma 
Abidin YurdaktR 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 

Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayık öztrak 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Reeai Güreli 
Mustafa Lâtifoğlu 
Galib Pekel 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Daniş Eyiboğlu 
Alî Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ? 
Neemeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 
Sırrı Içöz 
ihsan Olgun 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 

[Reddedenler] 
AFYON KARAHISAR 
Mehmet Aşkar 
Ahmed Veziroğlu 

ÇANAKKALE 
ihsan Karesioğlu 

EDİRNE 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ESKİŞEHİR 
Ahmet Oğuz 
Abidin Potuoğlu 

İÇEL 
Halil Atalay 

İSTANBUL 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 

KÜTAHYA 
Dr. Ahmet 1. Gürsoy 
Ahmet Tahtakılıç 

MUĞLA 
Nuri özsan 
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[Çekinserler] 

KAYSERİ 
Reşit Turgut 

[Oya katılmıyanlar] 
AFYON KARAHlSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tünce 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan (I.) 
Halid Bayrak (I. Ü.) 

ANKARA 
Mebrure Aksoley 
Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Emin Halim Ergun 
İsmet inönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 

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

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

BALIKESİR 
Esat Altan 
Orgl. Izzeddin Çalışlar 
(t) 
Hacim Çarıklı 
Süreyya örgeevren 
Orgl. Kâzım Özalp 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Suner (I.) 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 

Hasan Cemil Çambel 
Hıfzırrahman R. öymen 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Zehra Budunç 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Cemil öz 
Muhittin Baha Pars 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Behçet Gökçen 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Ünen 

ÇORUH 
Asım Us (I.) 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
(î.) 
Münir Çağıl 
ismet Eker (t.) 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Cavit Ekin (î.) 
Fey*i Kalfagil 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabr Aikgöl (I.) 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç (I.) 
Nafiz Dumlu (I.) 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle (I.) 
Şakir Ibrahimhakkıoğlu 

Şükrü Koçak 
ESKİŞEHİR 

ismail Hakkı Çevik 
Hasan Polatkan 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Dr. Muzaffer Canbolat 
(D 

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

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip TÖT 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKARİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Hasan Mursaloğlu (I.) 

Abdülgani Türkmen (I.) 
Suphi Bedir Uluç (I:) 
Rasim Yurdman (I.) 

İÇEL 
Salih Inankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar (I.) 
Enis Akaygen 
Ali Rıza Arı 
Cihad Baban (I.) 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(t) 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Koni 

Fuad Köprülü 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan (Bakan) 
Münir Birsel 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Sait Odyak 
Dr. Kâmran Örs 
Şükrü Saraçoğlu (Baş
kan) 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Şerafettin Karacan 
Hüsamettin Tugaç 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Hayrullah Ürkün (I.) 

KIRKLARELİ 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
ismail H. Baltacıoğlu 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Sedad Pek 

KONYA 
Muhsin Adil Binal 
Fatin Gökmen (I.) 
Dr. Sadi Irmak 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Adnan Menderes 
Ömer Özdek 
ihsan Şerif özgen (I.) 
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MALATYA 

Dr. Hikmet Fırat 
Dr. Cafer özelçi 
Osman Taner (I.) 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Kâmil Coşkunoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Dr. Kâmil İdil 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 
Abdullah Yaycıoğlu (î.) 

MARDİN 
irfan Ferid Alpaya 
Abdülkadir Kalav 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 

Dr. Mitat Sakaroğlu 
MUŞ 

Halid Onaran 
NİĞDE 

ibrahim Refik Soyer 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl ( I ) 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Ömer Karataş 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Kasım Gülek 
Cavid Oral (Bakan) 
Dr. Kemal Satır 
(Bakan) 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena (I.) 

SîtRD 
Etem izzet Benice 
Ali Rıza Esen (I.) 

SINOB 
Suphi Batur 
Cevdet Kerim Incedayı 
(Başkan V.) 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 
(I.) 

SİVAS 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 
(Bakan) 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 
Gl. Fikri Tirkeş 
ismail Mehmed Uğur 
(I.) 

TOKAD 
Cemal Kovalı 
Reşit önder 

Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Temel Göksel (I.) 
Hasan Saka 

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

VAN 
ibrahim Arvas 

YOZGAD 
Dr. Kemal C. Berksoy 
(I.) 

ZONGULDAK 
ismail Ergener (I.) * 
Emin Erişirgil (Bakan) 
Ali R. Incealemdaroğlu 
Nuri Tarhan 

[Açık Milletvekillikleri] 
Bitlis 
Bursa 
Erzincan 
içel 
istanbul 
Kars 
Kastamonu 
Manisa „ 
Mardin 
Muş 
Tokad 
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Gümrük Kanununa verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir) 

AFYON KARAHİSAR 
Ahmed Veziroğiu 

AĞRI 
Müştak Aktan 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
ibrahim Rauf Ayaşlı 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 
Dr. Ahmet Hâmit Selgil 
Gl. Naci Tmaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 
Tayfur Sökmen 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Dr. Sabri Akm 
Emin Bilgen 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpmar 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Eminittin Çeliköz 

Üye sayısı : 465 
Oy verenler : 235 

Kabul edenler ; 235 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 2 ) 7 

Açık Milletvekillikleri : 13 

[Kahul edenler] 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşün
sel 

BOLU 
Hasan Cemil Çambel 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
ihsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Abdürrahman Konuk 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 

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

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemil Çalgüner 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Osman Ocak 
İhsan Hâmid Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 

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

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Şakir Ibrahimhakkıoğlu 
Gl. Vehbi Kocagüney 

GAZİANTEB 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
Tevfik Ekmen 

Kâzım Okay 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 

GÜMUŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 

HATAY 
Gl. E>up Durukan 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Gl. Refet Bele 
Dr. M. Kemal öke 
Orgl. Cemil C. Toydemir 

