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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Devlet Üretim Çiftlikleri Kanunu tasarısı 

bir müddet görüşüldükten sonra Komisyona ve-' 
rildi. 

Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları hak
kındaki Kanuna ek Kanun kabul edildi. 

Ruhsatsız yapıların yıktırılmasına ve Beledi
ye Yapı ve Yollar Kanununun 13 neü madde
sinin değiştirilmesine dair Kanun tasarısının 

maddeleri görüşüldü ve 
G . VI . 1949 Pazartesi günü saat 10 da top

lanılmak üzere Birleşime son verildi. 
Başkanvekili Kâtip 

Trabzon Milletvekili Kocaeli Milletvekili 
R. Karadeniz C. Aksu 

Kâtip 
Çorum Milletvekili 

N. Atalay 

Soru 

Eskişehir Milletvekili Abidin Potuoğlu'-
nun, Kuraklık karşısında Hükümetin bir ted

bir alıp almadığı ve kepek ihracı hakkındaki 
sözlü sorusu, Başbakanlığa gönderilmiştir. 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
l. — Albay İsmail Hakkı Seskir'in hüküm-

lü olduğu cezanın affı hakkında Adalet Ko
misyonu raporu (5/106) (Gündeme); 

2. — Devlet Tiyatrosu Kuruluşu hakkında 
Kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Bütçe Komis
yonları raporları (l/r556) (Gündeme). 

B İ E İ N C İ O T U R U M 
Açılma saati : 10,20 

BAŞKAN — Başkanvekili Cevdet Kerim tncedayı 

KÂTİPLER : Naim Altay (Çorum), Cenap Aksu (Kocaeli) 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı) 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

4. — DEMEÇLER 

1. — Afyon Karahisar Milletvekili Kemal öz-
çoban'ın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar 
Cumhurbaşkanlarına dış memleketlerden özel ve 
resmî mahiyette hediyeler verilip verilmediğine 
dair sorusu hakkında Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Nihad Erim'in demeci. 

BAŞBAKAN YARDIMCISI NİHAT EKİM 
(Kocaeli) — Muhterem arkadaşlar; bugünkü 
gündemde Afyon Milletvekili Kemal özçoban'-

ın; Cumhurbaşkanlarına yabancı memleketler
den gelen hediyeler hakkında bir sorusu vaKbr. 

Şu anda, Kemal özçoban burada bulunma
dığı için soru tehir edilecektir. Halbuki Hü
kümet Eüyük Meclisi ve vatandaşları vakit ge
çirmeksizin aydınlatmak istiyor. 

İçtüzüğün; lüzum gördüğü zaman, Büyük 
Meclise mâruzâtta bulunmak üzere Hükümete 
verdiği imkândan faydalanarak bu konuda ko
nuşmak istiyorum. (Soldan bravo sesleri). 

303 
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HAKKE GEDİK (Eskişehir) — Reis bey 

usul hakkında söyliyeceğim. önerge sahibi bura
da yoktur. 

BAŞKAN — Arkadaşlar; Tüzük hükmüne 
göre soru, Kamutayda soru sahibi ile soruya ce
vap verecek olan Hükümet adamının hazır bu-
lunmasiyle soru görüşülür ve görüşme böyle 
yapılır. 

Soru sahibi burada yoktur. Fakat arkadaşı
mız soruya cevap verebilmenin bu hükme tâbi 
bulunmasına rağmen kendileri, Hükümet adına, 
efkârı umumiyeyi ilgilendiren bir mesele oldu
ğu için, bu hususta re'sen beyanat yapmak 
istiyorlar. Bunu tasvibinize arzediyorum: Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemin başına alarak kendilerine söz ve
riyorum. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NlHAT ERÎM (Kocaeli) —Muhterem 
arkadaşlar; Demokrat Partinin Afyon Milletve
kili Bay Kemal özçoban'm sorusu üç noktada 
toplanmış bulunmaktadır. 

Bu üç nokta hakkında ayrı, ayrı Hükümetin 
görüşünü arzedeceğim: 

1. — Cumhuriyetin ilânından beri Cumhur
başkanlarına Dış memleketlerden hediyeler ve
rilmiştir. Bunların resmî ve hususi mahiyette 
olmak üzere iki katagoriye ayrıldığına dair Hü
kümette bir bilgi yoktur. Devlet Reisleri ara
sında hediyeler, hâtıralar, alınıp verilmesi 
çok eski zamanlardan beri devam ede gelen bir 
Milletlerarası âdettir. Hediyeler ve hâtıralar 
Devlet Reislerinin şahıslarına gönderildiği za
man, bunların ne yapılacağını tâyin etmek de 
onların bileceği bir iştir. 

2. — Cumhuriyetin ilânından beri Cumhur
başkanı arımıza verilen hediyelerin mahiyeti, 
nev'i, miktarı ve kıymetlerini araştırmak için, 
Hükümet bir sebep görmemektedir. Zira. 

3. — Sözü geçen hediyelerin (Cumhurbaş
kanlığına) verildiğine dair Hükümette bilgi 
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yoktur. Rahmetli, nur içinde yatan Büyük Ata
türk'e gelen hediyeler (Cumhurbaşkanlığına) 
mıydı, yoksa onun şahsına mıydı? Şimdiki Cum
hurbaşkanımıza gelen hediyeler şahıslarına mı
dır, makama mıdır? Bunu ancak Cumhurbaş
kanları kendileri bilebilir. Bir makama hediye 
gönderilmesi gibi bir usul olduğunu bilmiyoruz. 
Hediyenin şahsa gönderilmesini tabiî bulmakta
yız. Makama tahsis edilmiş bir hediye için, gön
derenin her hangi bir işareti olmak lâzımdır. 
Çankaya Köşkünün eşyası arasında her iki Dev
let Reisine gelmiş bâzı hediyeler ve haraları
mızda hediye olan sâf kan atlar göze çarpmak
tadır. Bunların maddî değerinden ziyade - gön
deren pek sayın zatlar dolayısiyle - hâtıra de
ğerleri azizdir. Hediyelerin, şimdiye kadar ol
duğu gibi bundan böyle de, istihlâk eşyası ol
sun olmasın, ne yapılacağı yalnız ve yalnız 
Cumhurbaşkanlarının takdirine kalmış bir iş
tir. (Soldan bravo sesleri). 

Hükümet; Türkiye Cumhuriyetinin pek 
muhterem başkanlarının bu husustaki takdirle
rine müdahale için hiçbir sebep görmemekte ve 
bu konu üzerinde durmayı dahi hürmetsizlik 
saymaktadır. (Soldan bravo sesleri). 

Hükümet her ileri toplulukta olduğu gibi, 
bizde de Cumhurbaşkanının şahsında, millet ve 
Devlet varlığımızın teşahhus ettiği kanaatinde
dir. Hükümet; Devlet reislerinin garaz ve te
cavüzden uzak bulundurulmasına üstün ehem
miyet vermeyi medeni seviye ve millî terbiye
mizin icabı saymaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, Muhalif partilerden 
birine mensup bir milletvekilinin sorusuna ce
vap vermek mecburiyetiyle de olsa, bu konuda 
söz söylemiş olmaktan Hükümet elem duymak
ta ve bu duygusunu Büyük Türk Milleti ile 
onun pek muhterem Cumhurbaşkanı önünde 
açıklamayı vazife saymaktadır. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Efendim, Hükümetin bu soru 
önergesi vesilesiyle yaptığı beyanat bitmiştir. 

Meclis müzakerelerine devam etmektedir. 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 

1. — Giresun Milletvekili Ahmed Ulus'un öğ
renciler arasında politika yapan profesörler hak
kında Başbakanlıktan olan sorusuna Millî Eği
tim Bakanı Tahsin Banguoğlu'nun sözlü cevabı 
(3/319) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gazetelerde bâzı profesörlerin yüksek tah

sil gençliğini sokak politikasına alet ettiği 
okunmaktadır. Üniversitenin bağımsızlığını hi
çe sayan bu profesörlere karşı talebe velileri te-

__ 304 — 



B : 102 6. 
essür duymaktadır. 

Hükümetin öğrenciler arasında politika ya
pan bu profesörler hakkında ne gibi tedbirler 
almakta olduğunun açıklanmasını saygılarımla 
rica ederim. 

Giresun Milletvekili 
Ahmed Ulus 

MlLL EĞÎTÎM BAKANI TAHSÎN BANGU-
OĞLU (Bingöl) — Sayın arkadaşlar; arkada
şımın sorusunda bahsi geçen meseleyi Ankara 
Üniversitesinden sordum. İlgili fakülte profe
sörleri toplanmışlar ve hiçbirinin bu toplantı 
ile alâkalı olmadıklarını ifade etmişlerdir. Ar
kadaşımın bu izahatımla iktifa etmesini rica 
ederim. 

BAŞKAN — Ahmed Ulus. 
AHMED ULUS (Giresun) — Efendim, Mil

lî Eğitim Bakanının söylediği beni tat
min etmiş değildir. Üniversitelerde bâzı profe
sörlerin çocukların arasında birtakım propa
gandalar, yaptıkları çocukları bâzı yollara sev-
kettikleri vardır. Ben bugün, Millî Eğitim Ba-

1 kanının bu defaki konuşmasiyle iktifa edece
ğim, Fakat ilerde müspet vesaikle bunu buraya 
getireceğim. 

2. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
nun, 1331 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin yo
rum talebi ile metruk emlâk hakkında Başbakan
lıktan sözlü sorusu (6/338) 

MALÎYE BAKANI ISMAlL KÜSTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Efendim, Seyhan Milletvekili 
Sayın Sinan Tekelioğlu arkadaşımızın sorusu 
fazla tetkikata ihtiyaç göstermektedir. Bunun 
için kâfi zaman bulamadım, tetkikata devam 
ediyorum, neticeyi suallerine cevap olarak arze-
deceğim. Bu itibarla sözlü sonunun gelecek bir
leşime tehirini rica edeceğim. 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Kemal 
özçoban'm, bu yılki mahsul durumu ve dağıtı
lan tohumlar hakkında Tarım Bakanlığından söz^ 
lü sorusu (6/340) 

4. — Afyon Karahisar Milletvekili Kemal Öz
çoban'm, işsizliğe karşı ne gibi tedbirler alın
dığı hakkında Çalışma ve Ekonomi ve Ticaret 
Bakanlıklarından sözlü som*su (6/341) 

5. —• Afyon Karahisar Milletvekili Kemal 
Özçoban'm, Hâkimler Kanununa aykırı bir iş-
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I lem yapılıp yapılmadığına dair Adalet Bakan

lığından sözlü sorusu (6/342) 

6. — Afyon Karahisar Milletvekili Kemal 
Özçoban'm, Ziraat Bankası tarafından çiftçi
ye yapılmakta olan kredinin dağıtılma usulü 
hakkında Ekonomi ve Ticaret ve İçişleri Bakan
lıklarından sözlü sorusu (6/343) 

7. — Afyon Karahisar Milletvekili Kemal 
Özçoabn'm, Sinanpaşa, Çobanlar ve îhsaniye 
Bucak müdürleri haklarındaki şikâyet üzerine 
ne işlem yapıldığına dair İçişleri Bakanlığın
dan sözlü sorusu (6/344) 

BAŞKAN — Kemal özçoban burada yok mu? 
(Yok sesleri). Burada bulunmadıkları için bu 
soruları bırakıyoruz. 

8. — Manisa Milletvekili Yunus Muammer 
Alakant'm, Soma İlçesinin Tarhala Köyü suyu
nun Soma Belediyesince kamulaştırma işlemi 
hakkında İçişleri Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/346) 

BAŞKAN — Soru sahibi yoktur, bunu da 
geçiyoruz. 

9. —• Zonguldak Milletvekili Sabri Koçer'in, 
Zonguldak Maden Teknisiyen Okv>lu mezunları-

I nın durumuna dair sorusuna Millî Eğitim Baka
nı Tahsin Banguoğlu'nun sözlü cevabı (6/348) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
5284 sayılı Kanunla Millî Eğitim Bakanlı

ğına geçen Zonguldak Maden Teknisiyen Okulu 
mezunları hakkında aşağıdaki sorulara Bakanlı
ğın sözlü olarak cevap vermesini rica ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Sabri Koçer 

I 1. Zonguldak Maden Okulunun programm-
ı da Mühendis Okulunun, dersleri tedris edildiği 
! halde mezunlarına teknisiyen unvanı verilmek-
J tedir. Teknisiyen kelimesi umumi bir mâna ifa

de ettiğine ve madencilik lisanında da yer altın
da kömür kazandan sırasiyle başmühendise ka-

I dar teknisiyen denildiğine göre mühendis vazife
sini gören bu okul mezunlarının karışık olan du-

I ramlarının aydınlatılması. 
j 2. Bu okul mezunları fiilen mühendis vazi-
1 fesi gördükleri gibi askerlik durumları bakımın

dan da yedek subay hakkını haiz olduklarından 
mühendis unvanı verilip verilmiyeceği hakkında 

— 305 — 



B : 102 6.6 
Bakanlığın, ne düşündüğünü açıklanmasını di- I 
lerim. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BANGU- j 
OĞLU (Bingöl) —• Sayın arkadaşlar; Zongul
dak Milletvekili Sayın Sabri Koç.er'in Zon
guldak Maden Teknisiyen Okulu ve bu okulun i 
mezunları hakkında sorduğu hususlara cevap i 
veriyorum: . 

Arkadaşım sorusunda okulun durumunun 
ve teknisiyen denildiğini ve mühendis vazifesini | 
gören bu okul mezunlarının durumlarının ' 
aydınlatılmasını istemektedir. Malûmunuz oldu- | 
ğu gibi bir kanunla devraldığımız bu okulun İ 
vaziyetini pek yakında yeniden nizamlıyacağız. 
Zonguldak Maden Teknisiyen okulunu, İstan
bul'da bulunan Teknik Okulu tarzında ve de- ! 
recesinde maden mühendisi yetiştirir bir okul I 
haline getirmek düşüncesindeyiz. O zaman bu
nun mezunlarına maden mühendisi unvanı veri
lecektir. 

Mektep, şimdiye kadar bir maden teknisi
yen okulu vaziyetinde idi ve orta okul mezunu 
kabul ederdi. Yeni şekliyle lise mezunu olacak 
ve kendi mezunlarına mühendis unvanı vere
cektir. 

Şimdiye kadar oradan mezun olan teknisi-
yenleriıı tahsil dereceleri durumuna gelince, 
bunun bu intikal devrinde tanzim edilebileceği
ni umuyoruz., 1936 senesinde İstanbul'daki Na
fıa Fen Mektebi lâğvedilerek yerine 1937 de 
Teknik Okul kurulduğu zaman Nafıa Fen Mek
tebinin mezunlarına ayrı kurslar yapılmış ve 
bu kurs mezunlarına mühendis unvanı veril
mişti. Aynı tarzda kursların Maden Teknisiyen 
Okulunda da açılabileceğini sanıyruz. Bu tak
dirde bunlar da mühendislik hakkını kazana
caklardır. 

SABRI KOÇER (Zonguldak) - Sayın ar
kadaşlar; bundan dokuz yıl evvel M. T. A. ta- | 
rafından Zonguldak'ta Maden Teknisiyen 
Okulu adiyle bir mektep açılmış ve mezunları
na da maden teknisiyeni unvanı verilmiştir. 
Bu okul gayet yerinde ve isabetli bir düşünce 
ile Yüksek Meclisinizin kararı ile Millî Eğitim 
Bakanlığına devredilmiştir. 

önergede de arzettiğim gibi teknisiyen ke
limesi, malûmunuz umumi bir mâna ifade et
mektedir. Yer altında kömür kazandan, sıra- j 
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siyle çavuş, başçavuş, ustabaşı, mühendis, baş 
mühendis ve istihsal müdürü birer teknisiyen-
dir. Bunlardan başka yer üstünde bir makinist 
bir elektrikçi atelye ustabaşısı, bir dokumacı, 
bir mühendis, bir yüksek mühendis teknisiyen-
dir. 

İyi bir kararla memleketimiz madenciliğin
de çok mühim bir boşluğu doldurmak için açı
lan bu okulun ders programları tetkik edilecek 
olursa görülecektir ki, istanbul Teknik Okul 
dersi programının aynıdır. Ve tahsil müddeti 
de dört yıldır. 

Bununla beraber Bursa ve Bolu'da bulunan 
orman mektepleri üç yıl tahsil müddetli olup 
mezunlarına mühendis muavini unvanı veril
mektedir. Bu teknisiyen okulu mezunları bu
gün memleketin muhtelif maden sahalarında 
fiilen mühendis vazifesini görmektedirler. 

Türk madenciliği bakımından çok ehemmi
yetli olmakla memleket iktisadiyatı ve kalkın
ması ile de alâkalı bulunan ve bu alâka ile va
zifelerinin asıl istihsal ve randıman üzerindeki 
nâzım rolleri ve aynı zamanda dört yıl içerisin
de tedris ettikleri ders programları istanbul 
Teknik' Okul ders programları ile müsavi ol
ması, 3458 sayılı Kanunla İstanbul Teknik 
Okul mezunlarına tanılan hakların Zonguldak 
Teknisiyen Okulu mezunlarına da tanınması 
kaçınılmaz bir hakikat halini almıştır. 

Dokuz yıldır devam edegelmekte olan bu 
karışık durumu hal ve ıslah etmek icabettiğini 
göre ve anlıyan işveren müesseseleri ile yük
sek bakanlığa huzurunuzda teşekkür ederim. 

Sayın arkadaşlar; bu okulun ilk açıldığı za
man talebe kayıt ilânlarında teknisiyen mühen
dis ibarelerinin yazılı olması memleketin muh
telif yerlerinden talebe celbinde başlıca âmil 
olmuştur. 

Bu vaziyet karşısında okula duhullerinden 
sonra da sukutu hayale uğramışlardır. 

Burumunu kısaca izaha çalıştığım bu okul 
mezunlarının uğradıkları bu haksızlığın bir an 
evvel önlenmesi ve yüzlerce mağdur olmuş es
ki mezunların da hiçbir kayda tâbi' tutulmaksı
zın bu tanınmak istenen haklardan bir an ev
vel faydalandırılması memleket menfaatleri ik
tizasından olduğuna; emektar bir madenci 
olarak asla şüphem yoktur. 
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10. — Sinob Milletvekili Ewver Kök'ün, 

Boyabat' da ÎUer Bankası aracılığı ile bir müta-
ahhide ihale edilen içme suyu tesisatına dair so
rusuna içişleri Bakanı Emin Erişirgil'in sözlü 
cevabı (6/349) 

BALKAN — Sözlü soruyu arzediyorum. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Boyabat'ta İller Bankası delaletiyle bir mü-

taahhide yaptırılması demlide edilen ve ihalesi 
yapılan içme suyu tesisatının birinci kısmının : 

1. Şartname ve mukavelesine uygun olarak 
müddeti içinde yapılıp yapılmadığının; 

2. Yapılmışsa işte yolsuzluk bulunup bulun
madığının ve müsebbipleri hakkında yapılan 
muamelenin; 

3. işin bugün ne vaziyette olduğunun içiş
leri Bakanlığınca sözlü olarak cevaplandırılması
nı rica ederim. 

Sinob Milletvekili 
E. Kök 

BAŞKAN — İçişleri Bakanı. 
İÇİŞLERİ BAKANİ EMİN ERİŞİRGÎL 

(Zonguldak) — Enver Kök arkadaşımızın so
rusuna cevap veriyorum : 

Birinci soru şudur : 
Boyabat içme suyu tesisatı şartnamede göste

rilen müddeti içinde yapılmış mıdır?. 
Cevap : Bu kasabanın içme suyu tesisat ve in

şaatı 1947 yılının onuncu ayında bitirilmek üze
re 1947 yılının üçüncü ayında mütaahhidine ihale 
edilmiştir. 

İhaleden sonra o sırada tevzie tâbi olan çi
mentonun zamanında elde edilmemesi ve inşaat 
sırasında büyük bir sel felâketinin vukuu gibi 
sebeplerle iş zamanında bitirilmemiştir. 

Mütaahhit, üzerine aldığı işi zamanında hiti-
remiyeceğini, bankada mevcut teminatına ve ala
cağına mukabil kendi hesabına, bankaca emane
ten yapılmasını bir dilekçe ile bankadan istemiş 
ve bu teklif banka tarafından kabul edilmiş ise 
de, kış dolayısiyle inşaata başlanamamıştır. 

İkinci soru : Yapılan işlerde yolsuzluk var 
mıdır?. Varsa ne muamele yapılmıştır?. 

Cevap : Boyabat Belediyesi tarafmdan bu ko
nuda şikâyet olur olmaz üç mülkiye müfettişi 
gönderilerek yapılan muamele incelettirilmiş. 
Müfettişlerin raporu üzerine ilgililer yapılacak 
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! muameleyi tâyin edeceklerdir. 

Üçüncü soru : İş bugün ne durumdadır?. 
Cevap : Mütaahhidin şimdiye kadar yaptığı 

iş; Bayındırlık Bakanlığından gönderilen bir uz
manla birlikte belediye adına bulundurulan bir 
yüksek mimar ve İller Bankası teknik müfettişin
den müteşekkil bir heyete tetkik ettirilmiş, inşa
at ve tesisatta görülen ve tesbit edilen noksanlar 
18 . Y . 1949 tarihinde bir raporla Bankaya bil
dirilmiştir. 

Bu rapora göre noksanların ikmal edileceği gi
bi işin bitirilmesi için de bankaca çalışılmaya 
başlanmıştır. 

Şurayı arzedeyim ki, Boyabat içme suyu te
sisatının kısa bir zamanda ikmali için İller Ban
kası lâzımgelen tedbirleri alacaktır. 

ENVER KÖK (Sinob) — Arkadaşlar, Yüksek 
Meclisi böyle sıkışık bir zamanında bir sözlü 
soru ile işgal etmek istemezdim. Yalnız memle
ketin ve bilhassa mahallî belediyelerin imar iş
lerinde kendisine delil olacak, yol gösterecek 
olan İller Bankasının birçok yerlerde başladığı 
işleri başaramadığını görünce, bilhassa Boya
bat ' taki perişan vaziyet, bir buçuk sene bekle
yip de maalesef bu su tesisatının henüz ikmal 
edilemediğini görünce; böyle bir sözlü soruyu 
vermek mecburiyetinde kaldım. 

1 İller Bankası iyi işlememektedir. Bundan 
i evvel yapılmış olan birçok tahkikat ve tetkikat 
i neticesinde birçok elemanlar işten uzaklaştırıl

dı, fakat bu Boyabat suyunun geçirdiği safha-
l 1ar o kadar acı ve elim ki; insan gördüğü za-
| man üzülmemek kabil olmuyor. Mütaahhide 118 
' küsur bin lira üzerinden ihale edilen birinci kı

sım inşr.attan müteahhit 113 bin lira alıyor. Te
minatını bırakıyor, bıraktığı teminat on bin li
radır. Geride yapacağı işin hacmi en aşağı elli-
bin liradır. Bunu nihayet İller Bankası, ki şüp
hesiz belediyelerin iştirakiyle, bu zararı ödiye-
cek, fakat mesullerden bu zararı nasıl alacak? 
Ben bunu bir türlü anlıyamadım. Sayın Bakan 
izah ederlerken, bu hususta tetkikat ve tahki
katın yapılmakta olduğunu bildirdiler. Bu tah
kikat kimin hakkında yapılıyor ve bu işte kim
ler mesuldür? Bunrn hakkında sarih açıklama
da bulunmadılar. 

Şimdilik maruzatım bu kadardır, ilerde mü
sait bir zamanda yine bu banka hakkında baş
ka bir soru ile Meclisi Âli huzuruna geleceğim. 
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11. — Niğde Milletvekili İbrahim] Reffik Soy-

er'in, memleketteki su işlerinin toptan ele alın
ması hakkındaki sorusuna Bayındırlık Bakanı 
Şevket Adalanhn sözlü cevabı (6/350) 

BAŞKAN —• önergeyi okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Bayındırlık Bakanlığın

ca sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarım
la arz ve rica ederim. 

1. Memleketteki su işlerinin toptan ele 
alınması mukarrer bulunduğuna göre küçük, 
büyük bütün su işlerinin tesbiti ve etüdlerinin 
hazırlanması hangi safhaya gelmiştir1? 

2. Yıllık Bütçelere konulan 10-20 milyon
luk tahsisat, her biri 10-30 milyonluk muazzam 
işlere sarf edilmekte olduğuna ve bir yıllık tah
sisat nihayet bir iki işin ikmaline ancak kifa
yet ettiğine göre 3132, 4100 ve 5259 sayılı Ka
nunların şümulü içine alınan ve yirmi yıldan 
beri beklenen diğer birçok büyük işler ne zaman 
el o alınabilecektir? 

3. Memleketin birçok vadilerinde kışın ve 
bahar mevsimlerinde kar ve yağmur sulariyle 
çoğalarak sel halinde baskınlar yapmakta ve 
boşa akıp heder olmakta veya şurada burada 
bataklıklar husule getirmekte bulunan ve yaz 
mevsiminde azalarak pek az fayda sağlayabilen 
küçük sular vardır ki bunlar birkaç yüz bin li
ra gibi nisbeten az masrafla ve kısa zamanda 
meydana getirilmesi mümkün olan bentlerle kı
şın toplanarak yazın sulamada kullanılırsa 
umumi su ihtiyacının en az yarısını karşılıya-
eak bir durumdadır. 

Buna nazaran, bu küçük işlerin tercihan ele 
alınması hususunda Bakanlığın düşüncesi ne
dir? 

4. Su işlerinin toptan ele alınabilmesi bü
yük para ve kâfi eleman ile mümkün olacağına 
vo bu işlerin de daha fazla geç kalması memle
ket için çok zararlı olacağına göre: 

A) Yol, Demiryolu inşaatı ve ziraat alet
leri gibi işlerin Marşal plânından ve Milletler
arası Banka istikrazından istifade edilmekte 
olduğuna nazaran ehemmiyeti bu işlerden az 
olmıyan su işleri için bu gibi kaynaklara, 

B) Teknik elemanın azlığı halinde de ec
nebi mütehassıs ve mütaahhitlerin celbine bas 
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vurmak mümkün değil midir"? 

Niğde Milletvekili 
ibrahim Refik Soyer 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanı. 
BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADA-

LAN (İzmir) — Niğde Milletvekili Sayın ib
rahim Refik Soyer'in sorularını sırasiyle cevap
landırıyorum : 

Yurdumuzun büyük, küçük su konuları tes-
bit edilmiş ve kısmen etüdleri de yapılmıştır. 
Büyük havzaların umumi amenejman plânları
nın tanzim edilmesini ve buralarda girişilecek 
muayyen bir işin umumi plânının bir kısmı ol
masını lüzumlu ve zaruri görmekteyiz. Bu cüm
leden olarak Sakarya vadisini taşkınlardan ko
ruyacak Sarıyar bendinin projesi ile Seyhan 
havzasının umumi etüdü ikmal edilmiş ve Ge
diz'in umumi etüdüne başlanmıştır. Diğer hav
zalarımızın umumi etüdlerine peyderpey baş
lanacaktır. 

Halen büyük ve küçük su işleri, yıllık büt
çelere konan ödenekler nispetinde ele alınmak
tadır. Yüksek Heyetinizin malûmu olduğu 
üzere, yurdumuzun çeşitli su işlerini başarmak 
için bir milyar liraya yakın bir paraya ihti
yaç vardır. Bugünkü mevzuata göre bütün 
bu işlerin ele alınması bütçenin vereceği im
kânlara bağlı bulunmaktadır. Ancak bu işleri 
Devlet Bütçesine fazla yük tahmil etmeksizin 
daha kısa bir zamanda gerçekleştirmek için 
sayın arkadaşımızın diğer bir sorusu münase
betiyle Yüksek Huzurunuzda belirttiğim gibi, 
su işlerine, yapılan tesislerden faydalananların 
finansmana iştirakini sağlıyacak yeni bir düzen 
verilmesini zaruri görmekteyiz. Şimdiye kadar 
bu konuda yaptığımız çalışmaları ikmal edip 
hazırlanacak kanun tasarısını yaz devresinden 
sonra Yüksek Meclise sunabileceğimizi de ev
velce arzetmiştim. 

Cevap 3. — Az masrafla kendi çevrelerinde 
önemli faydalar sağlıyan birçok küçük su ko
nuları şimdiye kadar ele alınmış olmakla bera
ber yekûnu 60 milyonu aşan bu ihtiyaçların kısa 
bir zamanda karşılanması yine bütçe imkânla
rına bağlı bulunmaktadır. Bu işler için 1949 
Bütçesine 1,5 milyon liralık ödenek konmuştur. 
ilerde bütçenin vergisi imkânlar nispetinde 
bu işleri daha geniş ölçüde ele almak kararın
dayız. 
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Cevap 4. — Muhtelif kanunlarla verilmiş 

yetkiye dayanarak programa alınmış olan su 
işlerimizin gerçekleşmesi için lüzumlu dış kre
diyi sağlamak üzere Marşal İdaresiyle Millet
lerarası Bankaya müracaatta bulunulmuştur. 
Bu arada bâzı mevzularda yabancı uzmanlardan 
da faydalanmak istiyoruz ve teşebbüse de geç
miş bulunuyoruz. 