İZMİR 
Benal Nevzat Anman 
Münir Birsel 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Atıf İnan 
Rahmi Köken 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Zihni Orhon 
Abdürrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan 
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Tahsin Coşkan 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 
Adil Toközlü 
Baki Tûmtürk 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 
Reşit Turgut 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 

KIRŞEHİR 
İsmail H. Baltacıoğlu 
Nihat JErdem 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
ismail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 

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

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh Ispartalıgil 

MALATYA 
Abdülkadir Taşangil 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunka» 
ismail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğhı 
Faik Kurdoğlu 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

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

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Amiral H. Gökdalay 
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Arif Hikmet Onat 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Cemil Bilsel 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Kasım Ener 
Dr. Kemal Satır 
Ahmet Remzi Yüregir 

SİİRD 
Lûtfi Yavuz 

SÎNOB 
Lûtfi Aksoy 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 

Ziya Ersin Cezaroğlu 
Cemil Uybadın 

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

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Raif Karadeniz 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Esat Tekeli 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 
ihsan Olgun 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 

[Oya kattlmtyanlar] 
AFYON KARAHİSAF 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan (1.) 

Halid Bayrak (I. Ü.) 
ANKARA 

Mebrure Aksoley 
Palih Rıfkı Atay 
Avni Refik Bekman 
Hıfzı Oğuz Bekata 
thsan Ezğü 
tsmet inönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Rasih Kaplan 
Nurullah Esat Sümer 
(D. Bakanı) 

AYDIN 
Gl. Refet Alpman 
Mitat Aydın 

BALIKESİR 
Esat Altan 

Orgl. Izzeddin Çalışlar 
(I.) 
Hacim Çarıklı 
Süreyya örgeevren 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Serem etli 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket E sen dal 
Dr. Muhlis Suner (t.) 
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BİTLİS 

Muhtar Ertan 
BOLU 

Hasan Şükrü Âdal 
Lûtfi Gören : 
Hıfzırrahman R. öymen 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Zehra Budunç 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Cemil öz 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Behçet Gökçen 
ihsan Karesioğlu 
Ali Rıza Kıreever 
Nurettin Ünen 

ÇORUH 
Ali Rıza Erem 
Atıf Tüzün 
Asım Us (I.) 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
(t) 
Münir Çağıl 
ismet Eker (I.) 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Abidin Ege 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin (I.) 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl (I.) 
Raif Dinç (I.) 
Nafiz Dumlu (I.) 

Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle (î.) 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZÎANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Dr. Abdurrahman Melek 

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

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Edip Tör 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Hasan Mursaloğlu (I.) 
Abdülgani Türkmen 
Suphi Bedir Uluç (I.) 
Rasim Yurdman (I.) 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Salih Inankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ramazanoglu 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adı var (t.) 
Enis Akaygen 
Ali Rıza Arı 
Cihad Baban (1.) 
Celâl Bayar 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(t) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Koni 

Fuad Köprülü 
Recep Peker (I.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Seniki Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan (Bakan) 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Esat Çınar 
Sait Odyak 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
ŞerafetMn Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Hamdi Çelen 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Hayrullah Ürkün (1.) 

KIRKLARELİ 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Sedad Pek 
ibrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Muhsin Adil Binal 
Fatin Gökmen (I.) 
Dr. Sadi Irmak 
Dr. Aziz Perkün 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet I. Gürsoy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
ihsan Şerif özgen (I.) 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağ] 

Esat Doğan 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa N. Karaköylü 
(t) 
Dr. Cafer özelçi 
Osman Taner (I.) 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabcı 

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

MARAŞ 
Dr. Kâmil idil 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tanku-t 
Abdullah Yaycıoğlu (1.) 

MARDİN 
irfan Ferid Alpaya 
Abdülkadir Kalav 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

MUŞ 
Halid Onaran 

ORDU 
Mehmet Furtun 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl (I.) 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Ömer Karataş (t.) 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Gülek 
Cavid Oral (Bakan) 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena (I.) 

StlRD 
Etem izzet Benice 
Sabri Çeliktuğ 
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Ali Riza Esen (I.) 

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

StVAS 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 
(Bakan) 

Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 
Gl. Fikri Tirkeş 
İsmail Mehmed Uğur 
(D 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 
Ekrem Pekel 

TOKAD 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Sırrı Day 
Daniş Eyiboğlu 
Temel Göksel (î.) 
Ali Rıza Işıl 
Hasan Saka 

ÜRFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger (î.) 
Razi Soyer 
Suut Kemal Yetkin 

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

VAN 
ibrahim Arvas 

YOZGAD 
Dr. Kemal C. Berksoy 
(î.) 
Sırrı îçöz 

ZONGULDAK 
İsmail Ergener (t.) 
Emin Erişirgil (Bakan) 
Ali R. încealemdaroğlu 
Orhan Seyfi Orhon 
Nuri Tarhan 
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S.Sayısı: IÖ5 
Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi Yüregir'in, Hilâfetin ilgasına 
ve Hanedanı Osmaninin Türkiye memaliki dışına çıkarılması
na dair olan 431 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin yorumlan
ması hakkındaki Başbakanlık tezkeresinin kabul edildiğine ve 
gündeme alınmasına dair önergesi ile Hilâfetin ilgasına ve Hane
danı Osmaninin Türkiye Cumhuriyeti memaliki dışına çıkarılması
na dair olan 431 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin yorumlan

ması hakkında Başbakanlık tezkeresi (4/152, 3 /64) 

18 . IV 1949 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Hilâfetin ilgası ve Osmanlı Hanedanının Türkiye Cumhuriyeti hudutları haricine çıkarılması 
hakkındaki 431 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin tefsirini istiyen Hükümet teklifinin D. 3/64 
13 . XII . 1946 tarihinden beri Anayasa Komisyonunda müzakere ve intaç edilmediği halbuki, 
bu tefsir teklifinin Millet Hazinesine mütaallik ve müstacel durum arzeden bir konu olduğundan 
bu teklifi takabbül ederek içtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince Kamutay gündemine alınarak 
doğrudan doğruya Umumi Heyette müzakere edilip sonuca bağlanmasını arz ve teklif ederim. 

Seyhan Milletvekili 
A. R. Yürgir 

T.C. 
Başvekâlet 20 .111. 1936 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı: 6/972 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Hilâfetin ilgasına dair 3 . III . 1340 tarih ev 431 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin tefsiri hak-

kında Maliye Vekilliğinden yazılan 17 . III . 1936 tarih ve —- sayılı tezkere sureti sunul-
5676 

muştur. 
işin tefsirine ve sonunun bildirilmesine Yüksek müsaadelerini dilerim. 

Başvekil 
/ . İnönü 
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Maliye Vekilliğinin 17 . III . 1936 tarih ve 32161/5676 sayılı tezkeresi suretidir. 

Sakıt Hanedandan Abdülaziz namına kayıtlı bulunan bir arsanın tasarrufu hakkında cereyan 
eden muamele münasebetiyle, hilâfetin ilgası hakkındaki kanunun veraset hakkındaki umumi hü
kümleri takyit etmiş olup olmadığının tetkikimi lüzum hâsıl olmuştur. 

Hilâfetin ilgasına dair olan 431 sayılı Kanunun 8 nei maddesinde çok sarih olarak (Osmanlı 
İmparatorluğunda Padişahlık etmiş kimselerin Türkiye Cumhuriyeti arazisi dahilindeki tapuya 
merbut emvali gayrimenkuleleıi millete intikal etmiştir.) denmektedir. Vâzıı kanunun bu madde 
ile ne kastettiğini anlıyabilmek ve Abdülaziz'in ölümiyle beraber bu gayrimenkuller vereseye inti
kal ettiği cihetle Hazine ile alâkası olmıyacağı iddiasına iltihak olunabilmek için evelemirde aşağı
da arzolunan noktaları göz önüne almak ve halletmek lâzım gelmektedir. 

1. Bahsa mevzu 431 sayılı Kanun 3 Mart 1340 tarihlidir. Padişahlığın ilgası ise 1 Teşrinsani 
1338 tarihinde vâki olmuştur. Binaenaleyh kanunun kabul edilmesi anında memlekette Padişah 
namiyle kimse bulunmadığına göre vâzıı kanun bu madde ile kimi kastetmiştir1? 

2. Evvelce ölüp de vârisi mevcut olmıyan padişahlar bulunmadığı tarihen malûm ve esasen 
böyle kimseler olsa bile bilâvaris vefatı sebebiyle terekesinin Hazineye intikali tabiî bulunduğu
na ve binaenaleyh ve bunlar için bir maddei kanuniye tedvinine lüzum bulunduğuna göre vâzıı 
kanun 431 sayılı Kanunun 8 nci maddesini ne maksatla tedvin etmiştir? 

Hâsıl olan kanaata göre bu maddenin gayesi ve tatbik şekli aşağıda yazılı olduğu veçhile ta
savvur olunmaktadır : 

Eğer bu kanunun meriyeti tarihinde (Osmanlı İmparatorluğunda padişahlık etmiş kimseler 
uhdesinde mukayyet ve vârislerine intikali yapılmamış gayrimenkulu meveut ise bunlar tamamen 
millete intikal etmiş olup bu kanunun meriyeti ile birlikte henüz uhdelerine intikal yaptırılmamış 
olan vârislerin veraset hakları ref olunmuştur. Maddei kanuniye padişahlık etmiş kimseler uhde
sinde mukayyet emvali gayrimenkuleden bahsettiğine göre kanunun vaz'mdan evvel verese namı
na intikal yaptırılmış olan gayrimenkuller bittabi bu mevzuun haricinde kalır. 

Yukarda 1 ve 2 numaralarda arzedildiği üzere kanunun meriyet zamanında bu padişah bulun
madığı ve vârissiz padişah bulunduğu farz ve kabul edilse bile ahkâmı sabıkaya tevfikan bunların 
malları esasen Hazineye kalması tabiî olduğu göz önüne getirilirse maddeyi başka şekilde anlama
ya imkân görülememekte ise de gerek Abdülaziz namına mukayyet emlâk hakkındaki iddiayı ve 
gerekse zuhuru muhtemel diğer iddiaları önlemek ve henüz intaç edilmemiş olan Abdülhâmit ka
dınları dâvasında mahkemelerin yanlış bir karar vermesine ve Hazinenin ehemmiyetli zararlara 
düşmesine mahal kalmamak üzere keyfiyetin müstacelen B. M. M. nin tefsirine arzedilmesi tasvibi 
samilerine arzolunur. 