Yine bir arkadaşımın bir sözlü sorusu müna
sebetiyle arzettiğim gibi dost Amerika Hükü
metinin tavassutiyle milletlerarası tanınmış bir 
uzmanla anlaşılmıştır. Bu ayın sonunda mem
leketimize gelip tetkikata başlamış bulunacak
tır. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

İBRAHİM REFİK SOYER (Niğde) — Efen
dim, su bahsinde Saym Bayındırlık Bakanının 
verdiği izahattan dolayı kendilerine teşekkür 
ederim. Yalnız su meselesi Orta Anadolu'nun 
en büyük dertlerinden biridir. Bu bakımdan 
bir kaç dakikanızı almama müsaadenizi rica 
ederim. Ben bu önergemi bu yıl Anadolu'nun 
yağmursuz geçmesi yüzünden eski derdinin 
tazelenmesi dolayısiyle getirmiş bulunuyorum. 
Biliyorsunuz ki, Güz ekimi mevsimi yağmursuz 
geçti, iç Anadolu'nun birçok yerinde ekim yo
lunda gitmedi. Kış ise altı ay devam etti kar 
çok yattı, altında kalan mezruat geç kaldı. 
Şimdi de yağmur kâfi miktarda yağmadığı 
için bu mıntakalar endişeye düşmüştür. Binne-
tice ot da yetişmemiş, hayvanat henüz kâfi mik
tarda ot bulamamakta ve telefat olmaktadır. 

Bu ahvali havaiye Anadolu'nun bugünkü mâ
ruz kaldığı sıkıntı değil, Anadolu'da bu iklim 
şartlarının başlangıç tarihini bilen yoktur. An
cak, bizim artık bu şartlarla mücadele etme
miz ve asri vesaitle harekete geçerek halkm 
tohum ve emeğinin heder olmasını önlemek 
ve onları sıkıntıdan kurtarmak zamanı glmiştir. 
Halk Partisinin kıymetli ve fedakâr çocukları 
bunu takdir ederek 2 . XII . 1947 tarihinde 
kararını vermişti. Verilen karar şudur: (Sula
ma işlerinin yurtta toptan ele alınması sağla
nacaktır.) Bu madde ziraat programına alınmış 
ve karara bağlanmıştı. Bu karar Yozgad Dele
gesi Belediye Reisi Sefer arkadaşımın bir öner
gesi üzerine alınmıştı. Bu arkadaşımız: Arka
daşlar, bilirsiniz k i ; sulama işleri memleketimi
zin en mühim bir davasıdır. Bu dâva bizi yağ
mur duasına çıkartan, et yedirmekten mahrum 
bırakan, Devlet adamlarını zaman, zaman mem-
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leketin dört bucağında yağmur olup olmadığını 
aramaya sevkeden bir dâvadır. 

Bu itibarla programa alınmasını görmekle 
bahtiyarım. Fakat, bunun memlekette tatbik 
edildiğni hayatta görebilecek miyim? Onun için 
çok hayati olan bu işe toptan başlanmasını 
teklif ediyorum. 
Bizim memleketimiz yalnız buğday ve arpa ye
tiştiren bir memlekettir. Sulama işlerine mem
leketin her tarafında toptan başlanmalıdır. 

Halkımızın zihninde, kim kuvvetli ise onun 
isteği yerine getirilmesi hakkında bir ittiham 
yaşamakta ve böyle bir ıstırap devam etmek
tedir. Şu halde memleketin içerisinin müsavi 
şartlara tâbi tutulması lâzımdır. Bunların ya
nında bâzı yerlerin tercih hakkı vardır. Çünkü 
zirai tahdide tâbi tutulmuştur. O halde bunla
rın hakkı olan şeyi vermek lâzımdır. Her kül
fetin bir nimeti vardır,» demiş. «Memleketin 
her tarafında bu işe toptan başlanılmalıdır» 
cümlesini de ilâve etmiştir. Bunun; üzerine ve
rilen karar sulama işlerinin yurt ta toptan ele 
alınmasını sağlıyacak şekilde çıkmıştır. 

Beni Yüksek Huzurunuzda îç Anadolunun 
dileklerinin ifadesi olan bu sözlere ilâve edi
lecek şimdilik hiçbir mâruzâtım olmıyacaktır. 
Çünkü; Cumhuriyet idaresinin feyizli ışığı al
tında memleketi idare eden Halk Partisi Hü
kümetlerinin 25 senedenberi geçirmekte oldu
ğumuz badirelere rağmen meydana getirdiği 
ve getirmekte olduğu demiryolları, limanlar, 
Hükümet konakları ve diğer resmî binalarla 
kültür yuvaları olan mektepler, muazzam ba
rajlar. Gözlerimizin önünde birer âbide halinde 
dikilmektedir ve biz bunlarla iftihar ediyoruz. 

Elbet Hükümetimiz, Orta Anadolunun su 
işini de vakit geçirmeksizin toptan ve neye mü
tevakkıf ise ve hangi tedbirlerle meydana gele
cekse, bunu tesbit ederek âbideler arasına ye
ni âbideler ilâve edecektir. 

Hükümete ve sizlerin hepinize teşek
kürlerimi sunarım arkadaşlarım. 

12. — Konya Mİlletvkili Mitat Ş. Altan'ın, 
Akşehir Sanat Okulunun 1949 ders yılı hasında 
enstitü haline getirilip getirilemiyeceği hakkın
daki sorusuna Milli Eğitim Bakanı- Tahsin Ban-
guoğlu'nun sözlü cevabı (6/354) 

BAŞKAN — Sözlü soruyu arzediyorum. 



B : 102 6. 
B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Akşehir ilçesi merkezinde döt yıl önce açı
lan sanat okulu bu yıl 80 mezun vemiştir. Ak
şehir, ekonomik çerçevesi itibariyle ticari ba
kımdan olduğu kadar sanayi ve bilhassa ziraî 
küçük sanatlar yönünden de merkezlik vasfını 
haizdir ve bu vasıfla mütenasip ihtiyaçlar sü
ratle gelişmektedir. Bu gelişmeyi sanat okulu
nun ancak bir sanat enstitüsü haline getirilme
si verimlendirebilir. 

1949 ders yılı başında bu okulun enstitü ha
line getirip getirilemiyeceğinin Millî Eğitim 
Bakanlığınca sözlü olarak cevaplandırılmasını 
saygıarımla rica ederim. 

Konya Milletvekili 
Mitat Ş. Altan 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TAHSÎN BAN-
GUOĞLU (Bingöl) — Yüksek malûmunuz ol
duğu üzere erkek sanat okullarımız iki türlü
dür. Orta dereceli üç sınıflı olanları var, ensti
tü olanları, beş sınıflıları var. 

Orta dereceli sanat okullarının gayesi ensti
tü olmaktır. Şimdiden memlekette 54 sanat 
okulu enstitü haline çevrilmiştir. Bu yıl da bâzı 
orta sanat okullarımız enstitü haline çevrile
cektir. Ancak bunların genişletilmesi beş sını
fa çıkartılması bina imkânlarına, içerisine ko
nacak - malzemeye makina ve saire - bir de h-.u-a 
kadrosu imkânlarına bağlıdır, iş tetkiktedir 
Bu yaz bunlar hakkında bir karar vereceğiz 
Ancak mahdut vasıtalarımızla bu yıl orta sanat 
okulundan sanat enstitüsüne çevrilecek mektep
lerimizin sayısı da mahdut olacaktır. Büyükçe 
vilâyet merkezlerimizdeki orta sanat okullarını 
ön sıraya aldık. Akşehir'e sıra gelecek midirH 
Bu sene için ümit etmiyorum. İnşallah gelecek 
sene Akşehir'e de sıra gelir. 

MİTAT ŞAKIR ALTAN (Konya) — Sayın 
Millî Eğitim Bakanı arkadaşımı dinledim. Ha
kikaten bu müesseselerin ihdasında, tesisinde 
büyük güçlükler bulunduğunu, tesis eşyasının 
ekseriyetle dışarıdan getirtmek zarureti oldu
ğunu takdir ediyorum. 

Yalnız, Akşehir civarına nazaran gerek eko
nomik, gerek küçük zirai sanatlar bakımından 
hareketli bir kasabadır. Nüfusu 13 bini müte
cavizdir. Kasaba merkezinde birtakım ima
lâthaneler, araba fabrikaları, un fabrikaları 
ve buna mümasil diğer sanayi işleri ile meşgul 
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olan tesisler vardır. Bu tesisler şükrana şayan 
dır ki, dört sene evvel açılmış bulunan bir sanat 
okulu bu yıl, 80 mezun vermek suretiyle bir 
miktar ihtiyacı karşılıyacak durum almıştır. An
cak Akşehir gerek merkez nüfusunun kesafeti, 
gerek İsparta'nın Karaağaç, Yalvaç Kasabala-
riyle, Konya'nın Cihanbeyli ve Ilgın kazasiyle 
devamlı irtibatı; gerek zirai ve sınai ihtiyaçlar 
bakımından ve gerek ticari işler bakımından ha
kikaten bir merkeziyet vasfı vardır. Orada ça
lışmış bir arkadaşınız sıfatiyle - yalnız hemşeh
risi sıfatiyle değil - arzedeyim ki, Akşehir genç
leri ve öğrencilerinin bilhassa serbest teşebbüs 
sahnsmda ziraat, ticaret ve sanatta üstün bir 
kabiliyet ve canlılıkları vardır. 

Kıymetli arkadaşımdan rica ediyorum, Ak
şehir'in bu bakımdan bir daha tetkik buyursun
lar. Akşehir hakikaten birçok vilâyetlere tet'av 
vuk eder. Ekonomi ve zirai küçük sanatları 
bakımından olan gelişmelerini zannederim ki, 
kendileri de yaptıracakları tetkikat neticesinde 
anlıya e aklar, Akşehir'in bu ihtiyacına cevap ve
recek şekilde, hiç olmazsa önümüzdeki sene bir 
enstitü haline getirmeye lâyık bulunduğunu t 
göreceklerdir. O takdirde Akşehir halkının bu 
konudaki iştiyak ve isteklerinin çok haklı ol
duğunu da anlıyacaklardır. 

Muhterem arkadaşlarım; Akşehir'in diğer 
bir hususiyeti daha vardır ki ; o da Millî Müca-

ı dele senelerinin ehemmiyetli hâdiselerine sahne 
; ve karargâh oluşudur ve Büyük Başkunıandan-
i lık Muharebesinde ilk kararlar ve memleketin 
ı kurtuluş fecrinin ilk aydınlıkları Akşehir'den 
| yükselmiştir. Cumhuriyet Hükümeti ve Muhte-
! rem Meclisiniz bu müesseseyi sanat enstitüsü 
; haline getirmekle hem Akşehir ve civarının mü-
j İrim bir ihtiyacına cevap vermiş olacak ve hem 

de bu memleketin tarihî hüviyetine yakışan bir 
müesseseyi oraya hediye etmek suretiyle her za
manki kadirşinaslığını göstermiş olacak.'ar 
Ve bu vesile ile cihan değerinde Akşehir'in ye
tiştirdiği büyük nükte ve halk felezofumuz 
Nasreddin Hoca'nm ulvî ruhunu da şadeyliye-

i çeklerdir. 
j 
i 13. — Konya Milletvekili Mitat Şakir Al-
! tan'ın, kuraklık dolayısiyle çiftçinin durumunu 
j hafifletici bir tedbir düşünülüp düşünülmediği 
I ve Konya Sulama şebekesinin ıslah ve tevsii hak-
i kında ki sorusuna Tarım Bakam Cavid Oral ve 
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Bayındırhk Bakanı Şevket Adalan'ın sözlü ce
vaplan (6/356) 

30. V . 1949 
B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Genel olarak bahar mevsimi yağışsız geç
mekte ve yağış ümitleri gittikçe azalmaktadır. 

Bu halin mezruatm gelişmesine ve elde edi
lecek mahsulün nispetine yapacağı menfi tesi
rin önemi malûmdur. Bilhassa bir ziraat böl
gesi olan Konya ve havalisinin hububat afyon. 
pancar zeriyatmm mevsim kuraklığı yüzünden 
içine düştüğü durum çiftçiyi düşündürmekte
dir. 

Alman haberler, mezruatm tehlikede oldu
ğunu hububat fiyatlarının yükselmeye başla
dığını, otsuzluktan mühim bir kısmı esasen kış
ta telef olmuş bulunan hayvanların satılmak 
üzere pazar yerlerine döküldüğünü ve Konya 
vilâyeti halkının bu halleri 928 - 930 senelerin
de görülen kuraklığa benzer periyodik mahiyet
te yeni bir kuraklığın ilk belirtileri gibi endişe 
ile takip eylemekte bulunduğunu bildirmekte
dir. 

Binaenaleyh : 
A) 1. Kurak karşısında ne düşünülmek

tedir; periyodik endişe ve alınmasında fayda 
mülâhaza edilen tedbirler var mıdır? 

2. Hububat, pancar , afyon çiftçisinin du
rumunu hafifletcek; 

3. Yemsizlik ve otsuzluktan hayvan telefini 
ve ucuz fiyatlarla çiftçi elinde çıkmasını onli-
yecek tedbirler düşünülüyor mu? 

Tarım Bakanlığınca : 
B) 1. Fazla kış ve yağışlı yıllarda su taş

kınlıklarından mütevellit zararların önlenmesi: 
ve her zaman tehdidini gösteren kuraklıktan 
kısmen olsun kurtarılması için Büyük Meclisçe 
son defa kabul buyurulan 5259 sayılı Kanunun 
icaplarına göre Konya Sulama şebekesinin ıslahı 
ve tevsii konusunda bu yıl ve gelecek yıllar zar
fında yapılacak ameliyeler ve alınacak tedbir
lere dair de Bayındırlık Bakanlığınca söslü 
olarak cevap verilmesini saygılarımla rica ede
rim. 

Konya Milletvekili 
Mitat Şakir Altan 

TARIM BAKANI CAVÎD ORAL (Seyhan) 
—< Muhterem arkadaşımın bu sorusundan isti
fade ederek bugünkü mahsul durumu hakkın-
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i da umumi malûmatımı arzetmek istiyorum : 

1. — Bu yıl kış erken gelmiş çok sürekli ve 
şiddetli olmuştur. 

I 2. — Mahsul bahara bâzı mevzii donlarla az 
zarar görmüş olarak çıkmıştır. Evvelki beyan
larımda belirttiğim gibi kışlıklarda bu suretle 
yazlık ekim durumuna girmiştir. 

3. — Mart ve Nisan yağmurları kışlıklar 
için duyulan endişelerimizi azaltmış ve bu ay
lar yazlık ekim için müsait geçmiştir. 

Ancak evvelce de söylediğim gibi Orta Ana
dolu'da mahsul durumunu tâyin ve tesbit ede
cek olan Mayıs yağmırlarınm kifayetsizliği bil
hassa Afyon, Konya, Ankara, Eskişehir vilâyet
lerini sıkıntılı bir duruma düşürmüştür. 

Yalnız bu vilâyetler içinde de yer yer yağ
mur almış ve nispeten iyi duruma geçmiş böl
geler vardır; meselâ : 

Eskişehir, Sivrihisar çevresinin kuraktan 
çok muztarip olmasına rağmen Hamidiye, Çif
teler, Alpu, Bozüyük mıntakalarmda durum 
daha iyicedir. Cenupta mahsulün idrakine baş
lanmıştır. Ve geçen seneden çok iyi bir mahsul 
görülmektedir. Meselâ : Seyhan, geçen sene 
154 bin ton iken bu sene 350 bin ton beklenil
mektedir. İçel de hemen aynıdır. 

Mahsul durumu artık taayyün etmiş bulu
nan Güney - Doğu, Ege, Marmara havzası ve Ka
radeniz bölgelerinde umumiyetle normal bir 
mahsul göze çarpmaktadır. 

Trakya, Marmara havzası, Karadeniz ve sa
hillerine iyi yağmurlar yağmıştır ve bu yağış
lar da bilhassa yazlık ürünler için çok faydalı 
olmuş ve olmaktadır. 

Sivas, Kayseri, Yozgad, Kırşehir, Niğde, Ço
rum, Amasya, Çankırı vilâyetlerinin durumla
rı son günlerde yağan yağışlarla iyiliğe yüz 
tutmuştur. 

Şarktaki mahsul durumu hakkında şimdi
den bir şey söylemek doğru değilse de gerek 
ekiliş ve gerekse yağmur bakımından geçen se
neden daha iyi görünmektedir. 

Netice olarak şunu diyebilirim ki : 
Gün dönümüne kadar yukarda işaret etti

ğim vilâyetlerin sıkıntılı olan çevrelerinde yağ-
| mur düştüğü takdirde en azdan tohumluğunu 

ve yiyintisini çıkarabilecek bir mahsul idrak 
edilecektir. Bununla beraber Türkiye'nin bu-

I günkü hububat durumu, Allah saklasın, her 
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hangi bir umumi kıtlık manzarası meydana ge
tirecek bir vaziyeti asla göstermemektedir. 

Yer yer sıkıntılı olacağını talimin ediyoruz. 
Hükümetiniz hassasiyetle bu durumu yakından 
takip etmektedir. Ve bu maksatla bakanlık 
mütehassıslarından müteşekkil üç ekip, beş 
gündür kuraklığın en çok kendini gösterdiği 
illerde, yerinde tetkikler yapmaktadırlar. Bu 
heyetlerin getirecekleri malûmata göre Hükü
metçe gerekli ve mümkün olan bütün tedbirler 
alınacaktır. 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADA
DAN (izmir) —- Konya ovasının her zaman teh
didini gösteren kuraklıktan kısmen olsun kur
tarılması için alınması lâzım gelen tedbirleri iki 
noktada toplamak mümkündür : 

1. — Sulama için lüzumlu suyu temin et
mek, 

2. — Mevcut sulama şebekesini tam randı
manla çalışacak şekilde ıslah ve tevsi etmek. 

Bunun dışında yağışlı yıllarda husule ge
len zararlı su taşkınlarını önlemek ve mevcut 
büyük bataklıkları kurutmak bu bölgenin 
önemle üzerinde durulacak işleri arasındadır. 

Sulama, koruma ve kurutmaya ait bütün bu 
işler 5259 sayılı Kanunla sağlanan ödenekle ele 
alınacak ve bütçe imkânlarına bağlı bir prog
rama göre gerçekleştirilecektir. 

Bu yıl tesbit edilen programda mevcut sula
ma şebekesini besliyen iltisak kanalı ile sula
ma sahasının en mühim kısmını teşkil eden ova 
köyleri kanalının temizlenmesi ve şebekede ek
sik bulunan çeşitli sınai imalât işlerinin yapıl
ması göz önünde bulundurulmuştur. Bundan 
başka sağlık bakımından büyük mahzurlar do
ğuran Ereğli bataklığının kurutulması işi de bu 
yıl içinde taahhüde bağlanacaktır. 

Şu hususu da belirtmeyi faydalı görüyorum. 
Yeter miktarda sulama suyu bulıınmıyan böl
gelerde yeraltı su kaynaklarından faydalanarak 
sulama yapılmasına elverişli sahalar Amerika'lı 
uzmanlara tetkik ettirilmiştir. Bu arada Konya 
ovasında da incelemeler yapılmıştır. Alınacak 
raporun neticesine göre gerekli teşebbüse geçi
lecektir. 

MİTHAT ŞAKİK ALTAN (Konya) Efen
dim; muhterem arkadaşlarımın verdikleri izahatı 
dinledim. 

Tarım Bakanı arkadaşımız umumi kuraklık 
durumunu hulâsa buyurdular. Memleketin bâzı 
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bölgelerindeki zirai durumu izah ettiler. Tabiî 
bunlar Allahtan gelen hâdiselerdir. Beşerî taka
tin fevkinde olan şeyler için birşey denemez. 
Yalnız şu noktayı tavzih etmediler. Benim öner
gemde en çok belirttiğim endişe, periyodik alâ
metlerdir. Konya ovasının en çok korktuğu bu
dur. (jüııkü 1929 - 19o0 büyük kuraklığında bir
çok hicretler olmuş ve halk büyük sefalete düş
müştür. Bu itibarla kuraklık alâmetleri belirdi 
mi halkın endişesi artar. Bana bu önergeyi ver
dirmeye sebep; ovada görülen bu belirtilerdir. 
Aldığım mektuplardan ve mahallî matbuatından 
bâzı parçalar okuyacağım, yüksek huzurunuzda 
ve bu konuda Hükümetin beyan eylediği yeter 
derecedeki hassasiyetine teşekkür aynı zamanda 
lüzumlu tedbirlerin alınmasında asla gecikmeme 
lerini de rica edeceğini. 

Geçen ayın 25 inde bir mektup alıyorum. Hu 
susi bir mektuptur, kuraklık hakkında değil, diğer 
bir iş için yazılmıştır; yalnız içinde şöyle bir 
kısım var : (Yağmurun yağmamasından bu sene 
Konya'da ekin yok demektir. Hattâ hayvanat 
için ot dahi yoktur. Esasen Konya havalisinde 
mevaşi % 60 nispetinde telef olmuştur. Şimdi 
elde mevcut mallarda, Konya piyasasına sürüldü. 
Sebep; yiyecek olmamasıdır. Her halde toprak 
karnı tesiriyle hasta olsa gerektir. Allah hayırlı
sını versin. 

Diğer bir mektup : 
Bendenize yazılan mektubun sarfına başka 

birisinin mektubu zühulen konmuş okuyorum \ 
« Kardeşim İbrahim, ben birkaç gün için Iz-

mire gitmiştim. Geldiğim zaman mektubunu ver
diler, münderecatı malûm. Sana esefle bildirece
ğim birşey varsa o da Akşehir ve Ilgın mmtaka-
smm gece gündüz ağlanacak şekilde kurak git
mesidir; ekinlerimiz âdeta kurumuştur. Bir tek 
afyon yoktur, pancarlar da topraktan çıkamıyor. 
Bu sene domalanın ismi dahi yoktur. Kuraklık 
o kadar fazla ki, hiç görülmemiştir. Kazalar 
dâhil olmak üzere bütün köyler duaya çıkıyorlar, 
Allah imdadımıza yetişsin kardeşim. » 

Diğer bir mektup : 
« Okulumuz için Bayındırlık Bakanlığından 

yardım yapıldığına dair olan mektubunuz halkı
mızı çok sevindirdi. Bakan Beye bir teşekkür 
yazdık. Ben ve diğer arkadaşlarım imzalayıp gön
derdik. Yalnız yağmursuz! ııktan çok müşkül için
deyiz. Halk bu yüzden sıkıntı içindedir ve hic 
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kimsenin yüzü gülmemektedir. Ne ekin, ne ot 
yoktur, pancar ve afyondan hayır yoktur, hep 
düşünceli bir haldeyiz. » 

Bu arada mütemadiyen rasatları da takip 
ettim, son günlerde yağmur yağdığı rasat bül
tenlerinde kaydedilmemiştir. Serpinti halinde 
aym 26 - 27 sinde yağmış ise de bir ehemmiyeti 
ve kıymeti yoktur. Yani Konya ovasına yağmur 
yağmamıştır. Aynı zamanda bu muhitten gelen 
arkadaşlar da, ekinlerin şimdiden sararmış oldu
ğunu söylüyorlar. Geçen gün bir arkadaşım gel
mişti yağmursuzluktan dolayı halkın vaziyetini 
anlattı ve dert yandı ve ilâveten son on gün için
de devamlı olmak şartiyle yağmur yağarsa belk*'. 
ekilen tohumların % 25 i kurtulur deniyordu. 
Ve buğday fiyatlarının 39 - 42 kuruş arasında 
yükseldiğini söyledi. 

Bu vaziyet gösteriyor ki, buğday anbarı du
rumunda olan Konya'nın bu seneki vaziyeti ha
kikaten acıklı ve çiftçinin durumu ise türlü müş
küller içindedir. 

Şimdi, hava durumunu, 28 . V . 1949 tarihli 
mahallî bir gazete şöyle yazıyor: 

İlimiz çevresinde gün geçtikçe yağmur ihti
yacı fazlalaşmakta, çiftçi ve halkımız endişeye 
düşmektedir. Kışın bol kar yağmasına rağmen 
yağmur mevsimleri tamamen kurak geçmekte
dir, Bu yüzden ekinler bodur kalmış, yerden 
yükselememiştir. 

Herkesin gözü havada bulutları takip etmek
te, yağmuru beklemekte idi. Perşembe günü 
hava kapanmış, öğleden sonra ve aynı gece şeh
rimize ve etrafına az miktarda yağmur düşmüş
tür. Dün do hava kısmen kapalı geçmiştir. 
Yağmur az olmakla beraber yine çiftçiyi ve hal
kımızı sevindirmiştir. İlce ve bucak muhabirle
rimizden aldığmıız haberlere göre, bu yılın şid
detli kışından kurtulup sağ kalan koyun ve ke
çiler şimdi kuraklıktan ot bulamamakta ve telef 
olmaktadır. Bâzı bucak köylüleri küçük baş 
hayvanlarına hâlâ saman yedirmek zorunda kal
mıştır. Samanı da teinin etmek bir mesele ol
muştur. 

Diğer bir yazıda da şöyle deniyor: Dün şehir 
civarına serpinti halinde yağmur düşmüştür. 
Yağmur ihtiyacı her gün artmaktadır. Küçük 
baş hayvanlar arasında otsuzluk yüzünden tele
fat artmaktadır.. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; görüyorsunuz 
ki, hava durumuna ait vaziyet budur.. Yine 2 . 

6.1949 O : 1 
i Yi . 1949 tarihli ve müstakil karakteri haiz bir 

gazetede şöyle deniyor : (Hâlâ ziraati yağacak 
yağmura bağlı olan (Allaha kalan) senelerdir 
sunulacağını işitip de hâlâ kupkuru bir ovaya sa
hip olan bu şehir, acaba mevcudiyetini orta za
mandan bugüne kadar getiren eserlerle müzey
yen Selçuk İmparatorluğu Hükümetinin merke
zi Konya mıdır? 

İmza F. U. 
Görülüyor ki, çiftçinin mukadderatı hemen 

hemen yalnız yağmura bağlıdır. Eğer yağmur 
faktörü zamanında lovada faaliyetini ifa ederse 
o sene hakikaten, mahsul iyi olur. Takdir buyu
rursunuz ki, bu yalnız Konya'ya mahsus ve mün
hasır değildir. Bu kuraklık bütün Orta Ana
dolu için varittir. Bütün yurtta yıllık düşen 
yağmur miktarı vasati olarak 250 milimetre 
raddesindedir. Konya'nın bir de rutubet sevi
yesi vardır, o da % 27 dir. Bu rutubet seviye
sinde hiçbir şey bitmez. 

Bu seneki kurak geçen mevsim, toprağa 
âdeta yenibaştan bir step karakteri vermekte
dir. Tabiatiyle sulama ihtiyacı kendisini daha 
çok hissettirmekte ve toprağın bağrında çat
laklar uzayıp gitmekte ve hazin bir manzara 
arzetmektedir. 

1942 de de Konya'nın acı bir hâtırası vardır. 
Mevzii bir kuraklık olmuştur. Cihanbeyli'de 
bu kuraklıktan iki yüz bin hayvan telef olmuş
tur. Bu 200 000 hayvanın telef olmasının Millî 
servet bakımından ne kıymet ve mâna ifade etti
ğini yüksek heyetiniz takdir eder. Bütün bu ku
rak iklim içinde bizim ziraate verdiğimiz hisse 
ve pay çok azdır. Bugünkü ziraat bütçesiyle mem
leket ekonomisinin bel kemiğini teşkü eden zi-
raatimizi kalkındırmaya imkân yoktur. 

Hiç şüphesiz arkadaşlar, memlekette birçok 
şeyler yapılmıştır. Fakat bu yoldaki kifayetsiz
liği el'an geniş ölçüde duymaktayız. Bir kurak 
hâdisesi memlekette geniş bir panik yaratıyor. 
Memlekette yeis ve endişe doğuruyor. Bu vaziyet 
devam ederse ne olacaktır?. Bir memleket ki, 
bünyesinin en büyük kuvvetini, kudretini ziraat-
ten alıyor. Ziraatin de en büyük mesnedi ve kuv
veti şudur; yeraltı ve yerüstü sularıdır. Bun
ları en geniş ölçüde ele alıp tedbirler düşünmek 
bu sahaya hattâ nefislerimizden kısarak rantabl 
bir şekilde sermayelerimizi yatırmak suretiyle 
bir an evvel memleketi selâmete kavuşturmak, 

I Türk milletinin kaderini kurtarmak zorundayız. 
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Yoksa bu zalim kaderin elinde bulundukça, onun 
tesiri altında inledikçe bizim memleketimizde ye
ni bir gelişme, refah ve medeniyet anlayışının; 
bütün yurt çocuklarında büyük bir anlayış, se
ziş ve gayret bulunmasına rağmen, tahakkuk 
edebileceğine bendeniz kani olmuyorum. 