Maliye Vekili 
F. AğraU 

( S. Sayısı : 185 ) 



S. Sayısı: 187 
Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin 1945 yıb Bilançosunun su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ve Sayıştay Komis

yonu raporu (3/349) 

T. C. 
Sayıştay Bafkanhfa 30 . Ut . 1949 
Stm; 295178, 609 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Yüce Katına 

Ya#ra Kaplıcalara İşletme İdaresinin 19̂ V mali yılı hesabınım1, Büyük Millet Meclisinin 15^1 
sayılı Kararı dairesinde muaas&eleye tibi tutularak .hükmse bağlanmış olduğunu ve müessesenin iş-
jaMökfiBidan tazmin* il# ilgili g.örülmiyen kısımları hakkafidia düzenlenen raporun, bilanço ve ilişiği 
cetvellerle birlikte sunulduğunu derin saygılarımla arzeylerim 

Sayıştay Başkanı 
$. Oran 

Y'ftlövaİMiplıcaİArı İşletme İdaresinin 1945 mail yılı Bilançosu üzerinde yapılan inceleme 
sonucunu göstere» rappr 

3Ş53 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi gereğince Sayıştayın denetlemesine tâbi tutulan Ya
lova Kaplıcaları İşletme İdaresinin 1945 yılı Bilançosunun tetkîkında görülen noksan tahsilat 
ve fazla tediyeler hakkında Büyük Millet Meclisince ittihaz buyurulan 1501 sayılı Karar veçhile 
Sayıştayın yargı hak ve yetkisi kullanılmak suretiyle muamele yapılmış ve tazmini mucip görü
len kısımlar hakkında kazai kararlar verilerek tazmin ile ilgili bulunmıyan işlemlerde görülen 
noksanlıklar sırasiyle aşağıdaki maddelerde arzolunmuştur. 

1. — İşletmenin teşekkürüne dair sözü geçen 3653 sayılı Kanunun 15 nci maddesine göre Ma
liye ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıkları tarafından hazırlanıp Bakanlar Kurulunca 15'. VII . 
1934 tarihinde kabul buyurulmuş olan hesap usulleri, alım ve satım muameleleri talimatnamesi 
1945 hesap yılı başından itibaren tatbika başlanıldığı için eskiden tutulmakta olan hesap usulü
nün yeni şekle göre değiştirilmesi dolayısiyle gerek 1944 yılından gelen devirlerde ve gerek
se sene içinde yapılan işlemlerde birçok yanlışlıkların vukua getirildiği ve binnetice bilanço ve 
kâr ve zarar hesabına da sirayet ettirilmiş bulunduğu ve buna muhasibin kifayetsizliğinin sebep ol
duğu anlaşılmış olup bilanço ve kâr ve zarar cetveli üzerinde yapılması gereken değişmeler aşağı
daki fıkralarda arz ve izah olunmuştur. 

A) ihtiyat sermaye: 
Yeni hjesap usulleri yönetmeliğinde ihtiyat sermaye namiyle bir hesap açılmamış olmakla bera

ber 1943 yılı bilançosuna ait raporun Sayıştay Komisyonunca incelenmesi esnasında, 3653 sayılı 
Kanunda ihtiyat sermaye namiyle para ayrılacağına dair bir hüküm bulunmamış ve bilançolar da 
zararla kapanmış olduğundan bu hesabın matlup bakiyesi olan 6224,90 liranın kâr ve zarar hesa
bına nakli suretiyle bilanço düzeltilerek ve 5179 sayılı Kanunla tasdik edilmiş ve 1944 yılı bilan
çosu d'a aynı şekilde kabul edilmiş bulunmasından 1945 yılı bilançosunun da bu şekle göre dü : 
zeltiTmesi lâzımgelmektedir. 

B) Sayıştayca zimmet hükmolunan paralar hesabı: 
1939 ilâ 1944 seneleri hesaplarının incelenmesi neticesinde görülen fazla tediyelerin geri alın

ması için Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına yazılan yazılar üzerine bir taraftan muhtelif borç-
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lular hesabına zimmet ve diğer taraftan tahsilinde gelir kaydedilmek üzere muhtelif alacaklılar hesa
bına (Sayıştayca zimmet hükmolunan paralar nanıiyle açılan partiye) matlup kaydedilmiş bulunan 
1400,59 lira hesap yönetmeliğinin 18 ııci maddesi gereğince 1945 yılı hesabında (Sayıştayca hük
molunan zimmet mukabili) namiyle açılacak hesaba matlup kaydı lâzımgelirken kayıt harici bı
rakıldığı görülmüş ve borçlu hesapta kayıtlı bulunan mezkûr meblâğın alacaklı hesaplarda ka
yıt harici bırakılması hesapta muvazenesizlik husule getireceğinden bu paranın defterikebirde 
açılacak yukarda yazılı hesaba matlûp kaydı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına yazılmıştır. 

Bilançonun bu esasa göre düzeltilmsi icap eder. 
C) Kredi hesabi: 
1942 Bilanço yılında Merkez Bankasından kredi suretiyle alınmış olan 20 000 lira 1943 yılında 

işletme idaresine yardım olarak Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesine konulmuş bulunan 
110 000 liralık ödeneğin Hazine saymanlığınca tamamı ödenmiş ve bu paradan 20 000 lirası ban
kaca krediye mahsup edilerek geriye kalan 90 000 lirası nakten gönderilmiş olduğuna göre 20 000 
lirasının kredi hesabma ve nakten gönderilen 90 000 liranın kasa hesabına zimmet kaydı suretiyle 
110 000 liranın yardım olarak gelir kaydı lâzımgelirken 20 000 liranın kayıt harici bırakıldığı anla
şılmış ve 1943 yılı Bilançosunun Sayıştay Komisyonunca incelenmesi sırasında düzeltilmiş ve 5179 
sayılı Kanunla da tasdik ve 1944 yılı Bilançosu da tashih veçhile kabul buyurulmuş olmasından 
1945 yılı Bilançosunun da bu esasa göre düzeltilmesi lâzım gelmektedir. 

Ç) Ambar hesabı : 
Bu hesabın geçen seneden devri 41 800,05 lira olup sene içinde alman 293 767,75 lira ile zimmet 

yekûnu 335 567,80 lira ve matlûp yekûnu 263 417,15 lira gösterilmiş ise de sene içinde satın alınarak 
bu hesaba zimmet kaydedildikten sonra kullanılmak üzere otel, lokanta ve saireye verilmiş bulunan 
5 965,74 liralık demirbaş eşya bedelinin bu hesaba matlup kaydı suretiyle tesisat ve sabiti kıymetler 
hesabma zimmet kaydı lâzım gelirken ambar hesabma matlup kaydedilmeksizin sabit tesisat hesabına 
zimmet kaydedildiği cihetle bu paranın ambar hesabının matlubuna ilâve edilmesi (ve tesisat ve sa
bit kıymetler hesabında mukayyet demirbaş eşya ve mefruşattan zıyaa uğratılması sebebiyle zarar 
kaydedilen veya tazmin ettirilen 411,40 liranın yalnız sabit tesisat hesabına matlup kaydı lâzım 
gelirken füzülen ambar hesabına da matlup kaydedilmiş bulunmasından dolayı 411, 40 liranın da 
yine bu hesabın matlûbundan tenzil edilmesi icap eder. Bu takdirde bilançoda ambar hesabı mat
lup yekûnunun 268 971, 49 lira olarak düzeltilmesi) lâzım gelmektedir. 

D) Sermaye (A) hesabı : 
Yeni hesap usulleri yönetmeliğinde bu hesap izah olunurken (Vekâletin bu cari hesabı aynı 

zamanda bir mütedavil sermaye hesabı mahiyetini arz eder. Yalova Kaplıcalarına mütedavil ser
maye verilmiyecek umumi muvazeneden ve Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti Bütçesinden yardım ya
pılacaktır. Maliye Vekâletine yapılacak bütün tediyebr ve senenin bütün zararları bu hesabm zimmetine 
ve kârları matlubuna geçirilecektir. Yukarda zdkredi en Mülga Denizbanktan müdevver borçlar ve alacak
lar zimmet ve matlup bakiyeleri de bu hesabm zimmet ve matlûbuna kaydedilecektir. 1 Temmuz 
1939 tarihindeki devir tutarı nakit, ambar stokları ve saire, senenin kârları ve alman yardımlar 
bu hesabın matlûbuna kaydedilir) denilmiş bulunduğuna ve Sağlık Bakanlığından 1939 ilâ 1944 
senelerinde yapılmış bulunan 520 000 liralık yardım taallûk ettiği yıllarda gelir kaydedildiğine 
göre 1 Temmuz 1939 tarihindeki kasa mevcudu olan 107, 61 lira ile ambar stokları devri bulunan 
14 708, 99 lira ve mülga Denizbanktan müdevver borçlular bakiyesi olan 2 052, 18 liranın bu he
sabın matlûbuna devir olarak alınması ve 1945 yılında Sağlık Bakanlığından yapılmış olan 40 000 
lira yardımın da kaydı suretiyle matlup yekûnunun 56 868, 78 lira olması ve buna mukabil Mül
ga Denizbanktan müdevver alacaklılar bakiyesi bulunan 2 530, 12 lira ile 1944 yılı zarar bakiyesi 
bulunan 256 869, 22 liradan A ve C fıkralarında bahis konusu edilen 26 224, 90 lira düşüldükten 
sonra geriye kalan 230 644, 32 liranın devir olarak alınması ve buna 1945 yılı zararı bulunan 
33 868, 55 liranın ilâvesi halinde zimmet yekûnunun 267 042, 99 lira olması lâzımgelirken yukar
da belirtildiği üzere evvelce gelir kaydedilmiş olan 1939 ilâ 1944 yardımları bulunan 520 000 lira
nın fuzulen ve mülga Denizbanktan müdevver kasa mevcudunun da 370 lira 33 kuruş fazlasiyle 
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alınmış ve ismi geçen mülga bankadan müdevver alacaklar da :devre dâhil edilmemiş ve hiçbir 
esasa müstenit bulunmaksızın matlûp tablosunda mukayyet mebaliğ aynen zimmete de alınmak 
suretiyle bu hesap kapatılmış bulunmasından bilançonun yukarda arz edildiği üzere düzeltilmesi 
gerekmektedir. 

E) Sermaye (B) hesabı : 
tnşaat, tesisat ve saire için alınan mebaliğ bu hesabın matlubuna geçirileceği gibi, kırılan ve 

muhtelif sebeplerle kaydı terkin edilen veya satılan sabit kıymetlerin tutarı da evvel emirde alâka
lı hesaplara alındıktan sonra sabit sermaye hesabına zimmet kaydı ile bu hesabın matlubuna ve 
her sene sonunda, sabit kıymetlere sene içinde inzimam eden miktarın tutarı sabit sermaye hesabı
nın matlûbuna ve bu hesabın zimmetine geçirileceği yönetmelik icabından olduğuna göre bu hesa
bın matlubuna her hangi bir meblâğın kaydı için inşaat ve tesisat gibi sabit sermaye tedarik edil
mek üzere verilecek paralar 3633 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi gereğince de devlet tarafından 
verilmesi lâzımgelen bir nakdin mevcudiyetine mütevakkıftır. 

1939 yılından 1944 yılı sonuna kadar tahsisen inşaat ve tesisat ve sair -sabit kıymetler için pa
ra verilmemiş olup ancak zarar karşılığı olarak yapılmış bulunan yardımlar gelir kaydedilmiştir. 

Bu seneler zarfında tesisat ve safoit kıymetlere inzimam eden mebaliğ emanet paralardan sari-
edilmiş olduğu cihetle 5 sene zarfında tesisat ve sabit kıymetler için sarfedilmiş bulunan 168 555,94 
liranın bu hesabın zimmetine devir olarak kayıt ve sene içinde alman demirbaş ve saire mukabil 
olarak sabit sermayeye matlup kaydedilen 6 161,74 liranın ilâvesiyle zimmet yekûnunun 174 717,68 
lira olması (ve matlup yekûnu bulunan 411,40 lira çıktıktan sonra 174 306,28 liranın 1946 yılına 
devri) lâzımgelirken muhasip tarafından geçen sene devrine nazaran sabit sermaye hesabının 
matlubuna inzimam ettirilen 168 555,94 liranın devren zimmet kaydedilmemesi ve taş bedeli ola
rak sabit sermaye hesabının matlubuna kaydedilmiş bulunan 196 liranın bu hesabın zimmetine 
kaydedilecek yerde 'bu hesapla alâkalandınlmıyarak kâr ve zarar hesabına kayıt olunduğundan bi
lançonun yukarda yazılı esasa göre düzeltilmesi icabetmektedir. 