Tarım Bakanı arkadaşımız buyurdular ki, 
Hükümet tedbirler almakta hassasiyet göstermek
tedir. Bu, şayanı teşekkürdür. Zaten öyle olaca
ğını ümit etmekteyim. Gerek Hükümetin, gerek 
kendi şahıslarının azimli hareketlerinden; faali
yetlerinden bunu bekliyoruz. Yalnız acaba diyo
rum bu kuraklık dolayısiyle daha bâzı tedbirler 
alınamaz mı?. 

Bilmiyorum, Hükümet ne düşünüyor?. Tabiî 
Konya büyük hububat stoku yapan bir mıntaka-
dır. Bu mmtakada kuraklık dolayısiyle mahsul 
bakımından bir düşüklük hâsıl olacaktır. Çünkü 
bundan sonra da yağacak yağmurların faydası 
olacağını zannetmiyorum. Tedbirler arasında it
halât meselesi hatıra gelebilir. Bir de endişe edi
yorum ki mevcut ve müddehar bulunan, Ofisin 
elinde ki, buğdaylar elden çıkarılmasın. 

Bendeniz ziraatçi değilim. Fakat her memle
ketin kendine mahsus tohum karakterlerini haiz 
hububatı vardır. Konya'da bendeniz vaktiyle 
Konya'nın İktisadi Bünyesine Bir Bakış adlı 
bir eser yazmıştım. O münasebetle topladığım do
kümanlardan biliyorum Konya'da da hususi bâ
zı evsafta tohumlar vardır. Buğday ve arpa ola
rak, ve diğer hububat nevileri olarak bunlar
dan şayanı tercih olanlar hangisidir? Tabiî 
bunu mütehassıslar bilir. Bu bakımdan bizim 
elimizdeki mahallî karakteri olan tohumlukları 
istihlâk mahallerine göndermem ek çareleri aran
malıdır. 

Yine Saym Bakandan şunu rica edeceğim; 
çayırlar meselesi var. Malûmu âliniz birtakım 
köylerin çayırları vardır, bunları daha ziyade 
teknik ziraat sahasında inkişaf ettirmek lâ
zımdır, santrifüj tulumbaları konusu da var
dır, acaba bunların motörlerini taksitle köy
lüye tedarik etmek mümkün olabilir mi. Ki, 
bunlar bahçe, sebze ziraat inde mühim rol ifa 
ediyorlar. 

Sonra. Ağıllar Kanunu diye bir kanunumuz 
var Bunun tetkikatta hiç bir faydasını göre
medim. Takdir buyurursunuz hayvan mahsul
leri memleketimiz için büyük b v servettir. Fa
kat bunlar her zaman ölüyor. Konya'da dört 
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i milyon küçük baş hayvan vardır, bunun ziyaı 

demek hem hayat standardımızın tazyiki, hayat 
' pahalılığını artırmak demektir. Hem de çift-
| çinin zarara girmesini mucip oluyor. Burada 
i iki nevi zarar mevzuubahistir. Nitekim peynir 

260 a, yağ 8 liraya çıkmıştır. Konya'dan aldı
ğını son bir mektupta yağ için şu tâbiri kulla-

: nıyorlar: Yağ nerede? Yağ Hasaiıpaşalı oldu, 
' diyorlar. Hasanpaşalı oldu ne demektir? Tabiî 
'; pazarda görülmez bir hale geldi, demektir. Yani 
; es'arın galasına işaret oluyor. Hayvan serveti 
j hakikaten üzerinde ehemmiyetle durulacak bir 
' mevzudur. Ot meselesi; malûmu âliniz, köylü-
I ler bu gibi işlerde göreneğe tabidirler. Lâkaydi 
ı içinde hareket ediyorlar. Yeni kurulacak olan 

öğretim ve üretim çiftliklerinin bu konuda ro
lü öğret;ci ve büyük olmalıdır. Bu yükü üzerine 
almalıdır. Gerek bu otlak ve çayırların ve 
gerekse hayvanların yok pahasına elden çıkma
ması için Ziraat Bakanlığı elden geldiği kadar 
tedbir almalı, buna katî bir çare bulmalıdır. 
Binlerce hayvanı köylü ucuz, pahalı elden çıkar
mak mecburiyetinde kalmıştır. Çünkü besliye-
miyecek bir haldedir. Bu nazarı itibara alına
rak bunun çaresine bakmak mecburiyetindeyiz. 

Akşehir'in mâruf bir çiftçisinden naklen 
işittim. Kendisi Tuzluklu köyündendir, oranın 
en ileri çiftçilerinden birisidir. Ben de tanırım. 
şöyle anlatmış: Hemen hemen bu sene elimizdeki 
istoku hayvanlarıma tamamen yedirdim, elimde 
hayvan da kalmadı, kâşki kalsaydı teessüfünde 
bulunmuştur. Çiftçiliğinin hemen bütün sermaye
si olan yirmi bin lira kıymetindeki saman, ar
pa şu ve bunu yedirmiş, şimdi o da kalmadı. 
Nihayet çiftliğimin serveti bu idi o da gitti di
yor. Görülüyor ki hayvan beslemek için bir ip
tidailiğimiz vardır. Bu bakımdan çiftçiyi kal
kındırmak, usullerinin ıslahını temin etmek, 
kurulacak bâzı tesislerle kışlık ot tedariklerini 
temin etmeleri hususunda onlara yardımcı ol
mak gibi ehemmiyetli tedbirler alınmasını çok 
rica ederim. Bu mevzuu ele alsınlar. Şüphesiz
in ziraatçilerimiz ziraat sahasında çalışmakta ve 
emeklerini esirgemenıektedirler. Bu milletin, bu 
memleketin kalkınması için gelecek seneki büt
çemize lâzımgelen tahsisatı koyarak bu tedbir
lerin gerçeklenmesin! Hükümetten ve yüksek 
hevetinizden rica ederim. Şahsi kanaatim şu
dur ki; bu memleketin zirai hayatı istediğimiz 
şekilde kalkındırılmaz, nüfusu nıütekâsif bir 
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hale getirilmezse hiçbir esaslı ve geniş kalkın- j 
ma olacağını zannetmiyorum. j 

Yol dâvası da en büyük davamızdan birisi- | 
dir. Yollar, memleketin kan damarlarıdır. Bir | 
bütün olarak ziraat ve su işleri de ele alınmaz | 
ve tekâmül ettirilmezse, mevcut vaziyet devam 
ettirilirse veya mevcut vaziyet pek az ileri gö- ı 
türülürse memleketimizin kalkınacağını tahmin ; 
etmek nihayet bir hayal olur. j 

Bayındırlık Bakam arkadaşımın ilgisine ben | 
teşekkür ederim. Konya muhiti üzerinde ilgi j 
gösterdiler bir okulumuza yardım ettiler. Yar- i 
m an'm uğradığı su baskınına karşı önleyici bir- | 
takım tesisler yapılacağını, ova köylerini su ! 
taşkmlariyle tahrip eden kanalların temizlene
ceğini, Ereğli bataklığının kurutulması işinin I 
ihale edileceğini, yeraltı sularından istifade edi
leceğini beyan buyurdular. % 27 rutubet sevi
yesi olan bir memlekette suya olan ihtiyecı tak
dir buyurursunuz. Sulama şebekesi ilk kurul
duğu zaman 550 bin dönüm araziyi sulamak 
amaciyle tesis edilmişti fakat bugünkü sulama 
(-•artları ve mevcut tesislerin aldığı mühmel va
ziyet karşısında sulanabilen saha ancak 100-150 
bin dekarı geçmemiştir. Yağışlı yıllarda Bey
şehir gölünün seviyesi yükselmekte fazla gelen i 
suların kanallara verilmesi üzerine kanallar su
ları taşıyamamakta ve bu yüzden de Kraviran, 
Hotamış,- Arapçayı mmtakasma sular taşıp, 
bir feyzübereket kaynağı olan sular, bu defa 
bataklıklar tevlit ederek bir felâkete sebep ol
maktadır. ! 

I 

Ben, kendi tetkik ve etüdüne güvendiğim i 
bir arkadaştan dinledim. Vaktiyle Kaliforniya-
da da böyle imiş. Orada evvelâ suların etüdü 
yapılmış ve inzibata alınmıştır. Sonra zira atin 
nev'i tâyin edilmiş, tâyin edilen ziraat nev'ine ı 
ve inzibata alman suya göre de sulama işleri 
tanzim edilerek gayet iyi ve bugünkü neticeler I 
alınmıştır. Bugünkü Kaliforniya'nın arazi ve ve
rimlilik durumuna nazaran bizim memleketin 
durumu da aşağı değildir. Bütün hususiyetle-
riyle ondan dun değildir. Yerüstü ve altı su
larımız mevcuttur. 

Sayın Bayındırlık Bakanı tebşir ettiler, yer
altı sularından da yapılacak istifadeler araştı
rılmaya başlanmıştır dediler. Arkadaşımıza te- j 
şekkür ederim. i 

Yeraltı suları da büyük ölçüde bir kıymet 
ve ehemmiyet ifade eder. Eğer kanalların te- | 
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mizlenme işi ele alınır, Hotamış etrafında bir 
zaman yapılmak istenen şedde yapılırsa her 
halde birçok hasar ve felâketlerin önüne geçi
lir. Diğer yandan Seçmeli Boyalı, Gödene, Ha
tip, Tutlu kırından geçecek yeni bir kanalın ilâ
vesi Sille Kırı, Hocacihan, Pınarbaşı ovalarını 
kurtaracak ve bu kurtuluş Konya ovasının zi
rai istihsalini birkaç misline çıkaracaktır. Ay
rıca sulama şebekesi tesis edilirken Karapınar 
ovasının istifadesi için de işaretler konmuş, fa
kat yapılmamıştır. Sonra küçük sulara ait tah
sisattan meram dere suları için de 160 bin lira 
vadettiler. Esasen bunun etüdü de bitmiştir. 
Bu da kıymetli bir iş olacaktır. 

Bütün Anadolu yaylasının suya olan ihti
yacı artık kaçınılmaz bir hakikat halini almış
tır. Vilâyetimin de suya ve yola ihtiyacı çok 
büyüktür. 

Meclis olarak, Hükümet olarak gelecek se-
neki bütçemizden bu işler için daha çok im
kânlar hazırlanmak suretiyle Türk çiftçisi ve 
Türk köylüsünü tabiatın zalim pençesinden 
kurtarmak zorunda olduğumuz değişmez bir 
hakikat ve ödevimizdir. 

Bu memleketin halâsı, istikbali için nasıl 
mücadele ettik ve zafere ulaştıksa bu yol, su 
ve ziraat dâvasiyle de mücadele ederek zafere 
bir an evvel erişmemizi bekliyor ve diliyorum. 
Siyasi istikbalimizi tamamlıyacak ve asıl kur
tuluşumuzu sağlıyacak budur. 

14. — Ordu Milletvekili Arif Hikmet OnaV-
m, 1949 - 195Q mahsul yılı ihracat rejimi hak
kındaki sorusuna Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
Cemil Said Barlas'm sözlü cevabı (6/357) 

BAŞKAN — Soru önergesini okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Geçen Nisan ortalarına doğru, 1949 - 1950 

mahsul yılı ihracat rejimini tesbit etmek üze
re Ticaret ve Ekonomi Bakanlığında ilgililer
den müteşekkil bir toplantı yapıldığı malûm
dur. 

1. Bu toplantıdan alman ilham, yahut baş
ka mülâhazalarla mahdut bâzı maddelere mün
hasır kalacak hususi takas hariç diğer bütün 
maddelerden takas kaldırılacağı doğru mudur? 

2. Doğru ise, hususi, takasla ihracına mü
saade edilecek maddeler tesbit edilmiş midir? 
Ve hangileridir? 
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{ mmtakalarda başlamıştır. Çünkü biz ihracat 

mevsimini mal ihraç edilmek üzere gemilere 
I yüklenildiği tarihten itibaren saymıyoruz. Me-
j selâ Karadeniz bölgesinde hepiniz bilirsiniz ki, 
I 200 bin aile fmdık istihsali ile meşguldür. Bu 
I bir milyonluk, halk kütlesinin geçimi ve hayat 

şartları fındığa bağlanmıştır. Yine hepiniz bi
lirsiniz ki, 1939 yılından beri fındık diğer is
tihsal maddelerine nazaran değer fiyatla satı
lamamıştır. Hattâ bâzı seneler, 1938 yılında elde 
edilen satış fiyatlarına bile vâsıl olunamamış
tır. Bu itibarla fındık müstahsili 1939 yılından 
bu zamana kadar her sene biraz daha açık ver
mek suretiyle borçlanmıştır, ve sizi temin ede-

I rım ki, bizim bölgenin bâzı kısımlarında halk 
I istihsal ettiği fındık ile 12 aylık mısırını temin 

edecek vaziyette değildir. 
Hal böyle olunca, fndık daha idrak edilme

den piyasa nevama kurulur ve müstahsilin 
yüzde 50 - 60 şı, istihsal edeceği fındığın mü
him bir kısmını tüccara getirir, satar. Tekrar 
ediyorum; müstahsil fındığını daha idrak etme
den satmak mecburiyetindedir. Bu satış için ih
raç rejiminin belli olması lâzımdır. Onun için 
Sayın Ticaret ve Ekonomi Bakanı arkadaşım
dan rica ediyorum; bu ihraç takasla mı olacak--
tır, takassız mı olacaktır? Karar ne şekilde ve
rilirse verilsin, fakat bekletilmeden bir karar 
alınsın. Çünkü bu rejim belli olduktan sonra
dır ki, müstahsil malını bir az değer fiyatla sat-

I mak imkânına malik olacaktır. 

ŞULEN ÎŞLER 
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Ticaret ve Ekonomi Bakam tarafından söz

lü olarak cevaplandırılması saygı ile arzolunur. 
Ordu Milletvekili 
Arif Hikmet Onat 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI CEMİL 
SAİD BARLAS (Gazianteb) — Efendim; 
1949 - 1950 ihracat rejimini tesbit için, muh
terem arkadaşlarımın da haberdar olduğu veç
hile, Türkiye'nin muhtelif bölgelerindeki ihra
cat ve ithalât birliklerinin mütehassıslarını 
topladık ve mütalâalarını aldık. Geçmiş yıllar
daki ithalât ve ihracat işlerimizde aksak taraf
lar varsa, üzerinde müspet ve menfi tesirlerini 
tetkik ettik, ondan sonra da alâkadar Bakan
lıklar mümessillerinden mürekkep bir heyet 
topladık, bu heyet raporlarını hazırladı ve ba
na getirdi. İhracat mevsiminden evvel varıl
ması lâzımgelen neticeyi Hükümete arzedece-
ğim. 

Takasın kalkıp kalkmaması hususunda muh
telif görüşler hâsıl oldu. Bu yönden de iş, esaslı 
surette tetkik edilip, memleketin menfaatine 
en uygun tarzda bir karar olarak çıkması için 
uğraşıyoruz. Bugün için verilmiş bir karar yok
tur. 

ARİF HİKMET ONAT (Ordu) — Efendim; 
Sayın Ticaret Bakanı takas hakkında henüz ve
rilmiş bir karar yoktur, dediler Ve pek yakın
da memleketin menfaati bakımından en uygun 
bir kadar alınacağını tasrih buyurdular. Ben
deniz şunu arzedeyim ki, ihracat mevsimi bâzı 

1. — Ankara Belediyesince, arsa ve arazisin
den belli bir kısmımn mesken yapacaklara 2190 
sayılı Kanun hükümlerine bağlı olmaksızın ve 
muayyen şartlarla tahsis ve temlik yetkisi ve
rilmesi hakkındaki 5218 sayılı Kanuna ek ka
nun tasarısı ve İçişleri Komisyonu raparu 
(1/583) 

BAŞKAN — Tasarının görüşülmesine devam 
edeceğiz. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU ADINA FAHRET
TİN TİRİTOĞLU (Balıkesir) — Bu tasarının 
üç maddesi görüşülmüş ve intaç edilmişti, yal
nız geçici maddesi İçişleri Komisyonu tarafın
dan incelenmek üzere geri alınmıştı, Komisyo
numuz henüz toplanıp incelemesini bitirmemiş

tir. Onun için bunun müzakeresinin öğleden 
sonraki 17 celsesine talikini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Biliyorsunuz ki, geçici madde 
Komisyona verilmişti, bu madde henüz komisyon
dan gelmemiştir, onun için bu tasarının konu
şulmasını geçiyorum, öğleden sonra gelirse ona 
göre muamelesini tâyin ederiz. 

2. — 1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A), 
(A/l) ve (R) cetvellerinde, değişiklik yapılması 
hakkında Kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu 
raporu (1/571) [1] 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini oyunuza 

[1] 250 sayılı basmayanı tutanağnn sonunda-
dır. 
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sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etıniyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A), (A / l ) 
ve (R) cetvellerinde değişiklik yapılması hak

kında Kanun 

MADDE 1. — 1949 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) ve (A/ l ) cetvellerinin ilişik (1) sayılı 
cetvelde yazılı tertiplen arasında (2 684 400) 
liralık aktarma yapılmıştır. 

B. 

[1] SAYILI CETVEL 

Düşülen Eklenen 

Büyük Millet Meclisi 
14 Taşıt giderleri 2 000 

BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

15 Millî Saraylar giderleri 3 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

27 Meclis soruşturmusiyle 
yargılama ve her çeşit 
giderleri 5 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
1G7 Her türlü rasat, telli 

ve telsiz haberleşme alet 
ve cihazları, gereçleri 
satmalına, kurma, de
netleme, onarma ve iş
letme giderleri, geçici 
istasyonların işletilmesi, 
nakil vasıtalarının iş
letme ve onarmaları ve 
karoserlerinin yaptırıl
maları giderleri 1 400 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

169 Milletlerarası Kurumla
ra katılma payı 1 460 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

Millî Savunma Bakanlığı 
266 Posta ve telgraf ücret

leri 250 000 
BAŞKAN — Kabul edil-

B. 

281 

282 

283 

285 

286 

292 

293 

440 

531 

561 

Düşülen Eklenen 

860 000 

50 000 

500 000 

mistir. 
Harb gereçleri, teçhizat, 
tahkimat karşılık ve gi
derleri 1 500 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Uçak fabrikaları işçi 
ücretleri 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 
Denize ait harb gereç
leri, teçhizat, çeşitli ge
reçler ve devriçark 30 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Ecza ve sıhhi gereçler 
giderleri 50 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Tedavi giderleri 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Yapı ve onarma işleri 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 
Hava meydanları ile 
yolları ve depolan yapı
mı 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

Maliye Bakanlığı 
Aylıklar 300 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

Devlet Borçları 
Vatani hizmet karşılığı 
bağlanan aylık ödenek
ler 300 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Kanunları gereğince ve
rilecek ücretler ve taz
minatlar 74 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

570 000 
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562 

566 

568 

578 

582 

608 

612 

630 

638 
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Yabancı uzman, öğret
men ve hizmetlilerle ter
cümanlarının ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
4178 ve 4598 sayılı ka
nunlar gereğince yapı
lacak zamlar ve yar
dımlar 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 
Merkez büro giderleri 18 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Yüksek okullar genel 
giderleri 20 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
3238, 3803, 4274, 4357, 
4459 ve 5129 sayılı ka
nunlar gereğince ödene
cek köy okulları ile ens
titüleri ve köy eğitmen
leri giderleri 20 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Yabancı memleketler-
lerdeki Türk özel okul
larına 2 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
il ve ilce merkezlerinde 
halk tarafından yaptırı
lan okul binaları iyin 
müteşebbis derneklere 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

Bayındırlık Bakanlığı 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
4489 sayılı Kanuna göre 
staj için yabancı memle
ketlere gönderilecekle
rin yollukları ile başka 
başka her çeşit giderleri 60 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir, 

14 000 

60 000 

60 000 

60 000 

A 
20 

9 9 

23 

663 

Düşülen Eklenen 

5076 sayılı Kanun gere
ğince hava meydanları 
yapımı için girişilecek 
yüklenmeler karşılığı 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 
4626 sayılı Kanun gere
ğince yapılacak memur 
meskenleri (2 600 000 
lirası Doğu bölgeleri 
için) 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 
5243 sayılı Kanun gere
ğince Erzincan'da yap
tırılacak meskenler ve 
her türlü giderler karşı
lığı (Gider şekli Bakan
lar Kurulunca belirtilir). 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

150 000 

200 000 

200 000 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 

(Ekonomi kısmı) 
661 Yolluklar 4 000 

BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
4598 sayılı Kanun gere
ğince yapılacak tedavi 
giderleri ve yollukları 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

A 000 

(Madde Tekrar okundu). 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul elıniyeııler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — ]949 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A), ve (A/ l ) cetvellerinin ilişik (2) sayılı 
cetvelde yazılı tertiplerine (5 233 858) lira ek 
ödenek verilmiştir. 

KEMAL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Ben
deniz fasıl 339 da söz istiyorum. 

BAŞKAN — O biraz evvel kabul edildi. 

— 318 — 



8 : İÖ2 6.6 
[2] SAYILI CETVEL | 

!'• Lira 

Basın \'e Yayın Genel Müdürlüğü 
122 Radyo istasyonları ile stüdyo

ları yönetim ve işletme giderleri 140 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Adalet Bakanlığı 
213 Ceza ve tevkif evleri 300 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

İçişleri Bakanlığı 
339 Şeşim giderleri 500 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Dışişleri Bakanlığı 
433 Milletlerarası Kurum ve Der

neklere katılma payı 604 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Maliye Bakanlığı 
497 Kızılay Kurumuna ] 389 858 

Gl. NACİ TINAZ (Ankara) — Efendim, bu 
sikini ıh zamanımızda Hükümetin şuradan bu
radan tasarruf ederek bu hayırlı cemiyete bir 
milyon 180 küsur bin liralık bir yardım yapma 
sini büyük bir minnet ve şükranla yâdederim. 
Yalnız, bu paranın ne gibi işlere sarfedileceğini 
şöyle kısaca Maliye Bakanı arkadaşımız söyler
lerse tenevvür etmiş oluruz. 

BAŞKAN — Kızılaya bir milyon 189 küsü** 
bin lira ekleniyor. Arkadaşımız teşekkür ediyor, 
fakat nerelere harcanacağı hakkında umumi bil
gi istiyor. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NİHAT ERİM (Kocaeli) — Efendim, 
Kızılaya zaman zaman Hükümet bütçeden yar
dımda bulunmak üzere Yüksek Meclise teklif
lerle gelmektedir. Bu yardımların nerelere ya
pılacağını takdir etmek Kızılayın vazifeleri me-
yamndadır. Yalnız Hükümet bu Kızılayın ken
di fonunun takviye etmek için Kızıla.yca vâki 
müracaatları karşısında Kızılayla karşı karşıya 
geçip bu yardımların nerelere sarfedildiğini tah
kik etmektedir. Yalnız bu bütçe ile Kızılaya ve
rilen miktarlar için görüşmekle kalmaz, alelıt
lak Kızılayın faaliyetleriyle Hükümet her za
man ilgilenir. Başka kaynaklardan aldığı pa
raları da nerelere sarfettiğini de yakından gö
rür. Yüksek Meclise arzedebilirim ki, Kızılayın 
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faaliyetlerine Hükümetin yakından vukufu var
dır. (Kâfi, kâfi sesleri). 

ABlDlN POTUOĞLU (Eskişehir) — Efen-
dim, evvelce Bütçeden Kızılaya yardım yapıl
mıştı, yeniden 1 189 858 lira yardım isteniyor. 
Hükümet namına verilen izahat tatminkâr de
ğildir.. Hükümet, Kızılaya böyle bir yardım 
yapmaya lüzum gördük, böyle bir tahsisat is
tedik, diyor. Ama, Kızılay ne yapacaktır bu 
para ile, ne yapacağını biz sonra düşünürüz di
yorlar. Meclis neden bilmesin, niçin saklanı
yor? Meclis bununla ne yapılacağını pekâlâ 
bilmelidir. 1 189 858 lira deniyor., lirasına ka
dar, hattâ nerede ise kuruşuna kadar var. De
mek ki ; bu bir hesap neticesinde taayyün ve te-
beyyün etmiş ki ; istenmiştir. 

Demek ki, bir hesap tahakkuk ve tebeyyün 
etmiştir. Bunu niçin Büyük Meclisten istiyo
ruz. Hükümet evvelâ bu tahsisatı niçin iste
miştir, ve bu parayı nerelere sarfedecektir, 
Büyük Meclise bu hususta izahat versin, ondan 
sonra kabul ederiz. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NİHAT ERİM (Koceli) — Hükü
met Büyük Millet Meclisinden hiçbir şey sak
lamaz. Ve saklamak lüzumunu da duymaz. 

Nitekim bu tahsisat istendiği zaman, Hükü
met Bütçe Komisyonuna bütün müfredatiyle 
izahat verm iştir. Bütçe Komisyonu Hükümetin 
istediği tahsisat miktarını dar görerek bir mik
tar daha tahsisat ilâvesini de faydalı bulmuş
tur. 

Sayın Potuoğlu'na Bütçe Komisyonu namına 
gereken izahat verildiği zaman görecektir ki, 
Hükümet bir şey saklamamış ve kuruşuna ka
dar bu paranın nereye sarfedileceğini bildir
miştir. 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonu bunu incele
miştir. Buyurun izahat Verin. 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI RIZA 
ERTEN (Mardin) — Efendim, Hükümetin Kı
zılaya yardım olarak istediği 939 858 liranın 
müfredatı gerekçesinde ayrı ayrı yazılıdır. Bun
ların 189 496 lirası Yozgad Mülteciler Kampı
nın Kastamonu'ya nakli dolayısiyle istenilen 
bir paradır. 533 427 lirası Filistin muhacirle
rine yardım için Kızılay Derneğine verilmesi 
lâzımgelen miktardır. 1 262 lirası Seyhan ve 
içel bölgesi seylâpzedeleri içindir, 81 628 lirası 

I yine Seyhan seylâbmda zarar görenler içindir. 
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94 bin lirası da kuraklık, sel ve saire âfet ve 
felâketlerden dolayı mutazarrır olan vatandaş
lara yapılacak yardım dolayısiyledir ki, Bütçe 
Komisyonunuz Meclisin yakında tatil olması 
ihtimalini gözönünde tutarak bu yardımı 250 
bin lira daha yükseltmiştir. Çünkü Meclis ta
til olduğu zaman Hükümet, bittabi bu yetkiyi 
alamıyacağından yapılması lâzımgelen yardımı 
da zamanında vatandaşlara yapamıyacaktır. 
İhtiyatlı olmak üzere arzettiğim miktarı yani 
250 bin lira daha ilâvesini münasip görmüştür. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur; fasıl 
kabul edilmiştir. 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı (Ekonomi kısmı) 
1 >. Lira 

674 Kurumlara yardım 2 500 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(Madde 2 tekrar okundu). 

BAŞKAN •— Söz istiyen yoktur. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 1949 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı A işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kıs
mında (Gelir, Kurumlar, Esnaf vergileri ve 
Vergi Usul Kanununun uygulanma hazırlıkla-
riyle ilgili her türlü giderler) adı ile yeniden 
açılan 482/A bölümüne (200 000) lira olağan
üstü ödenek konulmuştur. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — 1949 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı A işaretli cetvelin Jandarma Genel Ko
mutanlığı kısmının 407 nci (Onarma giderleri) 
bölümünden (277 950) lira, (A/I) cetvelinin 
Bayındırlık Bakanlığı kısmının 20 nci (Yapı ve 
onarma işleri) bölümünde (Jandarma Genel Ko
mutanlığı) adı ile yeniden açılan 11 nci mad
deye olağanüstü ödenek olarak aktarılmıştır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

MADDE 5. — 1949 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı E işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kıs
mındaki 469 ncu (3827 sayılı Kanun gereğince 
satmalmacak taşıtlar karşılığı) bölümünün 4 
ncü (Jandarma G-enel Komutanlığı) maddesin-
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deki o kamyon kaldırılarak jeep adedi 16 ya 
çıkarılmıştır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 7. — Bu kanunu Maliye Bakam 
yürütür. 

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

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

3. — Devlet Denizyolları ve Limanları İşlet
me Genel Müdürlüğü hesahma Amerika'dan sa-
tınalınan altı yolcu gemisi işinde ve kredi temi
ninde hizmeti görülen Al e. Cann'e ve ortağına 
verilecek ikramiye hakkında Kanun tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/557) [1] 

BAŞKAN — Gündemin birinci defa görüşü
lecek işleri arasında, birinci madde için önce
lik teklifi vardır. Öneelik hakkındaki önergeyi 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin ikinci defa görüşülecek işleri ara

sında bulunan bininci sıradaki tasarının önce
likle görüşülmesini arz ve teklif ederini. 

Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Satır 

BAŞKAN — Önceliği kabul edenler... Etmi
yenler... Öncelikle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Tümü hakkında söz istiyen var m,°? 
HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muh

terem arkadaşlar; Yüksek Huzurunuzda konuş
ma mevzuu olan bu tasarının mahiyeti şudur : 
Bu tasarı, bundan birkaç sene evvel Amerika'
ya gemi satmalmması için gönderdiğimiz heye
te Amerika'nın güç şartlarını yenerek gerek ge
milerin satmalmmasında ve gerekse bu gemile
rin tamir ve saire masrafları için lüzumlu sekiz 
milyon doları mütecaviz kredinin temininde 
çok büyük hizmeti göinilen iki Amerika'lı zata 
Hükümetçe ikramiye verilmesi için getirilmiş-

[1] 246 sayılı basmayazı tutanağın sananda
dır. 
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tır. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı olduğu 
ananesini milletçe benimsediğimize göre, 'büyük 
ölçüde hizmet ettiği Hükümetçe tesbit edilen 
bu zevata ikramiye verilmesi mevzuunu tenkit 
edecek değilim. Esasen Günaltay Kabinesi bu 
işi müdevver olarak ele almış ve Yüksek Mec
lise getirmiş bulunmaktadır. 

Yalnız meselenin bir tarafı üzerinde azıcık 
durmıyacak olursak ve bu mevzuu sadece bir 
ikramiye mevzuu olarak geçiştirecek olursak 
meselenin mâna ve mahiyeti yarım kalacaktır. 
Bu itibarla bendeniz işte bu nokta üzerinde kı
saca duracağım. Huzurunuzda Sayın Ulaştırma 
Bakanından iki sual sormakla sözüme başlıya-
cağım : 

Bu zevata daha önceki zaman içinde her 
hangi bir komisyon veya ikramiye verilmiş de 
şimdi ona ilâveten bir ikramiye mi veriyorsu
nuz, yoksa hiç verilmemiş de ilk defa mı veri
yorsunuz ? 

ULAŞTIRMA BAKANI Dr. KEMAL SA
TIR (Seyhan) — İlk defa. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — İlk 
defa. İkinci sual : Bu zevat alelade insanlar mı
dır; yoksa Amerika'da mâruf ve politikada da
hi müessir olabilecek kimseler midir? Bir keli
me ile cevap rica ediyorum. 

ULAŞTIRMA BAKANI Dr. KEMAL SA
TİR (Seyhan) -— Şimdiye kadar edindiğimiz 
intiba bu arkadaşların namuslu ve mâruf birer 
Amerikan vatandaşı olduklarıdır. (Biz işitme
dik sesleri) 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Efen
dim; aldığım cevap şudur; 

BAŞKAN •— Müsaade buyurun, suallerin 
cevaplarını, bütün arkadaşlarımızın işitebilme-
si için, kürsüde söylesinler. Simde siz konuşma
nıza devam etliniz. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) Sayın 
Bakanın verdiği cevap şu; 1. Bu zevata şim
diye kadar bizim Heyetimiz tarafından her hangi 
bir komüsyon ve ikramiye verilmemiştir ve ilk 
defa hükümet tarafından şimdi teklif ediliyor. 

2. Namuslu ve mâruf Amerikan vatandaş
larıdır, bize orada büyük ölçüde hizmet etmiş
lerdir. 

Şimdi o halde bu tasarının mânası üzerinde 
bir cümle ile durmak lâzımdır. O da şudur : Bu 
tasarı, evvelce haklarında kadirşinaslık ve anla
yış gösterilmediği için hizmetleri zamanında ma

nen takdir edilmemiş ve inkâr edilmiş olan iki 
Amerikan vatandaşına, bugün kaçınılmaz bir 
zaruret olarak, maddi bir karşılık vermek mak
sadını gütmektedir; bir mânevi tazminatı sağla
maktan ibarettir. 

Büyük Meclis, bu mevzuun aslının bendeniv 
tarafından bir soru önergesiyle Kamutaya geti
rildiğini hatırlar. O zaman, meselenin hukuki, 
siyasi portesi nezaketi ve mesuliyeti Hükümetçe 
maalesef nazara almmıyarak işbu kürsünün ve 
sorunun esas mevzuu olmıyan, memuurlardan 
mürekkep bir heyetin müdafaa ve aleyhtarlığı 
haline konulmuş ve böylece geçiştirilmişti. İşte 
o zaman, şimdi adı takdirle, teşekkürle geqen 
Me. Cann hakkında da bu kürsüden, hükümete 
mensup bâzı arkadaşlar tarafından hiç de iyi 
olmıyan birçok ağır sözler söylenmişti ki, bu 
sözleri ve isnatları tekrar edecek değilim. 

Bendeniz de o vakit bunların, şimdi sayın 
yeni Ulaştırma Bakanının söylediği gibi, alellâdo 
komisyoncular olmadıklarını, Heyetimize hizmet 
ettiklerini ve kendilerine Heyetimizce beş para 
komüsyon verilmemiş olduğunu öğrendiğimi yük
sek huzurunuzda arz etmiştim. Amerika'da yapı 
lan gemi mubayaası işine dair diğer iddialarım^ 
da ileri sürmüştüm. 

Şimdi resmen öğreniyoruz ki; Amerika'daki 
Türk elçisi, Amerika'ya gitmiş bulunan sayın 
Dışişleri Bakanımızın intibaı, Amerika'da işi 
tetkika memur Maliyet müfettişleri, Bakanlıklar 
hukuk müşavirleri, yeni Ulaştırma Bakanımız, 
hulâsa yeni Hükümet ve Meclis Bütçe Komisj'o-
nu; - eski Hükümetin malûm sözlerini tekzip 
etmiş - ve bu adamların bize büyük hizmetlerde 
bulunduklarına; alellâde insanlar olmayıp nüfur^ 
sahibi insanlar olduklarına; heyet tarafından 
evvelce kendilerine beş para komüsyon verilme • 
miş bulunduğuna kati surette kani olduğundan 
dolayıdır ki, kendilerini taltife lüzum ve zaruret 
görmüş bulunmaktadır. Bu itibarladır ki verile
cek para, bu mahiyeti dolayısiyle, « komüsyon » 
olarak değil, « ikramiye » adiyle vasıflandırıl
mıştır. 

Bütçe Komisyonumuzun bu işi tetkika memur 
ettiği raportörü sayın İzmir Milletvekili Sah 
Odyak'm Bütçe Komisyonuna verdiği raporun 
son cümlesini okuyorum. Raportör salahiyetli 
zevattan alman izahata ve tetkik ettiği dosyalara 
dayanarak raporunda şunları yazıyor : 

« Bu kimselerin büyük hizmetleri dokunduğu 
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ve kendilerinin bu müspet hizmetlerine- bir kar
şılıkta bulunmanın bir kadirşinaslık olduğu ka
dar, şerefli ve hayırhah kimselerin meşru hizmet
lerinin değerlendirilmesi gibi bir vecibe de yerine 
getirildiği kanaatine varılmış ve bu itibarla Hü
kümetin teklifi ve tasarı yerinde görülmüştür.» 

Şu halde, Devlet ölçüsünde yapılan bir se
nelik tetkikler, hazırlanan raporlar, uzun tef
tişler, hulâsa hakikat ancak beni teyit etmiş 
bulunmaktadır. İşte bu hakikat karşısında, 
mevzuu büyütmemek için, kendimi âzami şe
kilde tazyik ederek yalnız şu iki cümleyi söy
lemek vazifem ve hakkımdır. 

O zamanki Hükümetin salahiyetli zevatı ta
rafından benim yanlış zanlar ve mesnetsiz id
dialarla konuştuğum ileri sürülmüştü. Aradan 
bir sene geçmeden, yanlış zanlar ve mesnetsiz 
iddiaların benim tarafımdan değil; fakat o anı 
kurtarmak için Hükümet ölçüsünde iddialarda 
bulunmalarına rağmen, bana karşı mesnetsiz 
konuşan mesul arkadaşların tarafında kaldığı
nı ibretle, hayretle ve teessürle görüyoruz. 

Demek oluyor ki suni tedbirler, ciddî olmı-
yan tahkiksiz, tetkiksiz müdafaalar ve asılsız 
iddialarla hâdiseler belki kolayca geçiştirilebi-
lir. Fakat zamanla bulun bunların bir gün' haki
katin aydınlığı içinde, hattâ şimdi olduğu gibi, 
millî irade ile, kanunla tekzip edilebileceğini 
Hükümet adamlarımız unutmamalıdırlar. (Bra
vo sesleri) 

Büyük Meclise, Büyük Millet hakikatleri 
olduğu gibi nakletmek ve aksettirmek vazife 
ve mesuiyeti içinde olan Hükümetlerimiz için 
ve bu mevkilerde vazife alan bakan arkadaş
larımız için bu hâdiseyi üzerinde baş eğmeye 
ve düşünülmeye değer bir hâdise olarak telâk
ki ediyorum. Zaman geçiştirilir, fakat hakikat
ler örtülemez. (Bravo sesleri) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. 
ULAŞTIRMA BAKANI Dr. KEMAL SA

TIR (Seyhan) — Muhterem arkadaşlar, huzu
runuza sevkettiğimiz kanun hakkında benden 
evvel Hıfzı Oğuz arkadaşım hâdiselerin geçmiş 
seyrini de ifade ederek mâruzâtta bulundu. 
Ben o kısma temas edecek değilim. Getirdiği
miz kanunda Amerikalı iki vatandaşa ikramiye 
vermek mevzuu vardır. Amerikadaki heyeti
mizin macerasını bilirsiniz. Birtakım dediko
dulardan sonra heyet geriye alınmış, mütaakip 
heyetler gönderilmiş, ondan sonra da tarafsız 
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bir heyetin, bir Maliye Müfettişleri Heyetinin 
bu işi tahkik etmesi o zamanki arkadaşlarımız 
tarafından kabul olunmuş ve heyet Amerika'ya 
gönderilmiştir. 

Heyet raporunu doğrudan doğruya adliyeye 
tevdi etmiştir. Binaenaleyh meseleyi ikiye ayır
mak lâzımdır. Birisi doğrudan doğruya oraya 
gönderilen heyetin mesuliyeti veya ademi mesu
liyeti, vazifesini hüsnü suretle ifa ettiği veya et
mediği, keyfiyetidir ki; bu doğrudan doğruya 
Maliye müfettişleri tarafından Adalet mekaniz
masına tevdi edilmiştir. Bu hususta burada ne 
hükümet ve ne de, tahmin ederim ki; hiç bir ar
kadaşımız bu mevzuu eşelemiyecek ve bu hususta 
bir konuşma yapmıyacaktır. Çünkü bütün itima
dımızla kaniiz ki, onun neticesi her ne şekilde 
tecelli edecekse etsin, itimadı tammımız olan 
adalet mekanizması buna bir veçhe verecektir. 

Birinci sayfayı böylece arzettikten sonra, ikin
ci safhaya geliyorum. 

İşin ikinci safhasında, oraya giden heyetimi
zin, yine arzedeyim ki, salahiyetli veya salâhiyet-
siz olarak kullandığı ve kendisinden yardım gör
düğü Amerika vatandaşı olan Mecann ve ortağı
nın bizim heyetimize yaptığı hizmet meselesidir. 
Arkadaşlarım bu hizmet hakikaten vardır. Gerek 
Amerika'daki Vaşington Elçiliğimizin yaptığı 
tahkikat ve gerekse Maliye müfettişlerinin biz
zat Amerika'daki tahkikatı neticesinde Mecann ve 
ortağının heyetimize büyük hizmetleri bu
gün tahakkuk etmiş bulunmaktadır. Bizden 
evvelki Hükümet de bu işi ele almış ve bu 
hususta Amerika'daki Elçiliğimizden malûmat 
istenmiştir. Ozamanki Hükümetiniz ve biz her 
kim olursa olsun bu yardımı yapmış olanların 
hakkını ödememek için hiçbir vesile yoktur dedik. 
Her çeşit Cumhuriyet Hükümetleri bu hizmetleri 
maalmennuniye ödemeye amadedir diye Büyük 
Elçiliğimize direktif vermişlerdir. Ye Elçiliği
mizin yaptığı tahkikat neticesinde bizim Hükü
metimize kadar intikal eden durum bugün tavaz
zuh etmiş vaziyettedir. Bunun neticesi olarak bi
zim heyete yardım eden Amerika'lı bu vatandaş
ların namuslu ve faziletli birer insan oldukları 
bugün dahi tahakkuk eden insanlara, yaptıkları 
hizmetin karşılığı olarak bir ikramiye verilmesini 
bizim Hükümetimiz kabul etmiş ve bunun için de 
huzurunuza bir kanun getirmiştir. Emrederseniz 
Hükümetimize yapılan yardımların tafsilâtını 
arzederim. (İstemez sesleri) Huzurunuza geti-
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rilen bu kanun mucibince, çeşitli safhası gerek 
memleket içinde gerek memleket dışında bütün 
incelikleri tahakkuk etmiş ve ikramiye verilmesi 
zarureti kabul edilmiştir. Miktarını tesbit için 
Amerika Elçiliğimize direktif vermişizdir. Hü
kümetin durumunu ve ne şekilde yardım yapaca
ğımızı Amerika Elçiliğimize tafsilen bildirdik 
ve orada dedik ki, biz, re'sen, Hükümet olarak 
hizmeti geçmiş olan bu vatandaşa bir yardım ya
pamayız. Ancak, bu yardımı Yüksek Meclisin ka
bul etmesi şarttır. 

Bunun bir kanun olarak huzurunuza gelmesi 
için de Amerika Elçimizi tavzih ettik ve miktarı
nı tesbit ettirdik. Tesbit edilen miktar 175 000 
dolardır ve bu paranın ödenmesi şarta muallâk
tır dedik. Yani Hükümet olarak bu parayı verme
yi kabul etmekle beraber ödemenin tahakkuk ede
bilmesi için mutlaka Yüksek Meclisin kabul etme
sinin zaruri olduğunu, aksi takdirde bu meblâğı 
dahi veremiyeeeğimizi ifade ettik. Böylece kesin 
bir rakamla huzurunuza gelmiş bulunuyoruz. 
Geniş bir iş yapılmıştır. Bunda hizmeti dokun
muş bir Amerikalı vatandaşa yaptığı hizmet kar
şılığının ödenmesi, Yüksek Meclisin kabul edece
ği bir keyfiyettir diye düşündük. Bunu arzediyo-
rum. 

KEMAL ZEYTÎNOĞLU (Eskişehir) — Bu 
alman gemilerin tutarı nedir?. 

ULAŞTIRMA BAKANI Dr. KEMAL SATIR 
(Devamla) — Efendim, bu Mc. Camı ve ortağının 
Hükümetimize yaptığı hizmet ve bunun kar
şılığında aldığımız gemiler, iki safhada müta
lâa edilebilir. 

Bunlardan birincisi, bugün halen kullan
makta bulunduğumuz gemilerdir. Viktori tipin
de iki şileptir, isimleri Çoruh ve Yozgattır. 

Diğer iki tanesi tankerdir. Bunların adları 
da Kocaeli ve Sivastır. Bu dört gemi 1948 den 
itibaren hizmete girmiş ve çalışmaya başla
mıştır. Bu dört gemi 12.353,600 liraya ve 18 
taksitle alınmıştır. Bu dört geminin 48 sene
sinden itibaren bizim Denizyollarına sağladık
ları döviz miktarı 10 milyon Türk lirasıdır. Ya
ni bedeli 18 senede taksitle ödenmesi lâzımge-
len bu gemiler 12 milyon liraya alınmıştır ve 
hizmete girdikleri 48 den itibaren de 10 milyon 
lirasını karşılamışlardır. Henüz iki milyon lira
sı ödenmiş vaziyette değildir. Bu tempo ile tak
dir buyurursunuz ki, bunlar da kısa zamanda 
karşılıklarım ödiyeceklerdir. 

. 1949 O : 1 
Diğer altı gemimiz halen Amerika'da bulun

maktadır ve şu günlerde yurdumuza hareket 
etmek üzeredirler. Bunlar yolcu ve yük gemi
leridir. Satıııalnınuı bedelleri 3.750.000 dolar
dır. Tamirlerine 10 milyonu bir az mütecaviz 
masraf edilmiştir. Demek oluyor ki, aşağı yu
karı 14 milyon dolara. Bu altı yolcu gemisi 
satmalının iş ve yeniden tamir edilerek en 
mükemmel gemiler haline getirilmişlerdir. Bu
günlerde hizmete gireceklerdir. 

ABÎDİN POTUOĞLU (Eskişehir) — Bun
ların hepsine bu mutavassıtlar mı, komisyon
culuk yapmışlardır? 

KEMÂL ZEYTÎNOttLU (Eskişehir) — Bu 
mutavassıtların hizmetleri nedir 

VEHBİ SARTDAL (Niğde) —Mahkemeye 
intikal ettiğini buyurdular. Büyük Millet Mec
lisinde konuşulan bu hâdise için biz intizar 
ediyorduk ki, neticesi bize bildirilecek. Acaba 
hâsıl olan suçlar nelerdir? Hiç olmazsa bunun 
hakkında bizi tenvir ederler mi? 

ULAŞTIRMA BAKANI KEMAL SATIR 
(Devamla) — Heyetimiz Amerika'ya gittiğinde 
Amerika mevzuatı şöyle idi : Amerikan mevzu
atı mucibince, 14 milden süratli yolcu gemileri 
Amerikan vatandaşından başkasına verilmez. 
Keza Viktori tipindeki gemiler Amerikan va
tandaşından başkasına , satılamaz. Heyetimiz 
Amerika'da teşebbüse geçti ve birçok teşebbüs
ler neticesinde bugün sahibi bulunduğumuz ge
mileri satın almak imkânına malik olamadı. 
Bâzı vasıtalarla bu Mc. Cann denilen Ameri
kalı vatandaş heyetimizle tanıştı. Bâzı vasıta
larla derken, madem sordunuz, şunu da arze-
deyim. Heyetimiz Amerika'da iken Mr. Ho-
ver ile tanıştı ve kendisi ile yaptığı bir konuş
mada gemi satmalma işlerinde müşkülâta uğra
dıklarını da söyledi. Bunun üzerine Mr. Hover 
partisinin genel sekreteri vasıtasiyle, heyetimi
ze yardım yapılması tavsiyesinde bulunmuş 
ve bu vasıta ile Mc. Cann'e heyetimize tavsiye 
edilir. Bundan sonra Mc. Cann heyetimizle be
raber çalışmış. Gerek elçiliğimizin bildirdiği 
ve gerekse Maliye, müfettişlerinin verdikleri ra
porda ifade edildiği üzere 14 milden süratli olan 
gemiler ve Viktori tipindeki şileplerin memle
ketimize satılması için bir kanun tefsiri mevzuu-
bahis olmuş ve bu kanun tefsiri lehimize olarak 
çıkmıştır. Keza sekiz milyon dolarlık bir kre
di sağlanmıştır. 
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Heyetimizin beherini 770 küsur bin dolara 

satmalmaya razi olduğu gemiler, bu zatın ta
vassutu üzerine, 480 bin dolara satmalınmıştır. 
Bu ve bunun gibi birçok hizmetleri olmuştur. 
Bilmem arkadaşları tenvir edebildim mi? (Kâ
fi, kâfi sesleri). 

Şimdi de arkadaşımız Vehbi Sandal 'm ifa
delerine arzı cevap edeyim. O zamanki Hükü
met bu işin neticesini Meclise getireceğini He
yetinize arzetmişti. Fakat henüz bir netice hâ
sıl olmamıştır. Sözlerimin başında arzettiğim 
gibi, bu meseleyi ikiye ayırmak lâzımdır. Birisi, 
hizmet mevzuudur ve hizmetin karşılığını ikra
miye olarak ödeme keyfiyetidir. Huzurunuza 
getirdiğimiz budur. 

Ötekisi ise; heyetin durumu hakkındaki sa
fahatın huzurunuza getirilmesi hakkında o za
manki Hükümetinizin söz vermiş bulunması key
fiyetidir. Bunun şimdiye kadar yapılamamasının 
sebebi, işin adalet cihazına intikal etmiş bulun
masıdır. Bunun lehinde ve aleyhinde beni söz 
söylemeye icbar etmemenizi rica ederim. 

îş adalete intikal etmiştir, adalete hepimi
zin ve hepinizin itimadı tammı vardır. Netice 
oradan çıktıktan sonra arzu buyurulursa poli
tik safhalarım Yüksek Heyetinize arzetmeye 
Hükümetiniz amadedir. (Kâfi sesleri) 

ESAT TEKELİ (Urfa) — Bir sual. 
Evvelce 100 bin dolar verilmesine Amerika'-

lılar razi olmuşlardır, sonradan 175 bin dolar 
olmuş. 100 bin dolar 175 bin dolara nasıl çık
mıştır:. 

ULAŞTİRMA BAKANI KEMAL SATIH 
(Devamla) — Efendim ne yüz bin ve ne de da
ha fazlası hakkında Hükümetin elinde müspet 
bir teklif yoktur. Hükümetin resmî murahhası 
ile Amerikan vatandaşlarının teması 400 küsur 
bin dolardan başlar. Ve nihayet Sefirle bu Ame
rika 'lı vatandaşlar karşı karşıya konuşmuşlar 
kanunun çıkması ve kanun çıktıktan sonra ta-
mamiyle Denizyollarını ibra etmek kayıt ve 
şartı ile 175 bin dolara mutabakat hâsıl olmuş
tu?. 

ESAT TEKELİ (ürfa) — Maliye müfettiş
leriyle konuşmuşlar, yüz bin dolara razi olmuş
la*. 

ULAŞTİRMA BAKANI KEMAL SATİR 
(Devamla) — Böyle bir şey yoktur. Başka bir 
emriniz var mı? 

. 1949 O : 1 
Dr. İBRAHÎM TALl ÖNGÖREN (Elazığ) 

— Ben konuşmak için söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 

Dr. İBRAHİM T ALİ ÖNGÖREN (Elâzığ) — 
Muhterem arkadaşlar; Hükümetin aldığı gemi
lerin bir kısmı gelmiştir, bir kısmı da gelmek 
üzeredir. 

Alındığı günden beri bugüne kadar maliyet
lerinin 4/1 ni döviz olarak ödemişlerdir belki ge
lecek seneye kadar bedelini de tamamen öder
ler. Bu kadar işe yarıyan ve memlekete döviz 
sağlıyan bir metadan armatörleri de istifade et
tirelim. Türk denizcileri kıvranıyor. Bunlar 
yoksul zamanlarda eski gemilerle çok hizmet 
görmüşlerdir. Bu son senelerde de birçok hazır
lıklarda bulundular. Yapılacak yardıma lâyık
tır! aı*. Hükümetten yardım isterler; zan
nederim son zamanlarda biraz yardım görmüş
lerdir. iki senede beş altı geminin getirdiği dö
vizi nazarı dikkate alırsak armatörler namına 
Hükümetten kendilerine mümkün olan yardı
mın yapılmasını rica ederim. 

BAŞKAN —• Birinci tasarıya oy vermiyen 
var mı1? Oy toplama işi bitmiştir. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA SAÎT OD-
YAK (İzmir) — Efendim, yüksek tasvibinize 
arzedilmiş olan tasarının ruhunu bir hizmet 
mefhumu teşkil etmektedir. Bendenize Bütçe 
Komisyonunca bu vazife havale edildiği zaman 
ben sadece hizmet mefhumu çerçevesi içinde 
kalmayı tercih ettim. Tabiatiyle her işin muh
telif safahatı olabilir. Bu gemi mubayaası işi
nin de muhtelif safhaları mevcuttur. Yalnız ta
sarının ruhunu ve nüvesini teşkil eden hizmet 
mefhumu bakımından ve Bütçe Komisyonuna 
teklif edilen meblâğ bakımından bizi ilgilen
dirdiği için, diğer hususların ele alınması key
fiyetini tasarının ruhu ve Bütçe Komisyonunun 
vazifesi içinde telâkki etmiyorum. 

Sayın Hıfzı Oğuz Bekata raporumdan bâzı 
fıkralar okudular. Bendeniz Yüksek Meclise 
raporumda kullandığım bu kelimeleri hangi 
membalardan ilham alarak kullandığımı arzet-
mek mecburiyeti mâneviyesindeyim. Sayın Ba
kan izan buyurdular. Hizmetin teferruatına geç
meden evvel benim raporumda kullandığım ke
limelerin membaını hizmet mefhumu teşkil et
tiğinden, lütfederseniz hulâsatan ve toplu ola
rak bu kelimeleri kullanmaya beni sevkeden 
âmilleri arzetmek istiyorum. Onun için müsa-
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ade ederseniz çok kısa olarak ve bir iki daki
kayı geçmemek üzere bunu tekrarlıyacağım. 

Efendim hizmet mefhumundan aldığım ve 
raporumda kullandığım kelimelere memba ve 
mesnet teşkil eden hususlar şunlardır: Rapo
rumda geçen kelimeler üzerinde durarak he
yeti aliyenizi tenvir edebileceğim. 

Bunu raporlardan ve muhtelif şahıslarla 
yaptığım temaslardan edindiğim intihalardan 
arzediyorum. 

Bu Amerikalı zevat hakkında kullanılan ke
limeler şunlardır. «Tesir, nüfuz ve yardımları 
ile> { 

A) îki viktori gemisi ile, büyük küçük iki 
tankerin alınması, 

B) 14 mil süratten yukarı olan yolcu ge
milerinin bizlere devredilmesini temin eden 
kanunun tefsirini, 

Sayın Bakan arz ve izah etti. 
14 milin üstünde olan gemilerin Amerikan 

tebasradan gayri eşhasa verilmesi Amerikan 
mevzuatınca memnudur. 

Buna lehimize tefsir ve tesir ederek temin 
etmeleri bakımından. 

C) Satışı mütaakıp geri alınmasına büyük. 
d) Ait olduğu fasılda izah edildiği gibi 

beheri 775 000 dolardan alınmasına rıza göster
miş iken beher geminin 775 000 dolara değil, 
483 bin dolardan doğrudan doğruya Maritim 
Komisyonundan mubayaası ve yolcu gemileri
nin de tamirine sarfedilmek üzere Exsport 
tmport Bankasından temin gibi çeşitli hizmet
ler kanaatine vâsıl olduktan sonra memleketime 
bu sekide muhtelif kanallardan hizmet etmiş 
olan bîr insan hakkında raporumda şerefli ve 
hayırhah kelimelerini kullanmış oldum. Tas
vibinize mazhar olduğu takdirde bu 175 bin 
dolar israf edilmediği gibi, bu kelimelerin de 
israf edilmediğine sizi temin etmek isterim. 

BAŞKAN — Abidin Potuoğlu 
ABÎDİN POTUOĞLU (Eskişehir) — Efen

dim, bu zevatın hakikaten memleketimize hiz
met ettiği anlaşılıyor. Sayın Bakanın verdiği 
izahattan da bunu anlıyoruz. Yalnız bir şey var, 
bu bir komisyon değildir, nihayet hizmet muka
bili bir mükâfattır denilebilir. Böyle de değil 
ama ne ise öyle diyelim. Şimdi asıl mesele aca
ba bu işin sonu nereye varacak? Beni endişele-
lendiren budur : Falan vakit falan devlet nez-
dinde bir işimiz vardı o devletin tebaasından 

6.1949 0 : 1 
I birisi bize hizmet etti gelin buna da bin Frank 

veya îsterling verelim diye bir emrivaki karşı
sında kalmıyacak mıyız? (öyle değil sesleri) 
Müsaade buyurun, bu işler yapıldığı zaman bi
zim bu adama karşı bir taahhüdümüz var mı idi, 
hukuki bir taahhüt altına girmiş mi idik? Ha
yır böyle bir şey yok, hiçbir sözleşme yok. Bu, 
bize hizmet etmiştir, biz bunlara para vereceğiz 
diyoruz. Yarın, bundan .evvel hizmet görenler, 
veya bundan sonra yapılacak hizmetler hakkın
da her hangi bir taahhüt olmadığı halde böyle 
bir teklif gelecektir. Bu her halde sakat bir 

M yoldur. Biz bu yola gitmiyelim ve bunu kabul 
etmiyelim. 

EŞREF DİZDAR (Giresun) — Vermiyelim 
mi? 

ABİDİN POTUOĞLU (Eskişehir) — Evet 
vermiyelim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur, bir 
teklif de mevcut değildir. Maddelere geçilmesi
ni oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun, bu tasarının ivedilikle görü
şülmesi hakkında mazbatada bir teklifi vardır, 
oyunuza sunuyorum. İvedilikle görüşülmesini 
kabul edenler... Etmiyenler.... Tasarı ivedilikle 
görüşülecektir. 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel 
Müdürlüğü hesabına Amerika'dan satınalınan 
altı yolcu gemisi isinde ve kredi temininde hiz
meti görülen Mc. Cann'e ve ortağına verileeek 

ikramiye hakkında Kanun 

MADDE 1. — Amerika'dan satınalınan altı 
yolcu gemisi işinde ve kredi temininde hizmet
leri görülen Mc. Cann'e ve ortağına bu hizmet
lerine mukabil Devlet Denizyolları ve Liman
ları Bütçesinden kesintisiz (175 000) dolar ik
ramiye vermeye Ulaştırma Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE — Devlet Denizyolları ve 
Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1949 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde 
(Gemi satmalma işlerinde hizmetleri görülen 
Mc. Cann'e ve ortağına verilecek ikramiye) 
adiyle yeniden açılan 4/A bölümüne (494 410) 

I lira olağanüstü ödenek konulmuştur. 
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BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma Bakanları yürütür. 