F) Kasa hesabı : 
14 . VI . 1945 günü yevmiye defterinde kasa hesabının zimmet yekûnu 1 349,23 lira iken def-

terikebirdeki kasa hesabına naklinde 5 kuruş fazlasiyle 1 349,28 lira alındığı ve sene sonu tada
dında da defterikebirdeki bakiyeye göre mevcut olduğu sayım tutanaklarından anlaşılmış oldu
ğundan hesapta tevazün temini için 5 kuruşun müteferrik gelirler hesabı tavassutiyle kâr ve zarar 
hesabinin matlubuna ilâve edilmesi ieabeder. 

G) Kâr ve zarar hesabı : 
Bu hesap idarenin bir sene zarfındaki kâr ve zararını göstermek için açılmış olup sene so

nunda muhtelif hesapların gelir ve giderleri bu hesaba nakledilmek suretiyle muamele yapılması 
ve en son zimmet veya matlup bakiyesinin sermaye A hesabına nakledilmek suretiyle kapatılması 
yönetmelik icabından bulunmaktadır. "•' " : • " " ' * ' 

Müessesenin 1945 yılı geliri F fıkrasında izah edilen 5 kuruşun ilâvesi suretiyle 398 440,93 lira 
ve gideri 432 309,48 lira olup buna nazaran sene nihayetindeki zarar bakiyesi olan 33 868,55 
liranın sermaye A hesabına zimmet kaydedilmek üzere bu hesaba matlup kaydı suretiyle kapa
tılması lâzımgeldiği halde müessesece senelik gelir ve gidere ilâveten geçen seneden zarar ola
rak devredilen ve sermaye A hesabında zimmet gösterilmesi gereken 256 869,22 lira ile mahza 
tevazün temini için bu hesabın zimmetine açıktan 147 193,30 liranın ve E fıkrasında sermaye B 
hesabına zimmet kaydı ieabeden 196 lira taş bedelinin yönetmelik hilâfına bu hesaba zimmet kay
dedildiği, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından 1945 yılında yardım olarak verilmiş olan v« 
sermaye A hesabının matlubuna kaydı gereken 40 000 liranın fuzulen bu hesabın matlubuna 
kaydedildiği anlaşılmış bulunduğundan bilançonun yukarda arzedildiği şekilde düzeltilmesi 
icabetmektedir. 

2. — Bilançoya bağlı olan kâr ve zarar hesabı cetveline gelince: Bu cetvelin gelir kısmının 
müteferrik gelirlerine 1 nci maddenin F fıkrasında izah olunan 5 kuruşun ilâvesi suretiyle ge
lir yekûnunun 398 440,93 lira olma.sı ve gider kısmının muhtelif zararlar hesabmda kayıtlı olup 
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kâr ve zarar hesabına nakledilmiş bulunan 311,15 lira ve yine amortisman hesabında kayıtlı olma
sı lâzınıgelen ve kâr ve zarar hesabına nakledilmiş bulunan ve yönetmelik gereğince işletme mas
raflarına ilâvesi gereken 37 522,54 liranın ilâve ve yukardaki fıkrada yazılı 196 liranın tenzili 
suretiyle gider toplamının 432 309,48 lira olması gerektiğinden kâr ve zarar cetvelinin bu esasa 
göre düzeltilmesi lâzımgelir. 

3. — Her bilanço yılı sonunda tesisat ve sabit kıymetlere ait envanterin bilançoya bağlanması 
gerekirken 1945 yılı bilançosuna envanter bağla-ımam 17. olduğu gibi 1945 yılmda bu hesaba geçi
rilen demirbaş eşyaya ait gönderilen müfredatlı cetvellerin de kayda mutabık olmadığı ve 1944 
yılı raporunun 9 neu fıkrasında arz olunduğu üzere- 1944 yılmda Bakanlıkça yaptırılan testbit ne
ticesinde saymanlık kaydına nazaran noksan zuhur eden 34 579,76 liralık mefruşat ve demirbaş 
eşyanın incelenerek açık kalacak kısmının meşkûk matlıtbat hesabına nakli ve müsebbipleri hak
kında idari tahkikat icrasiyle Hazine hukukunun tenini Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına ya
zılmış ise de şimdiye kadar tasfiyesi cihetin* gidilmemiş olduğu anlaşılmıştır. 

4. — Bilançoda ambarlar hesabının devri 72 150,65 lira, fiilen ambarda mevcut bulunan mikta
rın sene sonu sayım tutanaklarına nazaran 31 068,81 lira ve her iki kayıt arasında farkın da 
41 084,81 lira olduğu anlaşılmıştır. Bu farktan büyük bir kısmının işletmeler ve personel iaşeleri 
için sarfdilmiş bulunduğu halde belgelerinin sorumlu, saymanlığa verilmemiş olması sebebiyle bi
lançoya intikâl ettirilmemiş, hesaplar üzerinde m.:dd!. ve mahsup hataları yapılmış olmasından ile
ri gelmiş ve bir kısmının da ambar memurları zimmetine geçirdiğinden takibat yapılmakta bulun
duğu anlaşılmıştır. Bu hesabın yeni baştan tasfiyesiyle hesap yönetmeliği gereğince ambarlar he
sabiyle levazım kayıtları arasında mutabakat temini Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına yazıl
mış ise de halen mutabakat temin edilememiş okluğu anlaşılmıştır. 