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

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

4. — Temsil ödeneği hakkındaki 5027 sayılı 
Kanunda değişiklik yapılmasına dair Kanun ta
sarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/563) [1] 

BAŞKAN — Bunun öncelikle görüşülmesi 
hakkında önerge var. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin iki defa görüşülecek işleri ara

sında bulunan (5) sayılı tasarının öncelikle gö
rüşülmesini teklif ederim. 

Millî Savunma Bakanı 
Hüsnü Çakır 

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

Tümü hakkında söz istiyen var mı? Madde
lere geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Komisyon mazbatasında bu tasarının ivedi
likle görüşülmesi teklifi var. İvediliği kabul 
edenler... Etmiyenler... İvedilikle görüşülmesi 
kabul edilmiştir. 

Temsil ödeneği hakkındaki 21 Şubat 1947 tarih
li ve 5027 sayılı Kanunda askerî makamlar üze

rinde değişiklik yapılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — 2 1 . I I . 1947 tarihli ve 5027 
sayılı Temsil ödeneği Kanununun birinci mad
desindeki cetvele bu kanuna bağlı bir sayılı cet
velde yazılı temsil ödenekleri eklenmiş ve iki 
sayılı cetvelde yazılı olanlar çıkarılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

[1] 245 sayılı oasmayazı tutanağın sonunda-
d\r. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 Temmuz 1949 
tarihinde yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

5. — Uzman çavuş yetiştirilmesi hakkında 
Kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Bütçe Ko
misyonları raporları (1/564) [1] 

BAŞKAN — öncelikle görüşülmesi hakkın
da bir önerge vardır, okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin iki defa görüşülecek işleri arasın

da 6 sıradaki tasarının öncelikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Millî Savunma Bakanı 
Hüsnü Çakır 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... önerge kabul 
edilmiştir. 

Tümü hakkında söz istiyen var mı? 
Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Muhte

rem arkadaşlar; hepimizin iftiharla görmekte ol
duğumuz üzere ordumuz hergün yeni yeni silâh 
ve harb vasıtalariyle teçhiz edilmektedir. Bu 
yeni harb vasıtaları olsun ve gerekse ordumuzun 
elinde mevcut eski harb vasıtalarımız ve silâh
larımız olsun bunların daima hüsnü muhafazası 
ve iyi surette bakımı çok mühim bir vazife oldu 
ğu hepimizin malûmu bir hakikattir. Bu ehem
miyetli vazifeyi hüsnü ifa edebilmek için mem
lekette gerek hususi surette ve gerekse okul
larda ve sair suretlerle sanat meslekine intisap 
etmiş olanlardan esnana dâhil olup da askere 
çağırılanlardan bu mühim bakım meselesini 
hüsnü ifa edebilecek olanlar için bir uzman ça
vuşluğu mesleki kurulmasını Hükümet uygun 
görmüş ve Hükümetin bu görüşü Millî Savun
ma Komisyonunca da hakikaten çok ehemmi
yetli ve şayanı kabul bulunmuştur. 

Yalnız, benim şahsan bu kanunda arkadaşla-

[1] 248 sayılı oasmayazı tutanağın sonunda-
dtr. 
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rıma bir noktada muhalif bulunmaktayım; onu I 
bilâhara izah edeceğim. . Ancak daha evvel şu
nu belirtmek isterim ki, Hükümetin teklifinde bu 
sınıfa rağbeti teşvik için teklif ettiği kanun ta
sarısının 4 ncü maddesinde bu vazifeyi ifa eden
lerin muvazzaflık hizmetinden fazla olarak or
duda geçirecekleri müddetin askerlik çağı so
nunda askerliklerine mahsup edilmesi kaydını 
koymuştur. Bu, hakikaten çok yerinde bir ka
yıttır ve bu mesleke intisap edecekler için büyük 
bir teşvik olduğu gibi, ordunun da buna ihtiyaca 
vardır. Fakat bu kanun tasarısı Bütçe Komis
yonunda görüşülürken bu madde çıkarılmıştır. 
Hükümet ve ihtisas komisyonunuz olan Millî Sa
vunma Komisyonu bu maddenin üzerinde muta
bık kalmışlar ve lüzumuna kani olmuşlardır ve 
ordunun menfaati de bundadır. Mahsup edile
cek askerlik müddeti bütün askerlik çağının 
sonunda, yani 40 yaşını geçtikten sonra, zaten 
45 yaşında askerlik bitecektir, 40 yaşından son
ra yapılacak bir mahsuptur. Eski ifadesiyle 
müstahfazlıktan indirilecek bir müddettir. 
Onun için ben, Komisyon namına rica ediyorum. 
Hükümetin teklif ettiği ve Millî Savunma Ko
misyonunun da kabul ettiği 4 ncü maddenin 
müzakereye esas tutulması ve kabul edilmesi
dir. 

Evvelce arzettiğim, muhalif kaldığım nokta
ya gelince : 

Arkadaşlar; bilindiği üzere Meclise seneler-
denberi sanat enstitüsü mezunlarının yedek su
bay olması temennileri zaman zaman izhar edil
miştir. Bu temenileri izhar edenlerden birisi 
de benim. Bu kanunda sanat enstitüsünü biti
renlerden de uzman çavuş ve arzu ederlerse ge
dikli sanat erbaşı olarak kabul edilecekleri be
yan edilmektedir. Ben bunu şahsan muvafık 
görmüyorum. 

Sebebine gelince; bir defa, bu suretle bu 
mesleke intisap edenlerin mesleke karşı olan 
muhabbet ve şevklerini kesredecektir. Beş sene I 
tahsil gören köy enstitülerine tanılan bu hak
tan kendilerinin istifade etmemelerinden do
layı öteden beri duydukları ıstırap bu suretle 
şiddetlenecektir. Halbuki, köy enstitülerine na
zaran tahsil bakımından mümasil tahsil gör
dükleri için Barem itibariyle aynı maaşı almak
ta ve buna ilâveten de sanat enstitüleri me- I 
zunları köy enstitüleri okullarında öğretmenlik 
yapmak hakkına da sahiptirler. | 
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Böyle olduğu halde köy enstitüleri için ta

nılan bir hakkın sanat enstitüleri mezunlarına 
tanınmaması hakikaten doğru telâkki edilemez. 

Ve bu, mesleke karşı teşvik ve hevesi kesreder. 
Bu itibarla ben bunların gedikli sanat erbaşı 
olmasından ziyade bunlar için evelden beri te
menni edilen şekilde bunlara yedek subaybk 
hakkının tanınmasını temenni ediyorum. Bun
ların yedek subaylığı kıtada kumanda edecek 
bir yedek subaylık değildir. Bundan evvel te
sis ettiğimiz bir kanunla orduda silâh, mühim
mat ve her türlü harb vasıtalarına bakmak, 
ayarlamak, tamir etmek, tanzim etmek için bir 
Ordu Donatım Kurulu kurduk. Bu Ordu Dona
tım Kurulunda bunların Ordu Donatım Kurulu 
Yedek Subayı olarak yetiştirilmeleri hem ken -
di haklarını kendilerine vermek bakımından 
hem de orduda bu sınıftan hazarda ve hassatan 
seferde çok istifade edilecektir. Onun içindir ki, 
sanat enstitüsü mezunları gedikli erbaş değil, 
Ordu Donatım Kurulu Yedek Subayı olarak ye
tiştirilmeleri hakkında Hükümetin ikinci bir 
kanun hazırlıyarak Yüksek Meclise getirmeleri
ni rica ediyorum. 

BAŞKAN — Açık oya sunulan iki tasarıya 
oy vermiyen var mı? Oy toplama işi bitti. 

Lûtfi Gören. 
LÛTFÎ GÖREN (Bolu) — Muhterem arka

daşlar, Ordunun ihtiyacı olan uzman çavuşu 
yetiştirmek için Hükümetin getirmiş olduğu ta
sarıyı memnuniyetle karşıladığımı ifade etmek 
isterim. Ancak bu tasarıda sanat enstitüsü 
mezunlarının bunlar arasında mütalâa edildiğini 
görmekle müteessir oldum. Malûmu âlinizdir ki, 
mektepten imtihanla alınarak beş sene tahsilden 
sonra enstitüyü bitiren gençler köy enstitüsün
de öğretmenlik yapmaktadırlar. Şimdi köy 
enstitüsünde öğretmen olan bir arkadaşa ver
mediğimiz bir hakkı onun yetiştirdiği talebeye 
vermek gibi bir tezat ve bir haksızlık ortada 
görünmektedir. Binaenaleyh burada ordu uz
man çavuş ihtiyacını karşılamak için alman 
tedbir arasında mühmel bir hakkın da aranıl-
nası ve ortaya çıkarılması da gerekli olduğuna 
kaniim. Bu mevzuda kanun tefsiri için bir 
önerge vermiştim, önergemde şunu diyordum: 
Hükümetten köy enstitü vasfında ve ondan 
aşağı olmıyan sanat enstitülerine yedek subay 
hakkının tanınmasını rica ediyorum. Sayın Ko
misyon teklifi yerinde görmüş ve şayanı arsnı-
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dur diye karar verdi. Yalnız bendenize bu işin 
tefsir yoliyle halli mümkün olmadığını ve Hü
kümetin bu hakkın yerine getirilmesi için müs-
tacelen bir tasarı getirmesinin muvafık olaca
ğını hakkında arzu izhar etti ve Hükümet tem
silcisi de; bunu düşünüyoruz ve yakın bir za
manda bu husustaki teklifi yapacağız ve bu ta-
,atayı getireceğiz vadinde bulunmuştu. 

Şimdi, sanat enstitülerinin uzman çavuş ola
rak burada zikredilmesi bunların haklı dilekle
rinin önleneceği fikri bendenizde hâsıl olmuştur. 
Bizim milletimiz yalnız adalet ister. Adaletsiz
liğe ve haksızlığa tahammülü yoktur. Çok mü
teessir olur o bakımdan biz her şeyden evvel, 
birine verdiğimiz hakkın, diğer emsallerinden 
esirgenmesi, bunları müteessir eder. Evet ens
titülerin beş senelik tahsili kâfi değilse, hiç biri
ne vermememiz lâzımdır. Köy Enstitüleri Ka
nunu Mecliste müzakere edilirken Millî Savun
ma Komisyonu Başkanı köy enstitüleri de beş 
sınıflıdır, lise tahsili derecesinde sayılır mı, 
diye sormuştu; Millî Eğitim Bakam, ortaokul
dan sonra iki sene fazla teknik tahsil gör
müştür. Binaenaleyh lise derecesi sayılır, dedi
ğine göre, yine aynı şekilde orta tahsilden son
ra iki sene teknik tahsil gören sanat enstitüleri 
mezunlarının da bu memleketin iç hayatında, 
çok iyi bir yer tutmaktadırlar. Aynı şekilde 
ortada iki sene fazla tahsil gören ve memleket 
iş hayatında iyi mevki kazanan bu arkadaşlar 
askerî vazifelerini ifa ederlerken köy enstitü-
sündeki talebesinin emrine girmesi doğru ol
maz. Bendeniz bu hususun Millî Savunma Ba
kanından bu hususta sarih izahatta bulunmaları
nı rica ediyorum. Ve bu hususta yetişmekte 
olan ve yetişmiş olan bu gençlerin memlekette 
ve her sahada üstün hizmetler temin edeceğine 
kaani bulunuyorum ve bunların tatmin edilme
sini bilhassa rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sinan Tekelioğlu. 
LÜTFİ GÖKEN (Bolu) — Muhterem arka

daşlar, öğleden evvelki müzakerede söz almış si
zi fazla yormamak için tafsilâta girmemiştim. 
îlkokul, ortaokul, sanat okulları, sanat enstitüle
ri aynı katagoride mütalâa ©diliyor. Sanat ensti
tüsünün ayni derecede olan köy enstitüleri yedek 
subay olmaktadırlar. Bunların başçavuşluğunda 
kendi mekteplerinde beş sene gördükleri yedek 
subaylığı hazırlık derslerinden, hiç bahsedilmiyor. 
Bunların bir arada bulunmaları çok mahzurlu-
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duı. Binaenaleyh kurslar açılacak ilkokul mezun
lar] kursa gönderilecektir. Bunlar için ayrı bir 
teşkilât yapılmışsa esasen sanat enstitüleri, köy 
enstitüsünde öğretmenlik ettiğine göre.. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlarım, bendeniz de Millî Savunma Komis
yonunda sanat enstitüsü mezunlarının bu katago-
riye dâhil edilmemesini istiyen arkadaşlarınız-
danım. 

Bizim memleketimizde sanat enstitüsü mezun
larının kıymeti çok büyük olduğu halde maale
sef takdire mazhar olmamışlardır. Bendeniz aşağı 
yukarı 10 seneden beri bu insanların yedek subay 
hakkına mazhar olmaları için çalıştım. Bir za
manlar Millî Savunma Bakanlığma, bir zamanlar 
Millî Eğitim Bakanlığına giderek vaziyetlerini 
tetkik ettim. O zamanki Millî Eğitim Bakanı bun
ların yedek subay olmalarının lâzım geleceği ka
naatine vardı fakat bâzı esbabı mucibe dolayısiy-
le bu katagoriye dâhil olmadıklarını ancak, Millî 
Savunma Bakanlığı bu işi teklif ederse kendile
rinin de bu hakkı vereceğini söylemişti. 

Arkadaşlar, seneler geçti, ordu tam manâsiyle 
motorize olduğu halde biz maalesef bu insanların 
bilgi ve ihtisasından istifade etmek şeklini ara
yıp bulamadık. Beni bu hususta faaliyete sevke-
den sebeplerden birisi de bu okuldan mezun olan 
insanların bir çoklarının kıtaatta emirber veya 
iaşe işleriyle vazifelendirildiklerini görmüş ol
mamdır. Onu mütaakıp askerî fabrikalara alındı, 
orada istihdam edildiler. Bugüne kadar bunların 
bu hakları verilmedi. 

Köy Enstitüleri Kanunu Meclise geldiği va
kit, Lûtfi arkadaşımızın da ifade ettiği şekilde 
Millî Eğitim Bakanlığı köy enstitülerinden me
zun olanların yedek subayı olma haklarını ka
bul ederken, bendeniz bunların da bu hakları
nın tanınmasını komisyonda rica etmiştim. Şim
di birisi er olarak iş görmektedir. O vaktiyle 
ders verdiği talebeye hocası selâm verecektir. 
Bu adaletsiz bir iştir. 

Arkadaşlar, bu kanundan bunları çıkaralım. 
Ordunun bunlara faz!asiyle ihtiyacı vardır. 
Hattâ bendeniz o kanaatteyim ki, eğer lise tah
sili derecesinde tahsil görmüyorlarsa bunlara 
lise tahsili de vererek ve Harbiye mektebine 
alarak motorize kıtaatın başına bunları geçi
relim. Bu suretle derhal bu alet ve vasıtaları 
tamir edebilecek olan bu insanlardan istifade 
etmek lâzım gelir kanaatindeyim. Bu şekilde ha-
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reket edersek sanat enstitülerine rağbet artar, 
herkes aanat mekteplerine gider. Bu itibarla 
yedek subay olacağını bilir, şerefini bilerek ve ! 
hoealık etmiş olduğu köy enstitüleri talebeleri 
kadar bir hakka sahip olduğunu anlıyarak 
memnun kalırlar. Binaenaleyh arkadaşlar, ha
kikaten mühim olan bu meselenin üzerinde du
rarak bunlara bu hakkı vermek için Millî Sa
vunma Bakanının yeni bir kanunla Meclise gel
mesini rica ederim. O maddeden de bu kimsele
rin çıkarılması lâzımgeldiği kanaatindeyim. 
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BAŞKAN — Daha birkaç arkadaş söz almış

tır. Vakit de geçmiştir. 
Şimdi 1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı A, 

A. I ve R cetvellerinde değişiklik yapılması hak
kındaki kanun tasarısına (233) oy verilmiştir, 
(222) kabul, (10) ret ve (1) çekmser vardır. 
Muamele tamamdır. Kânun (222) oyla kabul 
edilmiştir. 

öğleden sonra saat 15 te toplanılmak üze
re oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 12,02 

ÎKtNCÎ OTURUM 
Açilma saati : 15,10 

BAŞKAN — Başkanvekili Cevdet Kerim înoedayı 

KATİPLER : Sedad Pek (Kocaeli), Naim Atalay (Çorum) 

BAŞKAN —• Yoklama yapıyoruz. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Oturum açıldı. 
öğleden evvelki oturumda açık oya sunulan 

iki tasarıdan. Devlet Denizyolları ve Limanları 
İşletme Genel Müdürlüğü hesabına Amerika'
dan satmalınan altı yolcu gemisi içinde ve kre
di temininde hizmeti görülen Mc. Cann'e ve 
ortağına verilecek ikramiye hakkındaki Kanun 
tasarısına (235) oy verilmiştir, (222) kabul, 
(11) ret, (2) çekinser vardır, muamele tamam
dır, tasarı (222) oyla kabul edilmiştir. 

Temsil ödeneği hakkındaki 23 Şubat 1947 ta
rih ve 5027 sayılı Kanunun da askerî makamlar 
üzerinde değişiklik yapılmasına dair olan Ka
nun tasarısına (233) oy kabul ve (4) ret olmak 
üzere (237) oy verilmiştir. Nisap vardır, mua
mele tamamdır. Tasarmm kanuniyeti (233) 
oyla kabul edilmiştir. 

Uzman çavuş yetiştirilmesi hakkıdaki tasarı
nın görüşülmesine başlamıştık. Bunun için söz 
alanlar, Hasene Ilğaz, Hüseyin, Ulusoy, Emi-
nittin ve komisyon başkanı söz almışlardı. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Sayın arkadaşlar; Yüksek Meclis bir karar 
vererek, soru önergelerinin kanunların müza

keresinden sonra konuşulması esasım kabul et
mişti. 

Görüyoruz ki, Başkanlık Divanı istediği gibi 
gündem tanzim ederek bizim haberimiz olma
dan gündemin maddelerini müzakereye koyuyor. 
Bendeniz sabahleyin 15 dakika geç geldim; hak
kımın zıyaa uğramış olduğunu gördüm. Müra
caat ettim, kabul olunmadı: 

Başkanlık Divanından riea ediyorum; soru 
önergelerine ayrılacak günler evvelden ihbar 
edilmelidir, biz malûmattar edilmeliyiz. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar; Yüksek Mec
lisin evvelce aldığı bir karar vardır. Bugünün 
gündemi Cumartesi günü hazırlanmış ve dağı
tılmıştır. 

Evvelce de Yüksek Kamutayın aldığı bir ka
rar vardır. Soru önergeleri ve diğer ufak ka
nunlar Pazartesi günleri öğkden evvelki kısma 
alınmaktadır ve üç haftadır bu minval üzere, 
bu karar dairesinde Başkanlık muamele tatbik 
etmektedir. Bugün öğleden evvelki muamele de 
aynea böyledir. 

Arkadaşın Cumartesi gününden evvel bura
da olduğuna göre vukuf peyda etmeleri lâzım
dı. Ben daha evvel kendilerini aradım, yoklar
dı. Yapılan muamele tamamen Kamutayın ka
rar ve vukufuna uygun olarak Gereyan etmiştir, 
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KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 

Arzedemediğim bir nokta var, Hiyaset Maka
mından şunu soruyorum, önergeler badema da 
Pazartesi günleri mi görüşülecektir? (Tabiî, öy
le oluyor sesleri) 

BAŞKAN — Evet efendim. 
NAŞÎT FIRAT (Samsun) — Mâruzâtımın 

gündemle alâkası yoktur. Ancak şimdi yapılan 
yoklamada bâzı sayın arkadaşlarımızın Mecli
se intisaplarından evvel iktisap etmiş oldukları 
rütbeleri beraberce ifade edildiği veya meslek
lerini gösteren sıfatların isimleriyle beraber 
söylendikleri nazarı dikkati celbediyor. Orge
neral, doktor diye tasrih edilince, çiftçi, veya 
tüccar demek de icabeder. General, orgeneral, 
korgeneral diye niçin tasrih ediliyor? Bütün 
arkadaşlar bizce şayanı hürmettir. Anayasa
mız asker arkadaşlarımızın politika hayatına 
girmemelerini âmirdir. Orgeneral korgeneral 
gibi sıfatları beraberce söylemeyi icabettiren 
bir zaruret varsa bunun başına emekli sıfatını 
koymak suretiyle vatandaşların düşecekleri 
her hangi bir iltibastan kurtarmak lâzımdır. 
Yoklama listelerini yalnız isim üzerine tertip
lenmesini divanı riyasetten rica ediyorum. 

2. — Güreşçilerimizin Avrupa serbest güreş 
müsabakasında gösterdikleri başarıdan dolayı 
Çc*t<»t Miiielrekti Halene İlgaz'la Millî Eğitim 
Bakam Tahsin Banguoğlu'nun demeçlerim 

HASENE İLGAZ (Çorum) — Sayın arka
daşlarım, Avrupa serbest güreşlerine katılan 9 
milleti temsil eden 43 güreşçinin üç gün içinde 
yaptığı 70 güreşi alâka ile gazete ve radyolar
dan takibetmiş dünya güreş şampiyonluğunun 
kimin olacağını ve zafer tacının hangi bahti
yar millete nasip olacağını heyecanla beklemiş
tik. 

Heyecanlı geçen bu üç günden sonra dün 
gece yarısı biten güreşlerde kahraman güreş
çilerimizin yedi birincilik ve bir ikincilik ka
zanmak suretiyle şimdiye kadar milletlerlarası 
güreş şampiyonasında misline tesadüf edilmi-
yen bir üstünlük ve bir zafer elde etmesi bizi 
sonsuz sevindirdi. Gözlerimizi yaşarttı, benliği
miz Türk olmanın gururuyla yeniden şahlandı 
sağ ve var olsunlar. 

Büyük zaferin müjdesinde spor salonunu 
dolduran on bine yakın istanbul'umun ve onun 
bilmem kaç yüz defa çoğunluğunun gecenin geç 
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saatlerine kadar bütün yurtta radyo başların
da bekleşmeleri ve hep bir ağızdan millî marşı
mızı yedi sekiz defa tekrarlaması bütün millet
çe bayram yapmanın, zaferi tatmanın zevkini 
bize yeniden hatırlattı. Her güreşte Türk Mil
letini arkasında bulan gerek dünya ve gerek 
spor dünyasında şöhretimizi arttıran bu yiğit 
gençleri Büyük Meclisiniz adına buradan teb
rik etmeme müsaadenizi diler orada hazır bu-
oğlu'nun bize bu zafer ve yiğitlik sembolü olan 
kahraman sporcularımız için izahat vermesini 
rica ederim. 

BAŞKAN — Arkadaşımızın bütün memle
keti heyecan ve meserrete gark eden Türk 
gençliğinin muvaffakiyeti için celse açılırken 
bir temennisi oldu. Sayın Bakanın bu hususta 
bir diyecekleri varsa müsaadenizle kendisini 
lunan Eğitim Bakanımız Sayın Tahsin Bangu-
dinliyelim. (Dinliyelim sesleri) 

Buyurun Banguoğlu. 
MÎLLÎ EĞlTÎM BAKANI TAHSÎN BAN

GUOĞLU (Bingöl) — Sayın arkadaşlarım, gü
reşçilerimizin parlak bir muvaffakiyeti ile ne
ticelenen Avrupa serbest güreş birincilikleri 
müsabakaları hakkında huzurunuzda birkaç 
söz söylemek fırsatını bana verdiği için arka
daşıma teşekkür ederim. 

Bu müsabakalar ayın üçüncü, dördüncü ve 
beşinci günleri İstanbul'da yeni yapılan spor 
sarayında icra edilmiştir. Müsabakalara 10 
memleket iştirk etmiştir. Bu memleketler dün
ya güreş sahasındaki belli başlı elemanları ye
tiştiren memleketlerdir. Müsabakalar memle
ketimizde büyük bir alâka ve heyecanla takip 
edilmiştir. Halkımız, radyo başında geç vakit
lere kadar müsabakaların neticelerini takip et
miştir. İstanbul'da da halkımız müsabakaları 
yakından derin bir alâka ve heyecanla, fakat 
milletimize lâyık bir vakarla ve nezaketle ta
kip etmiştir. 

BEKÎR KAALELÎ (Gazianteb)) — Yunan
lıların kulakları çınlasın. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSÎN BAN
GUOĞLU (Devamla) — Halkımızın spor terbi
yesinin ne kadar yüksek olduğunu bize bu gü
reşler de göstermiştir. Spor tekniğine, spor üs
tünlüğüne taallûk eden her noktada hiçbir fark 
gözetmeksizin halk güreşçileri takdirlerle, teş
viklerle karşılamıştır. Güreşler gayet munta-
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zam olmuştur. Çok iyi bir şekilde tertip edil
miş ve neticelenmiştir. 

Alınan neticeler şunlardır : Bizim güreşçile
rimiz sekiz müsabakadan yedisinde birinci, birin
de ikinci olmuşlar ve Avruya Şampiyonluğunu 
kazanmışlardır. (Alkışlar). Gösterdikleri başarı 
erişilmez bir üstünlük başarısıdır. Yalnız bir 
birincilikle dört ikincilikle İsveçliler ikinci ol
muşlardır. Üç ikincilik ve üç üçüncülükle iran
lı komşularımız ikinci olmuşlardır. 

Bu oyunlar millî spor ananemizin, millî spor 
ruhumuzun hakiki bir tezahürüne vesile olmuş
tur. Biz de görmüşüzdür ki, kökü millette, kö
kü halkta olan sporlarda bir parça çalışmakla, 
bir parça tanzim ve teşkilâtla yüksek dereceleri 
ihraz edebilmektedir, çocuklarımız. Bu, milleti
mizin yüksek kabiliyetini gösteren bir hâdisedir. 

Bu, bizi iki düşünceye götürmüştür: biri, bü
tün spor hareketlerini milletin bünyesine kadar 
sokmak ve geçmişi geniş kütle içerisinden yapa
rak ortaya çıkmak, ikincisi, kökü milletin sine
sinde olan sporlarımızı korumak ve geliştirmek. 
Bu iki istikamette çalışmaya devam edeceğiz. 

Sade spor sahasında değil, sanat ve teknik 
sahasında da modern bilgiyi halkımızın derin
liklerine kadar götüreceğiz. Oradan istidatlı 
çocuklarımızı toplıyarak yetiştireceğiz. Onlarla 
büyük muvaffakiyetler başarmak mümkün ol
duğuna kani bulunuyoruz. Milletimizin her sa
hadaki kabiliyetlerini bu yoldan meydana çı
karmak fırsatını bulacağımızı umuyorum. 

Herhalde çocuklarınız sizlere ve dedelerine 
lâyık insanlar olarak yetişmektedirler. 

BAŞKAN — Uzman Çavuş yetiştirilmesi 
hakkındaki tasarının görüşülmesine devam 
ediyoruz. Söz Hüseyin Ulusoyundur. 

(Yok sesleri). O halde Eminittin Çeliköz, 
buyurun... 

EMlNlTTtN ÇELÎKÖZ (Balıkesir) — Muh
terem arkadaşlarım; Uzman Çavuş Yetiştirme 
Kanun tasarısını ve Hükümetin gerekçesini Büt
çe ve Savunma Komisyonlarının gerekçelerini 
ve kanun tasarılarını okudum. Benden evvel 
konuşan arkadaşlarımı dikkatle dinledim. Ka
nun için mütalâasını söylemeden evvel arkadaş
larımdan bâzılarının temas ettikleri bir noktava 
dokunmak isterim. Bu münasebetle buraya çı
kıp söz söyliyen saym arkadaşlarımdan bâzıları 
köy enstitüsü neşetlilerle sanat okulları neşetli 
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leri karşılaştırdılar. Bu kanun bu karşılaştır
manın yeri değildir kanaatindeyim. Bu kanu
nun içerisinde sanat okullarına hasredilen keli
meler ve hükümler ayrı mahiyettedir. Eğer ile
ride yedek subaylık için ve buna ait haklar için 
bir kanun getirilirse sanat enstitüleri mezunları 
yedek subaylık hakkı olursa ovakit bu nokta da 
orada hal ve tâyin edilebilir. Fakat bugün ka
nunda öylece tabiatiyle kaydedilebilir. Madem 
ki bugün yoktur burada mevzubahs edilmesi 
el betteki lâzımdır. 

Köy enstitüleri için gaye, onların öğretmen
lik etmeleridir. Yedek subaylık hakkı konuşur
ken onları burada yermek yerinde değildir. Esa
sen bütçe müzakerelerinde bu mesele üzerinde 
uzun uzadıya durulmuş ve gene bahsedilmiştir. 
Zannederim gerek Millî Eğitim Bakanlığı ve ge
rekse Millî Savunma Bakanlığı bu hususta ge
rekli tedbirleri almayı düşünmektedirler. 

Bu'nokta üzerindeki sözümü bitirdikten son
ra asıl kanunun ruhuna gelmek isterim. 

Hava, deniz ve kara ordularına gelmiş olan 
yeni erat arasından sanat sahibi veya sanat ka
biliyeti olanlar varsa onlar kurslardan geçirile
rek veyahut kurs görmeksizin uzmançavuş ye
tiştirilmesi için bir şartlarla Millî Savunma Ba
kanlığına yetki veriliyor. Bunlar arasından, ye
ni yeni erler içinden uzman çavuşluğu kazana
bilmek için getirilen şu tasarı en ziyade dikka
timi celbeden noktadan, sabrınızı suiistimal et
memek için, hemen kısaca bahsedip geçeceğim. 

Kurslarda kabiliyet gösterenler ve esasen ka
biliyetli olanlar âmirleri tarafından kabul edil
dikten sonra onbaşı, çavuş gibi merhaleleri 
nasıl kazanacaktır? Onun yönetmeliğinde göste
rilen esaslara göre bunlar onbaşı, çavuş olacak
lardır. Ama bunların ileride uzman çavuşluğu 
kabul etmiş olmaları şarttır. Şarttır ama ge
rek onbaşılık ve gerek çavuşluk, uzmanlığı ka 
bul etmemiş olsalar dahi bunlar gerek onbaşılık 
ve gerek çavuşluk, esasen uzmanlığı kabul et
memiş olsalar dahi bunlar kabiliyet ve liyakat 
gösterdikten sonra bu yönetmeliğe göre çavuş 
•ve onbaşı olacaklardır. Uzmanlık asıl muvazzaf 
vazifeyi gördükten sonra kabul etmek, taahhüt 
etmek, imza vermek suretiyle dört sene için uz
man çavuş olarak orduda kalacaklardır, işte 
asıl benim temas etmek istediğim noktaya gel
dim. 

Muvazzaf askerliğini çavuş olarak yapsa da-
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hi, yönetmeliğe göre çavuştur. Askerliğini bi
tirdikten sonra yani terhis edileceği zaman uz
man çavuş olmıya imza verdikten sonra başlar. 
Eğer bunların içinde kabiliyetlileri kurs görmüş
leri varsa ve muvazzaf hizmetini çavuş olarak 
geçirmişlerse ve taahhüt etmişlerse bunlar ilk ve 
ortaokul mezunu iseler bunlar 15 liradan başla
tılacak. Eğer sanat enstütüsünü yani ortaokul
dan iki sene daha ziyade tahsil etmiş olanlar 
varsa asıl vilâyetlerdeki lise gibi, sanat okulla
rından çıkmış olanlar varsa aynı şekilde çavuş 
olacaklardır ve (20) lira maaş alacaklardır, 
Ben bunların ücretine temas etmek istiyorum 
Eğer bunlar dört senelerini ikmalden başka 
dört sene daha taahhüt ederlerse ilkokul, orta
okul mezunları 15 liradan 20 liraya, diğerleri ise 
yani enstitüden çıkan hır 20 liradan 25 lira asli 
maaşla çıkacaklardır. Sekiz sene sonra da hiç 
kesintisiz kendilerine 300 lira ikramiye, mükâ
fat verilecektir. Hükümetin tasarısında demin 
muhterem arkadaşlarınım işaret buyurdukları 
gibi ayrıca muvazzaf askerliğine dâhil olan gün
ler çıkarıldıktan sonra uzmanlıkta çalıştıkları 
günler askerlik çağından indirilmektedir ki, 
bunu Bütçe Komisyonu çıkarmıştır. Bunun ko
nulması gayet yerindedir. Çünkü aziz arkadaş
larım, bugün bu şekilde sanat sahibi olan insan
lar, muvazzaflığını bitirdikten sonra 15 - 20 
liraya orduda vazife kabul etmeyi istemiyecek-
lerdir. Mecburiyeti yoktur. Hayat pahalı, dı-
şarda daha çok kazanır. Bu kadar az bir para 
ile orduda vazife kabul etmiyeceklerdir. Mec
buri hizmetleri bittikten sonra bu suretle kala 
caklarım zannetmiyorum. Onun için, kendile
rini bu vazifelerine bağlamak için maaşlarının 
artırılması lâzımdır. Mesleki cazip kılmak ge
rektir. 

Akla birşey geliyor; ortaokul mezunu 15 li
radan başlar diyeceksiniz; doğru... Lâkin ihti
sas yapıyor. Sonradan uzman oluyorlar va... 
Onun içindir ki, aziz arkadaşlarım, bu nokta dik
katten kaçırılmamalıdır. Evet uzman oluyorya. 
Dışarısı onu çekmemelidir. 

Çünkü aziz arkadaşlarım, bu uzman çavuş 
olacakların sanat sahibi oluşları ve ordunun 
motorize kısımlarında gayet iyi yararlıklar ve 
işler göreceği nazarı itibara alınarak bu nok
taların ehemmiyetle mütalâa olunmasını ve hat
tâ gerekiyorsa yeni baştan bu noktaların mü-
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talâası için komisyonun bunu geri almasını ben
deniz düşünmekteyim. Maruzatım bu. 

BAŞKAN — Söz, Bütçe Komisyonu adına 
Mehmet Sadık Eti'nindir. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MEHMET 
SADİK ETİ (Malatya) — Muhterem arkadaşlar, 
bendeniz benden evvel konuşan arkadaşlarımın 
ileri sürdükleri mütalâalar üzerinde duracak de
ğilim. 

Mevzua kısaca temas ettikten sonra diğer 
hususları maddeler geldiği zaman kısaca açıkla-
mıya, çalışacağım. 

Arkadaşlarımız sanat enstitüsü mezunlarının 
yedek subay olmaları üzerinde durdular. Bu ka
nun ITzman Çavuş Kanunudur. Oarb parlemento 
tekniğinde bir esas vardır, orada der ki, kanunun 
başlığı yani unvanı kanunun bünyesi içinde müta
lâa edilir, elimizdeki kanun Yedek Uzman Ça
vuş Kanunudur. Binaenaleyh yedek subayla as
la alâkası olmıyan bir kanundur. Şimdi, muhte
rem arkadaşlar, eğer bu mevzuda hassasiyetlerini 
fazla ileriye götürüyorlarsa kendileri bir kanun 
teklif edebildikleri gibi Hükümet de esasen bu 
mevzu üzerinde durduğunu beyan etmiştir, în-
şallalı gelecek içtim al arda. bunu da hal ve fasle
derim 

Ben de şahsan muhterem arkadaşların fikir
lerine iştirak ederek sanat enstitüsü mezunları
nın yedek subaylık hakkından müstefit olması
nı istiyenlerdenim. Ama onun bu kanunla asla il
gisi yoktur. Binaenaleyh maddelere geçilmesini 
teklif ve maddelerde de arkadaşlarıma arzı cevap 
edeceğimi arzederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur, 
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilme
si kabul edilmişti]'. 

Komisyonun raporunda ivedilikle görüşülmesi 
teklifi vardır. İvedilikle görüşülmesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. îvedi-
liklfl kabul edildi. 

Uzman Çavuş yetiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Kara, hava ve deniz kuvvetle
rine gelen muvazzaf erler arasında sanatkâr 
ve sanatkâr olabilecek kabiliyette olanlardan 
istiyenleri, kadro ihtiyacına göre ve uzman ça
vuş adı ile, harb silâh, araç ve gereçlerinin ba
kım, onarım ve işletim teknik personeli olarak 
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aşağıdaki şartlara göre yetiştirmeye ve görev- I 
lendirmeye Millî Savunma Bakanı yetkilidir: 

Muvazzaflık hizmetinden başka en az dört 
yıl görev taahhüt eden ilk, ortaokul ve orta sa
nat okulu ve sanat enstitüsü mezunu erlerden 
kıta komutanlarınca uygun görülenler temel 
eğitiminden sonra kurslara gönderilerek yetiş
tirilirle!. 

Ancak, istenilen sanatı askere gelmeden öğ
renmiş bulunanlardan liyakatleri imtihanla sa
bit olanlar bu kurslara tâbi tutulmazlar. Ge
rek bunlar, gerek kursa katılanlar erbaş ve on
başı yönetmeliğine göre onbaşı ve çavuş nasbe-
dilirler ve muvazzaflık görevlerini çavuş ola
rak tamamlarlar. Bunlar muvazzaflık hizmetle
rinin sonunda uzman çavuşluğa nasbedilirler 
ve nasbedildikleri tarihten başlıyarak uzman 
çavuş aylığını alırlar. 

Dr. ADNAN ADIVAB (İstanbul) — Birinci 
maddedeki «sanatkâr» kelimesi zannederim bir zü 
hûl eseri olacak. «Sanat sahibi» diye tashihi lâ
zımdır. Çünkü «sanatkâr» artist demektir. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MEHMET 
SADIK ETÎ (Malatya) — Kabul ediyoruz. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
«Sanatkâr» kelimesi «sanat sahibi» olacak. Ko
misyon da kabul ediyor. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. «Sa
natkâr» kelimesinin «sanat sahibi» olarak değiş
tirilmesi teklif ediliyor. Komisyon da kabul edi
yor. O şekilde maddeyi oya sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler... Kabul edildi. 

MADDE 2. — Uzman çavuşlardan : 
a) İlk ve ortaokul mezunlarına 15 lira asli 

aylık,. 
b) Ortaokul tahsilini tamamladıktan sonra 

en az iki yıllık meslek tahsilini veren sanat 
okulları ile sanat enstitüsü mezunu olanlara 20 
lira asli aylık, 

c) Dört yıl uzman çavuşluk yaptıktan sonra 
daha dörf yıl hizmeti taahhüt edenler ve kabul 
edilenlerden (a) fıkrasindakilere 20. (b) fık
rasindakilere 25 lira asli aylık verilir. 
. BAŞKAN — Madde hakkmdıa söz istiyen yok. 

Kabul edenler... Etmiyenler,.. Kabul edildi. 

MADDE S. — Uzman çavuşların beşlenme, 
giydirme ve bakım işleri erat gibi, DeMet tara
fından sağlanır. ' 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı ? I 
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Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Muhte

rem arkadaşlarımı öğleden evvelki maruzatım 
arasında .Hükümetin teklif ettiği ve Millî Sa
vunma Komisyonunca kabul edilen 4 ncü madde 
hakkında... 

BAŞKAN — Şimdi görüşülen üçüncü mad
dedir. Müsaade buyurun, bu maddeden sonra 
size söz vereyim. 

Üçüncü madde hakkında söz istiyen yokutr. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Madde 

kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Sekiz yıl fazla görevden sonra 
ayrılan uzman çavuşlara hiç bir vergi kesilmek-
sizin 300 lira ikramiye verilir. 

Gl. EYtfP DURUKAN (Hatay) — Efendim, 
ben, bu madde hakkında değil, Hükümetin, Büt
çe Komisyonunca tayyedilmiş olan dördüncü 
maddesi hakkındadır. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HÜSNÜ ÇA
KIR (Samsun) — O madde tayyedildi. 

Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Ben, tay
yedilen madde hakkında söz istiyordum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
Gl. EYÜP DURUKAN (Devamla) — Efen

dim, Millî Savunma Bakanlığı, muvazzaflık hiz
metini bitirdikten sonra uzman onbaşı, çavuş 
olmak üzere 4 sene fazla hizmet edenlerin, as
kerlik çağının sonundan, yani muvazzaflıkların
dan dört sene bir indirme yapılıyordu. 40 ya
şından,, 41 yaşından sonraki askerliğini affedi
yor. Zaten dört sene emsaline nazaran fazla hiz
met etmiş ve hem muvazzaf olarak mesuliyet 
deruhde etmiş ve hizmette bulunmuştur. Onun 
için bu mecburiyete karşılık olarak ve hem de 
sanatkârı bu mesleğe teşvik edebilmek gaye
siyle sureti mahsusada düşünülmüş, konulmuş 
bir maddededir. Bunu Millî Savunma Bakan
lığı teklif ettiği gibi, salahiyetli komisyonunuz 
olan, Millî Savunma Komisyonunuzda ittifak
la kabul etmiştir. Çünkü bu muvazzaflık hiz
metinde fazla kalmasına mukabil bir haktır. 
O vakte kadar uzman çavuşluğu yapmış olanla
rın bir kısmı mühimmi 41 yaşından sonra ya 
asker olmıyâcak veyahut da ölmüş bulunacaktır. 

Binaenaleyh bu maddenin kalmasında ordu 
hegahina ve ordu silâh, mühimmat ve askerî mal
zemenin bakımına ait hesapta çok fayda vardır 
ve bu dört sene yapılan fâzla hizmet mukabili 
ufakbîirmukabeledir. Bunun" kal&rılmamasını, 
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Hükümetin teklif ettiği ve Millî Savunma Ko
misyonunun ittifakla kabul ettiği dördüncü 
maddenin müzakereye esas olmasını tekrar arz 
ve teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Münir Birsel. 
MÜNÎR BİRSEL (îzmir) — Efendim, bu 

hususta Bütçe Komisyonu arkadaşlarıma ben
deniz teklif yaptım ve maruzatta bulundum, on
lar da maruzatımı kabul buyurdular. Bu sebep
le huzurunuza çıkmayı vazife saydım. İptida
dan şunu da arzedeyim ki; sayın general Duru-
kan salâhiyet veya ademisalâhiyet diye bir şey 
mevzuubahis buyurdular. Hiç şüphesiz ki ihti
saslarına hürmet ederim. Ama mesele salâhiyet 
meselesi olmadığı gibi, bir ihtisas meselesinden 
ziyade kanunlar arasında bir ahenk ve nihayet 
bir ihtiyaç mevzuudur. Salâhiyet bakımından 
her Milletvekilinin salâhiyetini aym olarak ka
bul etmek lâzımgelir. Bendeniz hiçbir zaman 
iddialı konuşan bir arkadaşınız değilim. Ama 
çok muhtemeldir ve ümit ederim ki mâruzâtım, 
Sayın Millî Savunma Komisyonundaki arkadaş
larımız için de belki kanaatbahşolur. Eğer 
kanaatbahş olursa kanaatlerini ve oylarını o 
suretle izhar buyururlar, kanaatbahş görmez
lerse rey kendilerinindir, ve ben o kanaatleri
ne de hürmet ederim. 

Şimdi sayın arkadaşlarını, teklif şudur: Uz
man çavuş olarak muvazzaflık hizmetini yaptık
tan sonra, uzman çavuş olarak kimsenin yapa
cağı hizmet müddeti kadar bir müddet, askerlik 
çağı sonundan indirelim, keyfiyetidir. Sayın 
General Durukan buyurdular ki bu 4 senelik 
uzmanlık müddetini askerlik çağının sonundan 
indirmekte hiçbir mahzur yoktur. Ben kendile
rine hatırlatırım. Tasarının 3 ncü maddesine 
göre uzmanlık müddeti uzmanın ehliyet göster
mesi halinde 8 sene olabilecektir. Bunlar uzman
lık müddetinin ilk 4 senesi içinde 15 veya 20 
lira, ikinci dört sene için de 20 veya 25 lira ay
lık alacaklardır. Demek ki uzmanlık, müçldetı 
4 sene değil sekiz senedir, yani 8 sene .olabilir. 

Şimdi vaziyeti bu suretle tesbit ettikten son
ra şunu kaydetmek isterim: İ l l i sayılı Asker
lik Mükellefiyeti Kanununun hükümlerine gö
re askerlik çağı muayyen yaş devreleri, arasın
dadır. Bu yaş devrelerinin sonundan, indirme 
işi a^cak ve^ancak piyadenin 1,5 senelik, hizmet 
süresinden fazla muvazzaflık .hizmeti.-yapanlar 
için askerlik çağının sonunda, Jjjzm.et^.mö]j.elle- : 
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fiyeti bir misli olarak indirilir. Meselâ denizde 
hizmet edenlerin hizmet müddeti üç senedir. 
Bunlar 1,5 sene fazla hizmet ettikleri için asker
lik çağının sonunda bunlardan üç sene indirilir. 
Ama orduda subay gibi, gedikli gibi, askerî 
memur gibi veya sivil memur gibi aylık ve ma
aş mukabili yapılan hizmet hiçbir zaman asker
lik çağındaki hizmeti vataniyeden tenzil edil
mez. Bir subay orduda muvazzaflık çağından 
sonra ayrıca hizmet eder ve yaş haddine kadar 
yedektir. Memleket ihtiyaç gördüğü zaman bun
ları da vazifeye çağırır. Askerî memur keza ay
nı vaziyettedir, gedikli ve sivil memur da aynı 
vaziyettedir. 

Demek ki askerlik çağından ve askerlik mü
kellefiyetinden indirme prensipi ancak ve an
cak muvazzaflık hizmetini fazla olarak yap
mış olanlara aittir. Yoksa gönül rızasiyle ve 
hizmetinin mukabilinde maaş alarak orduda va
zife yapan insanlar için askerlik çağından, bir 
şey indirilmesi caiz değildir, ve bunun emsali 
yoktur. Böyle bir hüküm korsanız başkalarına 
numune olur. Bu, bir. 

Şimdi ikinci noktaya geçiyorum : Bir. hesap 
yapmaya arkadaşlarımın lütfedip müsaade bu
yurmalarını rica ederim. Şöyle bir hesap yapı
yorum : Askerlik çağı 20 yaşı bitirdikten sonra 
başlar. Bugünkü kanunlara göre yani ahvali fev
kalâdeye göre muvazzaflık 3 sene, fakat normal 
zamanlarda 1,5 senedir. Bunu iki seneye çıkarmak 
niyetindeyiz, bu itibarla iki sene diyelim. Bugün
künü bırakıyorum. İki sene muvazzaflık, sekiz 
sene de uzman çavuşluk yapacak, etti 10 sene. 
Yani askerlik mükellefiyetinden sonra 8 sene 
uzman çavuşluk yapanı 32 yaşında çıkaracağız. 
Bunun sekiz senesini askerlik çağının sonundan 
indiriyoruz. Askerlik çağı 45 yaşında biter. 45 
ten sekiz senesini indirirseniz 37 yaşında bu 
arkadaşa, bu millet ferdine (askerlik hizmeti 
vataniyesi ile bundan sonra mükellef değilsin)., 
yani (ihtiyat-dahi değilsin) diyeceğiz. Güzel, 
diyelim. Bundan ne çıkar? Bence şu çıkar. Şim
di- bilirsiniz ki, (bunlar esrarı askeriye- değil. 
hepimizin bildiği şeylerdir), hazarı ordu,--seferi 
ordunun çekirdeğini teşkil eder. Hazar ordusı ı 
ile sefer ordusu arasında ne kadar tark var, 
malûm,...Hazarda., iki ..sınıf esnan erbabı .silâh, al
tında,. fakat seferde, ise 25 _smıf silâh, altındadır. 
Aynı zamanda hazarda birliklerin adedi ile se
ferdeki birliklerin, adedi .arasında no. kadar, fark 
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olduğunu bilirsiniz. Her halde üç mislinden aşağı 
değildir. Yalnız bizde değil, bütün memleketlerde 
böyledir. Şimdi hesap ne olacak ? Hesap şu ola
cak : 21 yaşından 32 yaşına kadar olan esnan er
babından uzman çavuş ayrılanlar hazarı ordu 
yani çekirdek orduda elde bulun açtık Bir sefer
berlik yaptınız, bütün ihtiyatları aldık, 25 sınıfı 
birden silâh altına aldık. Ama bu ordu modern 
ve fennî vasıtalarla mücehhez bulunduğu bir 
sırada mübreîn derecede ihtiyacı olan bu uzman
dan kaç sınıf ihtiyat olarak elde bulacağız. 32-37 
yaş arasındakiler, yani beş sınıf. 

Şimdi arkadaşlar; elimizdeki çekirdek ordu
da, hazerî orduda en aşağı on senelik uzman ça
vuş vardır. Bunun üç mislini veya daha fazlasını 
yeni birliklere vermemiz lâzım. Bu birlik ihti
yaçlarını hangi ihtiyatlar ile dolduracaksınız, 
eldeki beş senelik ihtiyatla mı dolduracaksınız, 
buna imkân var mı ? Bu bir hesap meselesidir. 

Efendim seferberlik olduğu zaman, (kimsenin 
bunu aklına getireceğini kabul edemem), ihtiva t-
lıktan ve askerlik çağından çıkarılanların silâh. 
altına çağrılacağı düşünülemez. 

Aziz arkadaşlar, Büyük Millet Meclisinin 
çıkardığı kanunlar ve insanlara tanıdığı haklar, 
hiçbir surette ihlâl edilmemek için yapılır. 

thtiyat sınıfından askerlik çağı bittiği için 
çıkarılanlardan bir kısmının, uzman çavuşluk 
yapmış olanları seferberlik olduğu zaman, ihti
yatların hiçbirini almaz iken almak mümkün 
olur mü? Bu olmaz arkadaşlar. Bu şekil hiç 
kimsenin hatırından geçmez. Biz istikbali, 
fevkalâde zamanları düşünmek ve ona göre hü
küm koymak mecburiyetindeyiz. 

Seferberlik zamanlarında ihtiyat sınıfında 
bulunanları silah altına çağıracağız ancak ihti
yattaki çavuş uzmanlar ise seferde teşkil edile
cek birliklerin ihtiyacına cevap verebilecek 
miktarda olmıyacaktır. Bu itibarla bendeniz 
bunun ordunun menfaatine de uygun olmıyaca-
ğma kaniim. 

Efendim, tek sebep kalıyor : Teşvik. Bu hü
küm, teşvik içindir. Güzel. Ben şahsan şu kana
atteyim ki ; bir işte 15 sene sonra, 20 sene son
raya ait muayyen Tbir hizmete ait bir hükmün 
teşvik sebebi olacağının nasıl kabul edilebilece
ğine 'benim aklım ermiyor, af buyurun ben bu
nu bir teşvik sebebi olarak kabul edemem. Bu 
teşvik değildir. Bu prensip, askerlik çağından 
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i indirme prensipi, muvazzaflık hizmetini mecbü-
I ren fazla yaptırılan hizmetler mukabelesidir. 
| Yoksa teşvik mevzuu değildir. Kaldı ki, 15 - 20 

sene sonraya ait bir vait teşvik olamaz. Eğer 
bu, hizmet teşvika muhtaçsa; eğer koyduğunuz 
şartlar, verdiğiniz aylık ve diğer temin ettiği
niz menfaatler teşvik için kâfi değilse, mesele 
halledilmez. Sayın Eminittin Çeliköz'ün dediği 
gibi bunlara muhitinde bulabilecekleri şartları 
yaşama şartlarını ve kazanma şartlarını temin 
etmek lâzımdır. Yoksa teşvik sebebi diye buna 
istinat etmek bilmem ama bizi biraz aldatır di
ye endişe ederim. Bundan çok endişe ediyorum. 
Böyle şeyler teşvik değildir. Herkesin dışarda 
bulabileceği hayat şartlarına uygun bir hayat 
şartını bunlara temin etmek sizin böyle bir ted
biri teşvik diye saymak yanlış olur kanaatin
deyim. Bir zaman sonra, ihtiyaç görüldü diye 
böyle bir hükmü dahi ortadan kaldırmak yolu
na gitmek ihtimali olursa, bu teşvik değil em
niyet ve itimadı ortadan kaldıracak bir şey 
olur. Meclise böyle emniyet ve itimadı belli ede
bilecek bir ka ran almayı atfedemem. Böyle bir 
ihtimalin varit olacağı kimsenin ha
tırından dahi geçmemelidir. Bütçe Komisyonu
na bunları arzettim. Bütçe Komisyonu kabul 
buyurdu, takdir sizindir. 

Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) - Efendim, 
ben mâruzâtımda arkadaşlarımdan hiçbirisine 
bir tariz mülâhazasiyle bir şey söylemedim. Ben 
yalnız bu işlerde ihtisas Komisyonundan bah
settim. İhtisas Komisyonu ve bu hususta sala
hiyetli gördüğüm arkadaşlarla beraber Hükü
metin teklifini münasip gördük dedim. Esasen 
bu teklifi Sayın Münir Birsel'in yaptığını da bil
miyorum. Benim söylediğim doğrudan doğruya 
umumi olarak Bütçe Komisyonunda kaldırılan 
bu maddenin kaldırılmamasıdır. Kimsenin şah
sı benim için mevzuubahis değildir. 

MÜNİR BİRSEL (İzmir) — Salâhiyet dedi
niz, onun için arzettim. Salâhiyet kelimesini 
kullandığınız için arzettim. İhtisasa hürmet ede
riz ama; salâhiyette hepimiz beraberiz. 

Gl. EYÜP DURUKAN (Devamla) — Efen
dim, bir defa kimsenin şahsına tariz yoktur. 

Bunu belirttikten sonra şunu da arzede-
yim ki, yine biz Hükümetin teklif ettiği 4 ncü 
maddenin ve Millî Savunmanın da kabul ettiği 
aynı maddenin müzakere edilip kabul edilmesini 

| tekif ediyorum. Evvelki mâruzâtımda da ben 
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daima dört seneden bahsettim, ikinci dört sene 
esasen ihtiyara terkedilmiştir. Arzu ederse, ya
ni jandarmada olduğu gibi temditli bir hizmet
tir. İkinci dört sene mevzuubahis değildir. Bi
rinci dört sene yani muvazzaflığını bitirdikten 
sonra yapacağı uzman çavuşluğudur. Temditli 
olan kısmı değildir. Maddenin bu lâyikiyle 
anlaşılmıyor ise tavzih edelim, ikiden fazla tem
dit de olabilir. Jandarma iki üç defa, gedikli 
çavuşlar zaten iki üç defa temdit yapabilirler. 
Temdit mevzuubahis değildir. Bizim bahis ko
nusu ettiğimiz nokta muvazzaflığını bitirdikten 
sonra uzman çavuş olarak fazladan dört sene 
daha hizmet etmesi halinde bu dört senenin, son 
hizmet çağma geldiği vakit de oradan mahsup 
edilmesidir. Bunda hiçbir mahzur yoktur. Di
ğerleri için emsaline ne muamele yapılıyorsa 
bunlar için de aynı muamele yapılabilir. 

Hesap işine gelince; hakikaten biz de hesap 
edebiliriz. Şimdi açıkça söyliyebilirim ki ; bu
gün bu şekilde orduya nzman çavuş olarak gi
recek insanların yekânu bir kaç yüz kişiyi geç-
miyecektir. Bundan fazlasını tahmin etmiyo
rum. Yine tekrar arzediyorum, hakikaten bu 
fazla yapacakları 4 sene hizmete mukabil esker-
lik hizmetlerinin sonunda 4 sene bir indiriş ya
pılması bunlar üzerinde bir teşvik yapacağı 
kanaatindeyiz. Onun için tekrar maruzatım; Büt
çe Komisyonunun kaldırmış olduğu maddenin 
yerine, Hükümetin teklif ettiği ve Millî Savun
ma Komisyonunun kabul etmiş olduğu dördün
cü maddesinin ipkası ve şayet sarahat vermiyor
sa bu ciheti tasrih etmek imkânının verilmesini 
ve bizim düşündüğümüz bu müddetin temdit-
siz dört sene olmasını rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Dördüncü maddeye ait iki öner
ge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim gibi dördüncü maddenin 

kanuna eklenmesini teklif ederim. 
Balıkesir Milletvekili 

Eminittin Çeliköz 

Yüksek Başkanlığa 
Millî Savunma Komisyonunun dördüncü 

maddesinin reye vaz'ını dilerim. 
Seyhan Milletvekili 

Sinan Tekelioğlu 

MÜNİR BİRSEL (izmir) — Bir sual sora
caktım vaz geçtim. 
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BÜTÇE KOMİSYONU ADINA MEHMET 

SADIK ETl (Malatya) — Muhterem arkadaşlar 
Münir Birsel arkadasmıız dördüncü maddenin Büt
çe Komisyonunda nasıl kaldırıldığı hakkmda Yük
sek Meclisinizi kâfi derecede aydınlattığı için 
onun üzerinde duracak değilim. Salâhiyet ve 
ihtisas mevzuu üzerinde de duracak değilim. 
Yalnız Kanunun tümü okunduğu zaman görü
lüyor ki burada birçok katagorilerde uzman 
çavuş mütalâa edilmektedir. Evvelâ ilkokul 
mezunu, ortaokul mezunu, sanat okulu mezunu, 
sanat enstitüsü mezunu yani, uzman çavuşların 
tedarik membaları buralardır, ilkokul mezunu 
ile ortaokul mezunları için ayrı bir maaş re
jimi mülâhaza edilmiştir; sanat okullariyle sa
nat enstitüleri mezunları için ayrı bir maaş re
jimi mütalâa edilmiştir. Ondan dolayı Hükü
metin teklif ettiği ve Millî Savunma Komisyo
nunun da kabul ettiği (7) nci maddede diyor 
k i : Sanat enstitüsü mezunu uzman çavuşlardan 
istiyenler gerekli şartları da haiz iseler, aldık
ları aylığın karşılığı rütbe ile, Millî Savunma 
Bakanlığınca gedikli erbaş sınıfına nakledilir
ler. 