1945 yılı bilançosu kâr ve zarar hesabı cetvelinin incelenmesindan de anlaşılacağı üzere 
33 868,55 lira zararla kapanmış olup zarara sebep olan lokanta ve otel işletmesi 1947 yılından iti
baren kiraya verilmek suretiyle özel kişilere devredilmiş bulunduğu anlaşılmış olmakla işletmenin 
tarzı idaresi hakkında başkaca mâruzâta mahal görülememiş ve 3653 sayılı Kanunun 10 ncu mad
desine göre düzenlenen işbu raporun yukarda yazılı esaslar dairesinde yeniden tanzim edilmiş olan 
bilanço, kâr ve zarar cetvelleriyle müessesece tanzim edilmiş olan bilanço ve ilişiği kâr ve zarar 
cetveli ve diğer cetvellerle birlikte sunulduğunu arzeyleriz. 

Birinci Başkan D. 1. Reisi D. 2. Reisi D. 3. Reisi 
S. Oran F. Eke (Münhal) Y. Z. Aslan 

D. 4. Reisi Üye Üye Üye 
R. Bakuy M. Menemencioğlv t. Erenli İV. Başak 

(Bulunamadı) 
Üye Üye Üye Üye 

F. özbudun M. A. Apak A. Â. Hemen R. ögel 
(Bulunamadı) 

Üye Üye Üye Üye 
K. Artçay F. Aktulga T.Dengel F. Işık 

Üye 
F. Beşkardeş 
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r. 5. itf. ar. 
Sayıştay Komisyonu 

Esas No. 3/349 
Karar No. 14 

27. IV. 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin 1945 
malî yılı hesabının Büyük Millet Meclîsinin 1501 
sayılı Kararı dairesinde muaıneleye tâbi totnla-
rak hükme bağlanmış olduğunu ve müessesenin 
işletmelerinde işlemlerinden tazmin ile ilgili gö-
rülmiyen kısımları hakkında düzenlenen rapo
run, bilanço ve ilişiği cetvellerle birlikte sunuldu
ğuna daîr olan Sayıştay Başkanlığının 30 Mart 
1949 tarih ve 29S 178/609 «ayılı yasası, Sayıştay 
Başkanı Seyfi Oran ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı *e Sağlık ve Sosyal Taamdım Dairesi 
Başkanı Dr. Celâl Otman'ın hnzurlariyle ince
lendi. 

1. Sayıştay raporunda 4a Isebarüz ettirildiği 
üzere müessesece fazla ödeme ve eksik tahsilattan 
dolayı müsebbipleri aleyhine tazmin kararı feril-
miş ve ilâma da bağlanmıştır. 

2. 5653 say m Kanunun 15 aei maddesi gere
ğine Maiiye ve Sağlık ve Sosyal Yardan Ba
kanlıkları tarafından hazırlanıp Bakanlar Kuru
lunca kabul olunan hesap usulleri alım ve satım 
muameleleri talimatnamesi 1945 hesap yılı ba-
şnnian itibaren tatbika başlâftdığı için eskiden 
tutulmakta olan hesap usulünün yeiıi şekle göre 
değiştirilmesi dolayjsiyle gerek 1944 yılından ge
len devirlerde gerekse sene içinde yapılan mua
melelerde birçok yanlışlıkların vukua getirildi
ği ve bunun neticesi olarak da yanlışlıkların bi
lanço ve kâr ve zarar hesaplarına sirayet ettiril
diği, ayrıca muhasibin kifayetsizliğinin de bu 
düzensizlikler de âmil olduğu anlaşılmış bu iti
barla bilanço ve kâr ve zarar cetveli üzerinde 
Sayıştayca hemen hemen baştan başa değişiklikler 
yapılmıştır. Komisyonumuz müessesenin hesap iş
leri başına kifayetli bir muhasibin getirilmesinin 
faydalı olacağı mütalâasında bulunduğuna işaret 
etmeyi lüzumlu saymaktadır. 

3. Diğer hususlar hakkında Sayıştay rapo
runda geniş izahlar bulunduğu cihetle ayniyat 

hesapları üzerinde Saflık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığının daha hassas olmasını ve bilhassa mül
ga Deniz Banktan ^devredilen eşya ve malzeme
nin sağlam ve sıhhatli Jşir devrüteslim, muamele
sinin yaptîrılabikneai için meselenin ehemmiyetli 
bir surette tahkik ve teftiş konusu haline getiril
mesini gerekli görmekteyiz. 

4. Müessesenin* işletilmesi 1947 yılından itiba
ren bîr şirkete de*fedilmi| ise4« *>ir kısım bina
ların hâlâ Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
nın emrinde bufcıâ»d$ğ% halbuki «Qfceİ Tfera»»!» 
de bu binaların «İde tutulmaları maksadını kar-
şllıyacak diğer tesislerin mevcut ûldu&u, eldetu-
tulao binaların bakımı için yapılan fea«}*mala-
rın tasarrufu ile birlikte müesseseye yeaid«& 150 
yatak sağhyacak olan bu binalarım da ayrîoa kira 
mukabili'şirkete devrinin faydalı olacakı <$üşti-
nnlmektfedir. Bu cihetin Sağlık ve Sosyal Yaş$ıra 
Bakanlığınca tetkik edilerek miMaaesBBûin fayda
sını temin edecek bir karara varılmasını mütalâa 
etmekteyiz. 

5. İşletme idaresinin 1945 malî yılı içindeki 
geliri #98 440,93 lira gideriîââ *fâ 309,48 liradan 
ibaret olduğu buna nazaran sene sonundaki zarar 
bakiyesi 33 868,55 liradır. 