Sayın Münir Birsel arkadaşım izah ettiler 
biz, bu askerlik mükellefiyeti kanunundaki 
hükümler haricinde yeni bir istisna kabul et
meyi doğru bulmadık. Binaenaleyh sanat ge
diklisi olarak 12 sene çalışan ve Millî Savunma 
hesabına tahsil etmiş olan bir gedikli bundan 
müstefit olmadığı halde şimdi Sayın Generalin 
dediği madde kabul edilirse ne olacaktır?.. 
Uzmanlar sekiz sene istifade edeceklerdir. 
Bu, orduda bir ikilik yaratmaz mı?. (Bravo, 4 

çok doğru sesleri) Ben evvelce Hükümetten 
gelen tasarıyı raporte ederken Sayın Münir 
Birsel arkadaşımızın verdikleri izahat üzerine 
tenevvür ederek kanaatimi değiştirdim ve bu 
neticeye de beraberce vardık. Bunun içindir ki 
bndeniz de bu dördüncü maddenin kabulünün 
ordu mensupları ve bilhassa gediklileri arasın
da ve kabul ettiğimiz yeni personel içerisinde 
ikiik yaratacağından doğru olmadığına kaniim 
ve bu görüşümüzü kabul buyurmıyacağmız-
dan eminim. Binaenaleyh tasarının 4 ncü mad
de kaldırılmış olarak kabulünü istirham ediyo
ruz. 

MlLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) Yanlış bir 
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anlaşma var, onun için maruzatta bulunaca
ğım. 

Efendim; Sadık Eti arkadaşım uzman ça
vuşların gedikli ebaş olacaklarından bahsetti. 
Fakat biz bunun nihayetinde diyoruz ki, ge
dikli erbaşların tâbi oldukları bütün hüküm
lere tâbi olacaklar ve bütün haklarından istifa
de edeceklerdir, yoksa bunlar gedikli erbaş ol
duktan sonra fazla hizmetlerinin askerliğinin 
sonundan indirilmesi ve sair değildir. Komis
yon namına mâruzâtım budur. Millî Savunma 
Bakanı da bu hususta daha tenvir edici beyan
da bulunurlarsa belki Kamutayı daha fazla 
tenvir noktasından, faydalı olur. 

MÜNÎR BİRSEL (îzmir) — Kendilerinden 
bir sual soracağım. Sekiz sene uzman çavuşluk 
yapanların askerlik çağının sonundan indirmi-
yecek misiniz? 

KOMİSYON ADINA Gl. EYÜP DURUKAN 
(Hatay) — Dört senesini indireceğiz. 

MÜNİR BİRSEL (İzmir) — Peki sorarım, 
muhterem arkadaşıma, dört sene hizmet yapanın 
askerlik çağının sonundan indiriyorsunuz da se
kiz sene yapanlar için bu prensipi nasıl ihlâl 
ediyorsunu? 

KOMİSYON ADINA Gl. EYÜP DURUKAN 
(Devamla) — Efendim, emsali vardır, jandar
ma temditlileri vardır. 

MÜNİR BİRSEL (İzmir) — Bunlar maaşlı 
memurdur. 

BAŞKAN — önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Eminittin Çeliköz'ün önergesi tekrar okun

du). 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HÜSNÜ 

ÇAKIR (Samsun)) — Arkadaşlar, bu maddeyi 
Hükümet teklif ederken düşüncesi şu olmuş
tur:: 

Bugünkü âcil ihtiyaçları karşılamak için 
muhtaç olduğu elemanları tedarik etmek bakı
mından teşvik edici hükümleri ihzar etmek. 
Hakikati halde bugünkü vaziyetimiz ordunun 
kıymeti yüz milyonları bulan motorlu vasıtaları
nı kullanacak sanatkârları âcil olarak ordunun 
içinde yetiştirecek orada nispeten uzun 
bir zaman için ordu dâhilinde hiz
metlerini sağlamaya matuftur. Bu mak
sadı temin edilebilmek için, bütçemi
zi ve gediklilere verdiğimiz parayı da nazarı 
dikkate alarak, vereceğimiz parayı ayarlamak-
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la beraber, diğer taraftan da böyle bir teşvik 
unsurunu, uzun uzun düşündükten ve Askerî 
Şûrada da müzakere ettikten sonra bu prensip 
ve esası koymaya lüzum hissettik. Çünkü ih
tiyaç gayet büyüktür ve bu ihtiyaç seneler geç
tikçe, bu memlekette kendini bu kadar şiddetle 
hissettirmiyecektir. Arkadaşlarımızı tenvir 
etmek için bu noktayı bilhassa arzetmek iste^ 
rim. Hükümet bu esası düşünerek, teşvik edi
ci bir madde olarak bu hükmü koymuştur. 

Âtiye ait, muvazzaflıktan düşmek meselesine 
gelince; bugünkü ordularda bilhassa motorlu kı
talarda çalıştırılacak insanların yaşı 40 a var
dıktan sonra kendilerinden bu cihazlardan isti
fade edilmesi pek ümit edilemiyor. Ancak daha 
genç yaşlarda ve bedenî kuvveti yerinde iken 
motorlu vasıtaları kullanmaları mümkün olu
yor. Binaenaleyh, şayet Hükümetin teklifi üzere 
4 sene gibi kısa bir müddet tenzil edildikten 
sonra, bunlar da seferberlikte silâh altına alın
dıkları zaman böyle yaşlı zamanlarında motor
lu vasıtaları kendilerine vermek doğru olmaz. 
Demek oluyor ki, bir taraftan uzun müddet geç
tikten sonra silâh altına alındıkları zaman da 
kendilerinden istifade edilip edilmiyeceği meş
kûk olduğu cihetle, 4 sene tenzili kabul edilme
diği takdirde, rağbeti artırma usulünü de tec
rübe edememiş olacağız. Kaldı ki, böyle bir bü
yük ihtiyaç anında bütün esnan erbabı silâh 
altına alındığı zaman bugün yetiştirmeye çalı
şacağımız uzman çavuşları muvazzaflık hizme
tini dört sene indirildikten müstesna tutulaeak 
zamanı hesap ediyorum, lâakal 20 sene sonra 
mevzuubahs olacaktır. Bu memleket 20 seneye 
kadar gerek sivil ve gerekse askerî sahada bu 
nevi sanat sahiplerini fazlasiyle yetiştirmiş ola
caktır ki, gerek sivil sahada ve gerekse askerî 
sahada kâfi derecede bu elemanları bulmuş ola
caktır. 

Bu itibarla elimize geçen ve kıymeti 100 mil
yonlarla ifade edilebilecek olan bu silâhları lâ
akal ihtisas erbabına kavuşturmak için bunu 
teşvik diye kabul ediyoruz. 

Onun için Millî Savunma Komisyonunun 
teklif inin kabul edilmesinin Hükümet namına ri
ca ediyorum. 

EMİNİTTİN ÇELÎKÖZ (Balıkesir) — Efen
dim; bti ihtisas işi; hayat bunu âmirdir. Uzman 

olarak kalması için, demin de arzettim, başka bir 
muhterem arkadaş da işaret buyurdu, mutlaka 
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orduda fedraas*»! temin etrafek îçins^ei-caaâbe 
k a ^ t î r m a k dazdadır* ki, ordu muhtaç olduğuna 
kavuşsun. 

Aklıma geldiği.için arzedeyiın; dün daha bu 
gibi uzmanlığir ieabettırir nazite* cihazlarla meş
gul bir kursta bir; Amerikan üstçavuşunun 
gördükleri fevkalâde liyakatten dolayı kenklM-
ni, asiteğıi'fcenliğe, teğmenliğe-değil^üstteğmen-
liğev terfi ettirildiğini hab^r verirsem maruza
tımın ehemmiyeti ionlavşılır. 

Bu, usanan olacakları teşvik eden bir şey
dir, akıllarına böyle-birşey geldiği" zaman el-
betteki çalışmalarını artıracaklardır, işte böy
le birşeyi•< göz önünde, tutarak bu maddenin bu 
kanuna eklenmesini, istedim. Tevsik edici bir-
şey ohnv 

Şimdi Muhterem Savunma Bakanı da aynı 
mahiyette sözler sarf ettiler, bendeniz bu söz
lerden sonra daha fazla-söylemiyeceğim, teş
vik mahiyetinde olduğu için^şu takririmin kaön
lünü sizlerden ıiea ediyorum. 

LÛTFÎ GÖREN (Bolu) — Muhterem arka
daşlar; öğleden evvelki müzakerede söz almış, 
sizi fazla yormamak için tafsilâta girmemiştim 
İlkokul; ortaokul, sanat okulları, sanat enstitü
leri ayni: katagoride mütalâa «diliyor. Sanat 
enstitüleriyle aynı derecede olan köy enstitü
leri mezunları yedek subay olmaktadırlar. Bun
ların başçavuşluğunda, kendi mekteplerinde 
gördükleri beş senelik-yedek subaylığa hazırlık 
derslerinden hiç bahsedilmiyor. Bunların bir 
arada bulunmaları çok mahzurludur. Binaen 
aleyh kurslar açılacak, ilkokul mezunları kur
sa gönderilecektir. Bunlar için ayrı bir teşki
lât yapılmışsa, esasen sanat enstitüleri mezun
ları, köry enstitülerinde ; hocalık ettiğine göre... 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz?. 
Şimd* Hükümetin teklif ettiği ve Bütçe Ko -

misyonunun çıkardığı 4 ncü maddenin tasarıya 
eklenmesi mevzuu üzerindeyiz. Yani bunların 
fazla yapacakları hizmetlerin' muvazzaf asker
lik müddetinin sonundan mahsup edilip edilme
mesi meselesi üzerindeyiz. Tasarıdaki 4 e geç
medik. 

MEHMET SADIK ETÎ (Malatya) — Efen
dim, Komisyon bu meseleyi konuşurken Sayın 
Bakan da j^ine bu görüşleri izah buyurmuşlardı. 
Fakat Komisyonun ekseriyeti şöyle düşündü : 
Türk miUetinin.müteballioldugltifıtri ve cibillî 
hasletleri dölayısiyle böyle müstakbele muzaf 

3İ94Ö Ö : â 
hizmet istisnalarını hatırına getirmiyeceği mu
hakkaktır. Türk milleti her zaman için mü-
sellahtır. Binaenaleyh dört. senenin, beş sene
nin indirilmesi istisnai bir hükmü bir teşvik ve 
tergip mahiyetinde olamaz. Bizim milletimkin 
fertleri böyle birşeyi düşünemezler. Eğer teşrik 
ve tergip istiyorsa maddi bakımdan kendi mu
hitinde dışarda serbest piyasada, bulabileeek-
leri yevmiyelere muadil, bir maaş rejimi ihdas 
edilebilirse teşvik ve tergip budur. Bunu Ko
misyon düşünmemiş değildir. Bendeniz rapor
tör olarak üzerinde durdum. Fakat bütçeye ydk-
liyeeeği külfetleri düşünerek dermeyan etmeye 
cesaret edemedim. 41 yaşıma girdiğim zaman 
istisna edileceğim diye orduda uzmanlık kabul 
edecek Türk vatandaşı yoktur. 

Kaldırılmış olan maddenin yerine konmasın-
daki mahzuru göz önüne alarak bu yoldaki öner
geleri reddetmemizi rica ederim. 

BAŞKAN -— önergeleri oyunuza sunuyorum, 
(Hangi önergeleri anlaşılmadı sesleri). 

Efendim, iki önerge var. Bu önergeler* Hü
kümetten gelip de, Bütçe Komisyonu mucip se
bepleri ile uzun uzun izah edilerek çıkarılmış 
bulunan Hükümetin, dördüncü maddesinin ta
sarıda kalmasını istemektedir. Halbuki Komis
yon bunu çıkarmış ve kanuna yeni bir nizam ve 
silsile vermiştir. Bu maddenin burada kalma
sını istiyen ve müdafaa edenler, Eyüp Durukan, 
Eminittin (Jeliköz ve Sinan Tekelioğlu arkadaş
larımızdır. Onlar bu madde burada kalsın, di
yorlar. Yani bu adamların fazla çalıştıkları 
hizmet kaç seno ise bu. hizmetin, askerlikleri so
nundan indirilmesini istiyorlar. 

Bu önergeleri oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir efen
dim. 

Şimdi Bolu Milletvekili Lûtfi (löron arkada
şımızın bir önergesi vardır. Fakat bu kabul edil
miş birinci.maddenin fıkraları hakkındadır. Ye
dek subaylığa aittir. Bu hususta Komisyon 
sözcüleri izahatta bulundular. Mevzuumuz-un 
dışındadır. Hükümetin düşünüp, ayrı bir mad-
dei kanuniye ile gelmesini icabettirmektedir. 

Dördüncü maddeyi tekrar okutuyorum. 

(4 ncü madde tekrar okundu). 

BAŞKAN -— Başka söz istiyen yoktur. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 5. — Uzman çavuşların--: kıyafetleri I 

Kıyafet Kararnamesine göre düzenlenir. 
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 

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

MADDE 6. — Sanat Enstitüsü- mezunu uz
man çavuşlardan istiyenler gerekli şartları da 
haiz iseler, aldıkları aylığın karşılığı rütbe ile 
Millî Savunma Bakanlığınca Gedikli erbaş sını
fına nakledilebilirler. 

Bunların uzman çavuşlukta geçen görevleri 
mecburi ve eylemli hizmetlerinden sayılır. 

Bunlar hakkında da gedikli erbaşlar hakkın
da tanınan bütün haklar tanılır. 

Millî Eğitim Bakanlığı Sanat Enstitülerini 
kendi hesaplarına okuyarak başarı ile bitirenler
den.-gedikli erbaş olmak istiyen]er, gerekli şart
ları haiz iseler, ihtiyaca göre, Millî Savunma Ba
kanlığınca gedikli erbaş sınıfına alınabilirler. 
Bunlar ilk önce altı aylık fabrika stajına tâbi 
tutulurlar. Fabrika stajını başarı ile bitirdikleri 
tarihten itibaren gedikli üst çavuş nasbedilirler 
Bunların staj süresince giydirme ve beslen
meleri askerî ortaokul öğrencileri gibi yapılır. 

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

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 8. — Bu kanunu Millî Savunma ve 
Maliye Bakanları yürütür. 

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

"Tasarının tümünü açık oya.sunuyorum. 
BAŞKAN — Gündemin aşağıdaki maddele

rine devam ediyoruz. 

6. — MilUEğitim Bakanlığa Kuruluş Kud-
rolariyle Merkez Kuruluşu ve Görevleri -hak
kındaki. 3287 sayılı: Kanunda değişiklik -yapıl
masına dair olan 4P26 sayılı Kanuna bağlı 2~ sa
yılı cetvelde değişiklik yapılması'hakkında...Ka
nım'tasarısı ve .Milli.Eğitim ve Bütçe Komisyon
ları raporları (1/524) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında '«öz 

[l] 251 .sayılı basmayazı tutanağın sm&ı*da~ 
dır. 
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istiaren*var-mı? Maddetere ge^4şe«mi-ı6y«ttU2a 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmijrenier... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının ivedilikle görüşülmesi hak
kında Komisyon teklifi vardır. Oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... ivedilikle 
görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş Kadroları 
hakkındaki 4Ö2& sayılı Kaoıunâ  bağlı 2 sajölı 
cetveJde değişiklik yapılmasına/ dair Kanun 

MADDE 1. — 10 . VI . 1946 tarihli ve 4926 
sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelin lise, öğ
retmen Okulu ve Ortaokullar İdarecileri kısmı
na, ilişik eetveMe yazılı ek görev tazminatı kad
roları eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
•mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabi l ©den-
ler... Etnriynealer... Kabul «dilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürüı^jiğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde, hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum, Kabul'eden
ler... Etmiyenler.., Kabul edilm^tir. 

Tasarının tümünü yüksek t)ytmu«a mtsntyo-
rum. Kabul edenler... Etmiyenler..., Ka-feuL edil
miştir. 

T. — Mülî'Eğitim Bakanfoğtna• bağlı okul
larda ok/utulacak ders Mtaplarının^seçümesi, ba
sılması ve dağıtılması hakkında, .Kanun •.tasarısı 
ve .Millî Eğitim Komisyonu raporu (1/560) [1} 

BAŞKAN — Tamu hakkrada söz istiyen var . 
mı ? Yok. Maddeter* geçi!»ı«sini •eyuümtt sunu
yorum. . J£abul edenler.... JCab.ul etmiyenler... 
Maddelere geçilmiştir. 

Komisyon raporandabıi i tasarı için de. ive
dilikle.. görüsükıtesi .teklif i var - öysmuaa sunu
yorum. İvedilikle görüşülmesini kabul edenler... 

<••>•'" mim ı H H B H I » # » ı ı ı 

[I] 2İ5& $&yüı\ basma&m tutanoğm 'smunda-
far. . 

l*!*W±*-
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Kabul etmiyenler... İvedilikle görüşülmesi kabul 
edilmiştir. •• 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda 
okutturulacak ders kitaplarının seçilmesi, ba

sılması ve dağıtılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Millî Eğitim Bakanlığına bağ
lı okullarda okutturulacak ders kitaplarının se
çilmesi ve bunların nitelikleri ile satış fiyatla
rının tâyin edilmesi Millî Eğitim Bakanlığına 
aittir. Okul kitabı olarak kabul edilen bir ese
rin okutulma süresi kabul tarihini takibeden 
ders yılından başlıyarak üç ders yılıdır. Süre
nin bitmesi, eserin aynı süre ile tekrar kabulü
ne engel değildir. Sürenin uzatılması işlemi, 
sürenin sona ermesinden bir yıl önce tamamla
nır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millî Eğitim Bakanlığı, her
hangi bir dersi karşılıyacak ihtiyaca uygun bir 
kitap bulunmadığı veyahut müellifler taraf in
den hazırlanıp Bakanlıkça kabul edilmiş kitap
ları ihtiyaca yeter görmediği takdirde kendisi 
de okul kitabı yazdırır, bastırır, dağıtır. Ba
kanlıkça telif hakkı ödenerek bastırılan okul 
kitaplarının edebi mülkiyeti, süresi içinde, mut
lak olarak Bakanlığa geçer. Bakanlık bu eserler 
üzerinde faydalı ve lüzumlu göreceği her türlü 
değişikliği yaptırabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3 . - 3 Haziran 1933 tarihli ve 2259 
sayılı Kanun kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

OEOÎCÎ MADDE 1. — 3 Haziran 1933 tarih
li ve 2259 sayılı Kanunla tesis edilmiş olan Okul 
Kitapları Sandığı tasfiye edilerek bu Sandığa 
ait paralar Devlet Kitapları mütedayil sermaye
sine mal-edilir. . 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var nlı? Yok. .Maddeyi kabul edenler... Kabul 

etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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GEÇÎCÎ MADDE 2. — Bakanlık, 2259 sayılı 

Kanuna göre bastırmakta olduğu kitaplardan 
her yıl serbest basıma bırakacaklarının listesini 
ders yılı başından bir yıl önce ilân eder. 

EMÎNÎTTÎN ÇELÎKÖZ (Balıkesir) — Muh
terem arkadaşlarım; geçici ikinci maddede (Ba
kanlık 2259 sayılı Kanıma göre bastırmakta ol
duğu kitaplardan her yıl serbest basıma bıra
kacaklarının listesini ders yılı başından bir yıl 
önce ilân eder.) Denilmektedir. Bu madde tek 
kitap usulüne veda etmek istiyen. yazarları ço
ğaltmak gayesini güden bir zihniyetle kabili 
telif değildir. Biz müellifleri serbest bırakıp fik
rî rekabetten doğacak en mükemmel eserlerle 
çocuklarımızın iyi yetişmesini sağlamak istiyo
ruz. Halbuki böyle bir madde apaçık olarak tek 
kitap usulünün devamını temin maksadiyle 
Bakanlığa - demem lâzımdır ki - müthiş bir salâ
hiyet vermektedir. Meselâ; İlkokullarda 50 ki
tap okutuluyor. Şimdiye kadar bütün bu kitap
ları Bakanlık basıp tevzi ediyor, ve satıyordu. 
Bu cihetten de bir kâr temin ediyordu belki. 
Kanunun bu maddesine göre faraza Bakanlık 
bu 50 kitaptan iki kitabı serbest bırakabilir. 
Bu yıl için daha fazlasına müsaade etmiyebilir. 
Bu takdirde geriye kalan yine 48 kitabı Ba
kanlık basacak, Bakanlık dağıtacak ve Bakan
lık satacaktır. Bu ne iştir? Tecrübeli, bilgili 
kitap yazarların elleri kolları bağlı kalacak, 
bilgilerinden tecrübelerinden Bakanlığa vere
ceğimiz bu salâhiyet ile istifade edemiyece-
ğiz. Yazarlar emek sarfına lüzum görmiyeeek-
ler. 

Bakanlık her hangi bir maddi gelir temin 
etmek maksadiyle fikrî rekabetten meydana ge
lecek güzel eserlere engel olmamalıdır diye dü-
şünmiyorum Biz çocuklarımızın tam ve mükem
mel şekilde yetişmesine engel olacak böyle bir 
maddeyi kabul edersek çok büyük ve millî bir 
hataya düşmüş oluruz diye korkuyorum. 

Bu maddenin kamilen kaldırılmasını istiyo
rum. Eser yazanlar kitaplarını Talim ve Terbi-: 
yeye gönderirler, matluba muvafık olanlar ka
bul edilir, öğretmenler bu kabul edilenlerin 
içinde çocuğa yarıyacak en iyi kitabı seçer ve 
onu alır. -Bu suretle yazarlar eserlerinin, bütün 
kusurlardan azade olması, tam ve mükemmel 
bir şekilde meydana gelebilmesi için lâzımgelen 
ihtimamı göstermeye çalışırlar ve bu meşru re
kabetten de evlâdı vatan faydalanır. Böyle ne-

— m — 
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den yapılmasın? Ben de Millî Eğitim Komisyo-
nundayım, bulunamadım. Kitap serbest bırakıl
ması iyi sonuçlar verecektir. 

Tekrar ediyorum; bu madde bilmem hangi 
maksat ve düşünce ile buraya konmuştur - Geçici 
de olsa - îğreti bir yama gibi durmakta ve ka
nunun esas ruhuna aykırı bulunmaktadır gibi
me geliyor benim. 

Kaldırılmasını teklif ediyorm ve bunun için 
de bir önerge veriyorum. 

MÎLLÎ EĞÎTİM K. ADİNA TEZER TAŞKI-
RAN (Kars) — Efendim, muhterem Eminittin 
Çeliköz arkadaşımız geçici 2 nci maddenin ka
kanınım! esas ruhu ile tezat teşkil ettiğini bahis 
buyurdular. Millî Eğitim Komisyonu, mevzuu 
tetkik ettiği zaman bir tezat olmadığı kanaa
tine vardı. Hükümetten gelmiş olan teklifi ay
nen kabul etti. 

Hükümet gerekçesinde bu madde hakkında, 
şöyle denmektedir; «Bir taraftan eldeki baskı
dan serbest baskıya geçerken mevcut olan okul 
kitapları stoku dolayısiyle mütedavil sermaye 
zararını önlemek....» 

Müsaade ederseniz bir kere bu nokta üzerin
de durmak istiyorum. Şimdiye kadar kitapları 
çıkaran Millî Eğitim Bakanlığı olduğu için 
tabiatiyle birçok kitaplar çıkarılmış ve hazır 
olarak bulunmaktadır. Elimizdeki kanun derhal 
tatbika geçeceği için Millî Eğitim Bakanlığının 
mektep kitaplarını karşılamak için şimdiye kadar 
çıkarmış olduğu kitaplardan elinde bulunan stok
ları da millî servetimiz hesabına ziyan etmemek 
durumunda bulunuyoruz, kanaatindeyim. Bu 
eldeki stoklar çıkarıldıktan sonradır ki kitaplar, 
serbest olacaktır. Tasarının gerekçesinde ayrıca 
şöyle bir fıkra var; deniyor ki; « diğer taraftan 
kitaplar serbest bırakılırken müteşebbislerin kar
şılaşabilecekleri müşküllerin gözetilmesi ve buna 
karşı tedbir alınması lâzımdır. » Millî Eğitim 
Komisyonu adına bunu da yerinde buluyoruz. 
Çünkü serbest bıraktığımız zaman düşünmek 
mecburiyetinde bulunduğumuz çok önemli bir 
husus da; çocuklarımızın her sene önlerinde ister 
Millî Eğitim Bakanlığından temin edilmiş, ister 
serbest çalışma neticesinde elde edilmiş olan ki
taplar bulunmalıdır. Her halde çocuklarımızın 
kitapsız kalmamalarıdır, birinci endişemiz budur. 

Binaenaleyh bu iki esas göz önünde tutularak 
ayrı geçici bir madde getirilmiştir, hükümetin 
bunu daimî bir mevzu olarak ele almadığı mad-
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denin geçici olarak konması ile sabittir, kanaa 
tinde bulunuyoruz. 

Bunun için bu maddenin tayyedilmemesi bir 
zarurettir kabulünü istirham ediyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici ikinci maddenin tayyedilmesini teklif 

ederini. 
Balıkesir Milletvekili 

Eminittin Çeliköz 

BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Geçici ikinci maddeyi kabul edenler... Etmı-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etnn-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunu Millî Eğitim Ba
kanı yürütür. 

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

Tasarının tümünü yüksek oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

8. —• Vergi Usul Kanunu tasarısı ve Geçici 
Komisyon raporu (1/174) [1] 

BAŞKAN —• îkinci görüşmesidir. 

Vergi Usul Kanunu 

Giriş 

Kanunun şümulü 
BÎRÎNCÎ MADDE — Bu kanunun hüküm

leri aşağıda yazılı vergi ve resimler hakkında 
uygulanır: 

1. Gelir Vergisi; 
2. Kurumlar Vergisi; 
3. Esnaf Vergisi; 
4. Bina Vergisi; 
5. Arazi Vergisi; 
6. Veraset ve Întikal Vergisi; 
7. Muamele Vergisi; 
8. Nakliyat Vergisi; 
9. Damga Resmi; 

[1] Birinci görüşülmesi 81, 82, 84, 85, 86 ncı 
birle§im tut analılar ındadır. 
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10. Bilûmum İstihlâk Vergileri (istihlâk 

Resmi adı altında alınanlar dâhil) ; 
11. Hayvanlar Vergisi; 
12. Yukarda yazılı vergi ve resimlere bağlı 

olan vergi ve resimlerle zamlar. 
Bu kanunun vergi ihtilâflarına ait hüküm

leri, yukarda sayılanların dışında kalan vergi 
vo resimler ile kaldırılan vergiler hakkında da 
uygulanır. 

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

Gümrük ve Tekel Vergileri 
İKİNCİ MADDE — Gümrük ve Tekel İda

releri tarafından alman vergi ve resimler bu 
kanuna tâbi değildir. 

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

Vergi Kanunu tâbiri 
ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunda kulla

nılan «Vergi Kanunu» tâbiri, işbu kanun ile bu 
kanun hükümlerine tâbi vergi ve resim kanun
larını ifade eder. 

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

Birinci Kitap 
Vergilendirme 

Birinci Kısım 
Genel Esaslar 

Birinci Bölüm 
Vergi uygulanmasında yetki 

Vergi Dairesi 
DÖRDÜNCÜ MADDE — Vergi dairesi ııü-

kellefi tesbit eden, vergi tarheden, tahakkuk 
ettiren ve tahsil eden dairedir.. 

Müklleflerin, vergi uygulanması bakımcı
dan hangi vergi dairelerine bağlı oldukları 
vergi kanunlariyle, bu kanunlarda açıkça yazı
lı olmıyan hallerde, Maiye Bakanlığınca tâyin 
olunur. 

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

Vergi mahremiyeti 
BEŞÎNCÎ MADDE — Aşağıda yazılı kimse

ler görevleri dolayısiyle, mükellefin ve mükel
lefle ilgili İdmselerin şahıslarına, muamele ve 
hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine ve

ya mesleklerine mütaallik olmak üzere öğren
dikleri sırlan veya gizli kalması lâzımgelen di
ğer hususları ifşa edemezler ve kendilerinin ve
ya üçüncü şahısların nef'ine kullanamazlar: 

1. Vergi muameleleri ve incelemeleri ile 
uğraşan memurlar; 

2. İtiraz ve Temyiz Komisyonlarında gö
revli olanlar; 

3. Vergi kanunlarına göre kurulan konuş 
yonlrra iştirak edenler. 

4. Vergi işlerinde kullanılan bilirkişiler; 
Bu yaaak, yukarda yazılı kimseler, bu gö

revlerinden ayrılsalar dahi devam eder. 