6. Yalova Kaplıcaları işletme idaresinin 
Sayıştay'ca yeni baştan düzenlenmiş olan 1945 
yılı kâr ve zarar hesabiyle bilançosunun onanma* 
sına ait işbu rapor ve kanun tasarısı Kamutayın 
Yüce tasvibine arzedilmek üzere sunulur. 
Sayıştay Kom. Bask. Y. Sözcü Kâtip 

Niğde 
F. Ecer 

Bolu 
C. özçağlar 
Kütahya 

M. îspartalıgÜ 

Niğde 
F. Ecer 

Çankırı 
A. t. Zeyneloğlu 

Muğla 
A. Çaktr 

Tokad 
M, Lâtif oğlu 

Yozgad 
K. Erbeh 

Erzurum 
M. Çankaya 

Sivas 
Ş. Uma 
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Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin 1945 malî 
yılı hesap ve Bilançosunun onanmasına dair ka

nun tasarısı 

MADDE 1. — Yalova Kaplıcaları işletme 
idaresi ilişik cetvelde gösterilen 1945 yılı Bi
lançosu ile kâr ve zarar hesabı onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Mali
ye, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Ulaştırma Ba
kanları yürütür. 

Yalova KapUcalân İşletme İdaresinin 1945 yüı düzeltilmiş bilançosu 

Borçlu hesaplar Müfredat icmal Alacaklı hesaplar Müfredat İcmal 

1. 
2 / 
3: 

4. 
5. 
6. 
7f 
8. 

Sabit kıymetler 
Ambarlar 
Mülga Deniz Banktan 
müdevver borçlular 

' Sermâye A hesabı 
Sermaye B. hesabı 
Muhtelif borçlular 
Kasa 
Banka 

TOPLAM 

1 436 259.46 
66 596 31 

2 052 18 
210 174.21 
174 306.28 
12 326.24 
2 368.86 
7 934.51 

İ 912 018.05 

1. 
2. 

. 
3. 

4. 
5. 
6. 

Sabit sermaye 
Birikmiş amortisman
lar 
(Mülga ' Denizbanktan 
müdevver alacaklılar) 
Depozito ve emanetler 
Muhtelif alacaklılar 
Takibe tâbi alacaklar 

TOPLAM 

1 436 259.46 

457 045.47 

2 530.12 
6 760.48 
7 952.93 
1 469.59 

1912 018.05 
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16 . VII . 1944 tarih ve 1205 sayüı Kararname üe kabul olunan hesap usullerine göre 
Müdürlüğü 1945 yılı kâr ve zarar hesabı 

düzenlenen 

Hesabın ismi 
Müfredat 

Lira K. 

Ziraat Bankası ile gönderilen 4 079 li
ranın acyo ve sair masrafları olup bu 
hesaba alınan 
Lokanta ve büfelerde kırılan şişe be
deli 
taşe ambarı fireleri olup hesaba alman 

» » » > » » 
tmha olunan muhtelif eşya bedeli 

» » » » » 
Masraf hesapları : 

ücretler 
Diğer personel masrafları 
tdare masrafları 
Muhtelif mubayaalar 
Müşterek işletme masrafları 
Müteferrik masraflar 
Mülga Deniz Banktan müdevver ve öde
necek borçlar 

Amortismanlar: 
Binalar 
Tesisatlar 
Demirbaşlar 

11.61 

Yekûn 
Lira K. 

111.65 
7.54 
6.04 

43.68 
130.63 

104 814.35 
23 466.08 
6 981.67 

245 936.15 
13 199.90 

70.89 

6.75 

13 597.43 
5 429.68 
18 495.43 

311.15 

394 475.79 

.37 522.54 

Kâr veren hesaplar 
Hesabın ismi 

Varidat hesapları işletme geli 
Oteller ve banyolar geliri 
Lokantalar ve büfeler geliri 
Banyolar geliri 
Muhtelif işletmeler 

Müteferrik gelirler : 
Kiralar 
Sair muhtelif gelirler 
Zarar 

TOPLAM 432 809.48 TOPLA 





S. Sayısı: 189 
Büyük Millet Meclisi 1949 yılı Ocak ve Şubat ayları hesabı hakkın

da Meclis Hesaplarını inceleme Komisyonu raporu (5 /103) 

"T Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyona Raporu 

T. B. M. M. 
Meclis Hesaplan Ko. 28 . IV . 1949 

Esas No. 
Karar No. 15 

Yüksek Başkanlığa 

3 437 100 04 Ocak 1949 başında Ziraat Bankasında mevcut para 
+ 2 912 184 88 Ocak ve Şubat 1949 aylarında Ziraat Bankasından alman para 

6 349 284 92 
2 937 010 71 Ocak ve Şubat 1949 aylarında harcanan para 

3 412 274 21 Mart 1949 ayına devrolunup bankada mevcut para 

Büyük Millet Meclisi Saymanlığının 1949 Ocak ve Şubat ayları gider kâğıtları incelendi. 
1949 senesi Ocak ayı başında Ziraat Bankasında kalan para Ocak ve Şubat aylarında Ziraat 

Bankasınca alman paraya eklendikten ve toplamından da bu aylarda Ziraat Bankasınca harca
nan para çıkarıldıktan sonra 1949 yılı Mart ayı başında Ziraat Bankasında 3 412 274 lira 21 ku
ruş kaldığı görülmüştür. 

Bankanın her gün gönderdiği hesap pusulası toplamı da buna uygun bulunmuştur. 
Kamutaya sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arzolunur. 

Mec. He. în. Ko. Baş. Sözcü Kâtip 
Rize Zonguldak Trabzon 

A. Z%rh A. Gürel A. Sanalioglu 

Denetçi 
Çorum 

E. Alpsar 
Balıkesir 

î. S. Uzunçarşilt 
Çoruh 

A. Çoruh 

Yozgad 
C. Arat 