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

Yasaklar 
ALTINCI MADDE — Beşinci maddede ya

zılı olanlar: 
1. Kendilerine, nişanlılarına ve boşanmış 

olsalar bile eşlerine; 
2. Kan veya sıhrî usul ve fururuna, evlât

lığına veya kendisini evlât edinene yahut kan 
hısımlığında üçüncü (Bu derece dâhil), sıhrî 
hısımlıkta, bu hısımlığı meydana getiren ev
lenme ortadan kalkınış olsa bile, üçüncü (Bu 
derece dâhil) dereceye kadar olan civar hısım
larına; 

3. Kanuni temsilcisi veya vekili bulunduk
ları kimselere ait vergi inceleme ve takdir işle
riyle uğraşamazlar, itiraz ve Temyiz Komis-
yonlaıma intikal eden olaylar hakkında karar 
veremezler veya bu kararlara iştirak edemez
ler. 

Ve:'gi muameleleri, incelemeleri ve ihtilâf
ları ile görevli memurlar, mükelleflerin vergi 
kannn'armın uygulanmasiyle ilgili hesap, yazı 
ve sair özel işlerini ücretsiz de olsa yapamaz
lar. 

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

idarenin yardımı 
YEDÎNCt MADDE — Bilûmum mülkiye 

âmirleri, emniyet âmir ve memurları, belediye 
başkanları, köy muhtarları ve kamu müessese
ler vergi kanunlarının uygulanmasında uygu
lama i!e ilgili memurlara ve komisyonlara elle
rindeki bütün imkânlarla kolaylık göstermeye 
ve yardımda bulurmaya mecburdurlar. 
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BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 

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

Açık oya sunulan uzman çavuşlar tasarısı
na oy vermiyen var mı? Oy toplama muamelesi 
bitmiştir. 

İkinci Bölüm 
Vergi sorumluluğu 

Mükellef ve vergi sorumlusu 
SEKİZİNCİ MADDE — Mükellef, vergi ka

nunlarına göre kendisine vergi borcu terettüp 
eden gerçek veya tüzel kişidir. 

Vergi sorumlusu, verginin eda edilmesi ba
kımından, alacaklı vergi dairesine karşı muha
tap olan kişidir. 

Vergi kanunlariyle kabul edilen haller müs
tesna olmak üzere mükellefiyete veya vergi so
rumluluğuna mütaallik özel mukaveleler vergi 
dairelerini bağlamaz. 

Bu kanunun mütaakıp maddelerinde geçen 
«Mükellef» tâbiri vergi sorumlularına da şâmil
dir. 

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

Vergi ehliyeti 
DOKUZUNCU MADDE — Mükellef iye; ve 

vergi sorumluluğu için kanuni ehliyet şart de
ğildir. 

Vergiyi doğuran olayın kanunlarla yasak 
edilmiş bulunması mükellefiyeti ve vergi sorum
luluğunu kaldırmaz. 

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

Kanuni temsilcilerin ödevi 
ONUNCU MADDE — Tüzel kişilerle küçük

lerin ve kasıtlıların mükellef veya vergi sorum
lusu olmaları halinde bunlara düşen ödevler 
kanuni temsilcileri tarafından yerine getirilir. 

Bu ödevlerin, münhasıran kanuni temsilcile
rin kasıt veya ihmallerinden dolayı yerine geti
rilmemesi yüzünden mükellefin varlığından ta
mamen veya kısmen almamıyan vergi alacak
ları kanuni temsilcilerden alınır. 

Bu hüküm Türkiye'de bulunmıyan mükel
leflerin Türkiye'deki temsilcileri hakkında da 
uygulanır. 

Temsilciler bu suretle ödedikleri vergiler 
için asıl mükelleflere rücu edebilirler, 

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

Vergi kesenlerin sorumluluğu 
ON BİRİNCİ MADDE — Yaptıkları yapa

cakları ödemelerden vergi kesmeye mecbur 
olanlar, verginin tam olarak kesilip ödenme
sinden ve bununla ilgili diğer ödevleri yerine 
getirmekten sorumludurlar. 

Bu sorumluluk, bunların ödedikleri vergiler
den dolayı asıl mükelleflere rücu etmek hakkı
nı kaldırmaz. 

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

Mirasçıların sorumluluğu 
ON İKİNCİ MADDE — Ölüm halinde mü

kelleflerin ödevleri mirası reddetmemiş kanuni 
ve mansup mirasçılarına geçer. Ancak, mirasçı
lardan her biri ölünün vergi borçlarından mi
ras hisseleri nispetinde sorumlu olurlar. 

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

Mücbir sebepler 
ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Mücbir sebepler : 
1. Vergi ödevlerinden her hangi birinin ye

rine getirilmesine engel olacak derecede ağır 
kaza, ağır hastalık ve tutukluluk; 

2. Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine 
engel olacak yangın, yer sarsıntısı ve su basma
sı gibi âfetler; 

3. Kişinin iradesi dışında vukua gelen mec
buri gaybubetler; 

4. Sahibinin iradesi dışındaki sebepler do-
layısiyle defter ve vesikalarının elinden çıkmış 
bulunması; 

Gibi hallerdir. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 

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

Üçüncü Bölüm 
Süreler 

Kanuni ve idari süreler 
ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Vergi muame

lelerinde ve vergi ihtilâflarında süreler Vergi 
Kanunu ile tâyin edilir. 

Kanunda açıkça yazılı olmıyan hallerde 15 
günden aşağı olmamak şartiyle bu süreyi, teb
liği yapacak olan idare tâyin ve ilgiliye tebliğ 
eder ve bu süre tebliğ tarihinden başlar. 
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BAŞKAN — .Değiştirge yoktur. Maddeyi 

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

Mücbir sebeplerle gecikme 
ON BEŞİNCİ MADDE — 13 ncü maddede 

yazılı mücbir sebeplerden her hangi birinin 
bulunması halinde, bu sebep ortadan kalkınca
ya kadar süreler işlemez. 

Bu hükmün uygulanması için mücbir sebe
bin malûm olması veya ilgililer tarafından is
pat veya tevsik olunması lâzımdır. 

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

Ölüm halinde sürenin uzaması 
Mühlet verme 

ON ALTINCI MAADDE — Vergi kanunla
rında hüküm bulunmıyan hallerde, ölüm dolayı-
slyle mirasçılara geçen ödevlerin yerine getiril
mesinde bildirme, beyanname verme ve itiraz 
ve temyiz sürelerine üç ay eklenir. 

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

Mühlet verme 
ON YEDİNCİ MADDE — Zor dununda bu

lunmaları hasebiyle vergi muamelelerine müte
allik ödevleri süresi içinde yerine getiremiyeeek 
olanlara, kanuni sürenin bir katını geçmemek 
üzere, Maliye Bakanlığınca münasip bir müh
let verilebilir. 

Bu mühletin verilebilmesi için : 
1. Mühlet istiyen, sürenin bitmesinden ev

vel yazı ile istemde bulun inalıdır. 
2. İstemde gösterilen mazeret, mühlet vere

cek makam tarafından kabule lâyık görülmeli
dir. 

3. Mühletin verilmesi halinde verginin alın
ması tehlikeye girmemelidir. 

Maliye Bakanlığı mühlet verme yetkisini ta
mamen veya kısmen mahallî Maliye teşkilâtına 
devredebilir. 

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

Sürelerin hesaplanması 
ON SEKİZİNCİ MADDE — Vergi kanunla

rında yazılı süreler aşağıdaki şekilde hesapla
nır : 

1. Süre gün olarak tâyin edilmişse başladı
ğı gün hesaba katılmaz ve son günün tatil saa
tinde biter. 

2. Süre hafta veya ay olarak tâyin edilmiş

se başladığı güne son hafta veya ayda tekabül 
eden günün tatil saatinde biter. Sürenin bitti
ği ayda, başladığı güne takabül eden bir gün 
yoksa süre o ayın son gününün tatil saatinde 
biter. 

3. Sonu belli bir gün ile tâyin edilen süre
lerde, süre o günün tatil saatinde biter. 

4. llesmî tatil günleri süreye dâhildir. Şu 
kadar ki ; sürenin son günü resmî tatile rastlar
sa tatili takip eden ilk iş gününün tatil saatinde 
biter. 

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

Dördüncü Bölüm 
Vergi alacağının tâyini 

Vergiyi doğuran olay 
ON DOKUZUNCU MADDE Vergi alacağı, 

vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın 
vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile 
doğar. 

Vergi alacağı mükellef 
borcunu teşkil eder. 

BAŞKAN — Değiştirge 
kabul edenler ... Etmiyenler 

bakımından vergi 

yoktur. Maddeyi 
. Kaimi edilmiştir. 

Tarh 
YİRMİNCİ MADA DE — Verginin tarhı, 

vergi alacağının kanunlarında gösterilen mat
rah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tara
fından hesaplanarak bu alacağı miktar itibariy
le tesbit eden idari muameledir. 

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

Tebliğ 
YİRMİ BİRİNCİ MADDE — Tebliğ, vergi

lendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hu
susların yetkili makamlar tarafından mükellefe 
veya ceza sorumlusuna yazı ile bildirilmesidir. 

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

Tahakkuk 
YİRMİ İKİNCİ MADDE — Verginin tahak

kuku, tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenmesi 
gereken bir safhaya gelmesidir. 

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

Tahsil 
YlRMÎ ÜÇÜNCÜ MADDE — Verginin tah» 
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sili, kanuna uygun surette ödenmesidir. 

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

Tahakkuku tahsile bağlı vergiler 
YÎRMÎ DÖRDÜNCÜ MADDE — Mahiyetle

ri itibariyle tahakkuku tahsile bağlı vergilelde, 
verginin tahakkuku da içine alır. 

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

tkinci kısım 
Tarlı ve Tahakkuk Usulü 

Birinci Bölüm 
Beyannameye dayanan tarlı 

Tahakkuk fişi esası 
YÎRMÎ BEŞÎNCÎ MADDE — Vergi kanunla

rına göre beyan üzerinden alman vergiler «Ta
hakkuk fişi» ile tarh ve tahakkuk ettirilir. 

Bu esasa göre, vergi dairesince beyannamenin 
alınması üzerine bir tahkkuk fişi tanzim olunur 
bir nüshası mükellefe veyahut beyannameyi mü
kellef namına vergi dairesine tevdi edene verilir. 
Bu suretle vergi tahakkuk etmiş olur. Tahakkuk 
fişinin mükellefe verilen nüshası aynı zamanda 
beyannamenin makbuzu yerine geçer. 

Lüzum görülen hallerde beyana dayanan ver
gi tahakkuk fişi yerine ihbarname ile tebliğ olu
nabilir. Kanunen belli hallerde tebliğ tekâlif cet
velinin Haniyle yapılır. 

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

Tahakkuk fişinin muhteviyatı 
YÎRMÎ ALTINCI MADDE — Tahakkuk fişi 

aşağıda yazılı malûmatı ihtiva eder : 
I. Fişin sıra numarası; 

Tanzim tarihi; 
Verginin nev'i; 
Vergi beyannamesinin tarihi; 
Beyannamenin ilgili bulunduğu vergilen

dirme dönemi; 
6. Mükellefin soyadı ve adı (Tüzel kişilerde 

unvanı); 
7. Mükellefin açık adresi; 
8. Verginin matrahı; 
9. Verginin hesabı; 
10. Verginin miktarı; 
I I . Vergiye itiraz ve düzeltme ile ilgili hü

kümlere ait kısa bilgi. 
BAŞKAN —Değiştirge yoktur. Maddeyi ka-

2. 
3. 
4. 
5. 
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bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tahkikat fişinin kesinliği 
YİRMİ YEDİNCİ MADDE — Vergi beyan

namesini ilgili vergi dairesine tevdi eden kim
senin kendisine verilen tahakkuk fişini alma
ması, beyannamede yazılı matrah üzerinden 
tarh ve gereken verginin tahakukuna engel ol
maz. Bu takdirde tahakkuk fişinin mükellefe 
verilecek nüshası 28 nci maddede yazılı olduğu 
şekilde posta ile mükellefe gönderilir. 

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

Verginin beyannamesinin posta ile 
gönderilmesi 

YÎRMÎ SEKİZİNCİ MADDE — Beyanna
menin posta ile gönderilmesi halinde de tahak
kuk fişi kesilir. Bu takdirde, tahakkuk fişinin 
mükellefe verilecek nüshası, kapalı bir zarf için
de, mükelefin beyanamede gösterdiği adrese gön
derilir vo fişin dairede kalan nüshasına posta 
zimmet; def telinin tarih ve numarası işaret olu
nur. 

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

İkinci Bölüm 
îkmalen ve re'sen tarh 

Maddeyi 
edilmiştir. 

Îkmalen vergi tarhı 
YÎRMÎ DOKUZUNCU MADDE — îkmalen 

vergi tarhı, her ne şekilde olursa olsun, bir ver
gi tarhedildikten sonra bu vergiye mütaallik 
olarak meydana çıkan, ve maddi delillere veya 
kanuni ölçülere dayanılarak miktarı tesbit olu
nan bir matrah veya matrah farkı üzerinden 
alınacak verginin tarhedilmesidir. 

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

Re'sen vergi tarhı 
OTUZUNCU MADDE — Re'sen vergi tar

hı, vergi matrahının tamamen veya kısmen mad
di delillere dayanılarak tesbitine imkân bulun-
mıyan hallerde, Takdir komisyonları tarafın
dan takdir edilecek matrah veya matrah kısmı 
üzerinden vergi tarholımmasıdır. 

Aşağıdaki hallerin herhangi birinin bulun
ması halinde, maddi delillerin mevcut olmadığı 
kabul edilir : 

1, Vergi beyanı, sürenin bitmesinden bas-
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lıyarak 15 gün geçtiği halde, yapılmamış olursa; 

2. Bu kanuna göre tutulması mecburi olan 
defterlerin hepsi veya bir kısmı tutulmamış olur
sa veya her hangi bir sebepten dolayı ibraz edil
mezse ; 

3. Defter kayıtları ve bu kayıtlarla ilgili ve
sikalar, sıhhatli bir vergi incelemesinin yapılma
sına, vergi matrahının doğru ve kesin olarak 
tesbitine imkân vermiyecek derecede noksan, 
usulsüz veya karışık olursa. 

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

Takdir kararı 
OTUZ BİRİCİ MADDE — Takdir Komis

yonunca tâyin olunan matrah veya matrah kıs
mın takdir kararma bağlanır. 

Takdir kararları komisyonun başkan ve üye
leri tarafından imzalanır. 

Takdir kararlarında aşağıda yazılı malûmat 
bulunur: 

1. Kararın sıra numarası; 
2. Kararın tarihi; 
3. Olay ile ilgili mükellefin soyadı ve adı 

(Tüzel kişilerde unvanı); 
4. Mükellefin açık adresi; 
5. Takdirin ilgili bulunduğu vergi; 
6. Takdirin ilgili bulunduğu vergilendirme 

dönemi; 
7. Takdir edilen matrah; 
S. Takdirin müstenidatı ve takdir hakkında 

izahat. 

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

Takdir kararlarının tevdii 
OTUZ İKİNCİ MADDE — Takdir kararları 

komisyonca imza karşılığında vergi dairesine 
tevdi olunur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edi mistir. 

Re'sen tarhda mahsup 
OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Re'sen takdir 

olunan matrah, mükellef tarafından bildirilen 
matrahtan fazla değilse, re'sen vergi tarhedil
mez; fazla ise sadece aradaki fark üzerinden vergi 
tarh olu nur. 

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

OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — İkmalen ve 
re '.sen tarhedilen vergiler « İhbarname» ile ilgi
lilere tebliğ olunur. Nev'i ve doğuşu ayrı olan 
vergiler için ayrı ihbarname kullanılır. 

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

İhbarnamenin muhteviyatı 
OTUZ BEŞİNCİ MADDE — İhbarname aşa

ğıda yazılı malûmatı ihtiva eder : 
1. İhbarnamenin sıra numarası; 
2. İhbarnamenin tanzim tarihi; 
3. Verginin nev'i; 
4. Mükellefin soyadı, adı (Tüzel kişilerde 

unvanı); 
i 5. Mükellefin açık adresi; 
' 6. Vergilendirme dönemi; 

7. Verginin matrahı; 
: 8. Verginin hesabı; 
ı 9. Verginin miktarı; 
! 10. Kısa ve açık bir ifade ile ikmalen veya 
. re'sen vergi tarhını icabettiren sebepler; 
• İ l . İtiraz süresi; 

12. İtiraz şekli. 
! Takdir Komisyonunun kararı üzerine tarhedi-
' len vergilerde kararın bir sureti ihbarnameye 
i 
! eklenir. 
\ BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
_i kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Bölüm 
Tahrire dayanan tarh 

Tahrire göre vergi tarhı 
OTUZ ALTINCI MADDE — Tahrire göre 

vergi tarhı, verginin tahrir usulü ile tesbit edilen 
matrahlar üzerinden hesaplanmasıdır. 

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

I Tahrir ihbarnamesi 
OTUZ YEDİNCİ MADDE — Tahrir usulü 

iie tesbi'; edilen matrahlar, vergi dairesi tarafın
dan « Tiihrir 'hbarnamesi » i l e mükelleflere teb
liğ olunur. 

BAŞ I AN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul eoenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İhbarnamenin muhteviyatı 
OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — Tahrir ih

barnamesi aşağıda yazılı malûmatı ihtiva eder : 
1. İhbarnamenin sıra numarası; 

— 346 — 



B : 102 6 .6 
2. İhbarnamenin tanzim tarihi; i 
3. Verginin nev'i; i 
4. Mükellefin soyadı ve adı (Tüzel kişilerde i 

unvanı); , 
5. Mükellefin açık adresi; 
6. Bina veya arazinin mevkii (Mahalle veya [ 

köy, sokak ve kapı numarası); 
7. Bina veya arazinin nev'i, büyüklüğü, ge- \ 

nişliği; I 
8. Bina veya arazinin tahrir numarası; ! 
9. Tahmin olunan gayrisâfi irat veya kıy- j 

met; ı 
10. Gayrisâfi irada göre bulunan safi irat ; 
11. Verginin nispeti; 
12. Verginin miktarı; 
13. itiraz süresi; 
14. itiraz şekli. I 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ! 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, i 

Tekâlif cetveli 
OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Tahrire , 

dayanan tarh da yıllık vergiler, vergi dairesin
ce mahalle ve köy itibariyle doldurulan tekâlif 
cetvellerinde gösterilir. 

Tekâlif cetvellerinde aşağıdaki malûmat bu
lunur : 

1. Mükellefin soyadı ve adı (Tüzel kişiler
de unvanı); 

2. Mükelleflerin adresleri; 
3. Binaların kesinleşen gayrisâfi iradı; ara

zinin kesinleşen kıymeti (Aynı mükellefe ait bi
naların iradı ve arazinin kıymeti toplam olarak 
gösterilir) ; 

4. Binaların safi iradı; 
5. Tahakkuk eden vergi. 

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

Dördüncü Bölüm 
Götürü matrahların tesbiti 

Götürü matrahların tesbiti 
KIRKINCI MADDE — Götürü ücretler, gö

türü serbest meslek kazançları ve gündelik ka
zançlar, her il merkezindeki Takdir Komisyo
nu tarafından mahallî belediye ve iş ve işçi bul
ma kurumu gibi ilgili resmî dairelerden ve mes
lekî teşekküllerden mütalâa alındıktan sonra o 
ilin gerek merkez gerekse bağlı ilçeleri için aşa-
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ğıdaki usul dairesinde ayrı ayrı tesbit olunur : 

1. Götürü ücretler, götürü serbest meslek 
kazançları ve gündelik kazançlar iş ve hizmet 
nev'i ve grupları itibariyle ve her iş ve hizmet 
nev'i ve grupu için üç derece üzerinden tâyin 
edilir; 

2. Götürü ücret cetvellerinde, esnaf nez-
dinde ve özel inşaatta çalışan işçiler (Sanatkâr 
işçiler) ve (diğer işçiler) olmak üzere iki sını
fa ayrılır; 

Sanatkâr işçilerden maksat küçük sanat er
babı nezdinde veya inşaat işlerinde usta ve 
kalfa durumunda re'sen iş gören işçilerdir. 
Bunların dışında kalan işçiler (Diğer işçiler sı
nıfına dâhil olur; 

3. Takdir Komisyonunun bu kararları ilgili 
hulundukları ilk malî yıldan en az iki ay evvel 
imza karşılığında belediyelere ve bulunan yer
lerde ticaret odalarına, resmî esnaf teşekkülle
rine ve ilin en büyük gelir memuruna teslim edi
lir. 

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

Götürü matrahlara itiraz 
KIRK BlRlNCl MADDE — Belediyeler, ti

caret odaları ve resmî esnaf teşekkülleri ve ilin 
en büyük gelir memuru. 40 ncı madde gereğin
ce kendilerine verilen Takdir Komisyonu kara
rma 15 gün içinde itiraz edebilirler. 

Bu gibi itirazlar ilgili belediye, ticaret oda
ları resmî esnaf teşekkülleri ve ilin en büyük 
gelir memurunun mütalâaları alınarak karara 
bağlanır ve bu karar aynı ilgililere tebliğ olu
nur. 

itiraz Komisyonu kararı aleyhine ilgililer 15 
gün içinde Danıştaya başvurabilirler. 

Danıştay bu müracaat üzerine işi. dosya üze
rinde ve tercihan inceliyerek karara bağlar. 

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

Ortalama kâr hadlerinin tesbiti 
KIRK İKİNCİ MADDE — Ortalama kâr 

hadleri Maliye Bakanlığınca emtia ve iş nevi
lerine göre hazırlanacak cetveller üzerine her 
il merkezindeki Ticaret odaları, Ticaret odası 
bulunmıyan yerlerde belediyelerce kurulacak 
özel bir komisyon tarafından il itibariyle ve 
mahallî defterdarın yazılı talebinden başlıya-
rak üç ay içinde tesbit olunur. Bu süre lüzum 
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görülen yerlerde Maliye Bakanlığının muva- BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
fakati ile bir yılı geçmemek üzere uzatılabilir. kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci müzakeresi bitirilmiş bulunan Ver

gi Usul Kanunu tasarısında vasati kâr hadleri
nin tesbitinden bahseden 42 nci maddede her 
ilde kurulacak özel bir komisyonun kâr had
lerini il itibariyle tesbit edeceği hükmü mevcut
tur. 

Halbuki birçok illerimizde, ilçelerin iktisa
di ve ticari durumları yekdiğerinden farklıdır. 
Bilhassa büyük illerde, ilçeler bazan istasyona 
veya limana yakın bazan iç kısımlarda bulu
nabilir. Ve ayrı birer iktisadi karakter arze-
derler. Bu vaziyet dâhilinde muhtelif ilçelerde
ki kâr hadlerinin de yekdiğerinden farklı ol
ması lâzımdır. 

Binaenaleyh kâr hadlerinin maddede tasrih 
edildiği şekilde il merkezlerinde kurulacak bir 
komisyon tarafından tesbit edilmekle beraber 
ilce itibariyle ayrı ayrı hesaplanmasının ticaret 
hayatının şartlarına daha uygun olacağı kana
atindeyim. 

Bu maksadı sağlamak için maddedeki «il 
itibariyle» ibaresinin «İlce itibariyle» şeklinde 
düzeltilmesi kâfi gelecektir. Bu değişikliğe gö
re hazırlanan madde örneği ilişik olarak tak
dim kılınmıştır, tasviplerinize arzolunur. 

Gazianteb Milletvekili 
Cemil Alevli 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
COŞKUNOĞLU (Manisa) — C. Alevli arka
daşımız, bu maddede geçen «İl itibariyle» tâ
birinin «İlce itibariyle» diye tadilini istemek
tedir, komisyon bunu kabul etmektedir. 

BAŞKAN — 42 nci maddeyi bu suretle ko
misyonun uyarlığı ile oya arzediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Ortalama kâr hadlerine itiraz 
KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — Maliye Ba

kanlığı yaptığı incelemeler sonunda nispetsiz 
veya hatalı gördüğü ortalama kâr hadlerinin 
42 nci maddede yazılı usule göre yeniden tesbit 
edilmesini ticaret odalarından veya belediye
lerden ister. İkinci tesbite de kanaat etmediği 
takdirde son karara karşı Danıştaya müraca
at edebilir. Danıştay bu müracaatları tercih an 
inceleyerek karara bağlar. 

Yenileme 
KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — Götürü üc

retler, götürü serbest meslek kazançları gün
delik kazançlar ve ortalama kâr hadleri iki yıl 
için tesbit edilir. Şu kadar ki, bunlarda ehem
miyetli değişiklikler vuku bulduğu takdirde 
bu süreyi bir yıldan az olmamak şartiyle kı
saltmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

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

Üçüncü Kısım 
Tahrir Usulü 

Birinci Bölüm 
Genel Esaslar 

Tarif 
KIRK BEŞİNCİ MADDE — Tahrir usulü, 

gayrimenkullerden alman vergilere ait mat
rahların bu kanuna göre kurulan komisyon
larca tahmin ve tesbit edilmesidir. 

Tahrir usulü, birlik itibariyle yapılan «Ge
nel tahrir» ile «Tadilâtı» ihtiva eder. 

Bu tahrirlere dayanılarak tasarruf iddia 
olunamaz. 

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

Genel tahrir 
KIRK ALTINCI MADDE — Genel tahrir, 

bir ilce dahilindeki bütün binaların veya bütün 
arazinin yazılarak, binalarda gayrisâfi iratla
rın, arazide kıymetlerin yeniden tahmin edil
mesidir. 

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

Tadilât 
KIRK YEDİNCİ MADDE — Tadilât, iki ge

nel tahrir arasında, bu kanunda yazılı sebepler
den dolayı binaların gayrisâfi iratlarında ve ara
zinin kıymetlerinde vukua gelen devamlı ve ta
biî değişiklikler tesbit edilerek, yeni irat veya kıy
metin talimin edilmesidir. 

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

Tahrir varakası 
KIRK SEKÎSÎNCI MADDE — Tahrir mu-
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ameleleri «Tahrir varakası» üzerinde tesbit edi
lir. 

Tahrir varakası, bina ve arazi için tahmin 
olunan irat ve kıymetlerin zaptına mahsus ve
sikadır. 

Tahrir varakası, genel tahrir veya tadilâtı 
yapan komisyon tarafından tanzim edilerek im
zalanır. 

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

Tahrir varakasının muhteviyatı 
KIRK DOKUZUNCU MADDE — Tahrir va

rakası aşağıda yazılı malûmatı ihtiva eder : 
1. Bina veya arazinin bulunduğu şehir, ka

saba veya köy ile mahalle; 
2. Bina veya arazinin tahrir numarası; 
3. Mükellefin (Müşterek mülkiyet halinde 

sahiplerin) soyadı ve adı (Tüzel kişilerde un
vanı) ; 

4. Mükellefin ikâmetgâh adresi; 
5. Müşterek mülkiyet halinde sahiplerinden 

her birinin şayi hissesi; 
6. Bina veya arazinin mevkii veya semti, so

kak veya meydan adı, özel ve mâruf bir adı var
sa bu adj 

7. Kapı numarası; 
8. İnşaat nev'i (Beton, kagir, ahşap, bağ

dadi, kerpiç, dolma V. S.); 
9. Kullanış tarzı; 
10. Binanın büyüklüğü, dahilî taksimatı ve 

mütemminatı, arazinin genişliği; 
11. Değirmen, fabrika ve imalâthanelerde, iç

lerindeki sabit istihsal tesisatının nev'i ve mik
tarı; 

12. Tahmin edilen gayrisâfi irat veya kıy
met ve tahmin sureti; 

13. Tanzim tarihi : 

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

Vergi dairesine tevdi 
ELLİNCİ MADDE — Tahrir varakaları, 

Tahrir veya Tadilât Komisyonu tarafından aşa
ğıdaki süreler içinde ve imza karşılığında vergi 
dairesine verilir: 

1. Genel tahrirlerde ve mevzii tadilâtta; bir 
mahalle veya köye ait tahrir varakalan, bunlarm 
tahrir veya tadilâtının bittiği tarihi takip eden 
en geç beş gün içinde; 
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2. Diğer tadilâtta; her gayrimenkule ait 

tahrir varakası, tadilâtın bittiği günü takip eden 
beş gün içinde. 

Genel tahrirlerde, Tahrir Komisyonu tara
fından mahalle veya köy itibariyle doldurulan 
tahrir cetvelleri de tahrir varakalarına bağlanır. 

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

İkinci Bölüm 
Genel Tahrir 

Genel tahrir zamanı ve ilânı 
ELLİ BİRİNCİ MADDE — Bu kanuna gö-

1*0 yapılacak genel tahrirler, her 10 yılda bir 
tekrar edilebilir. Bir ilçede genel tahrir yapıl
masına Maliye Bakanlığı karar verir. 

Tahrir karan, ilce merkezinde çıkan gaze
telerle, gazete çıkmıyan yerlerde mûtat vasıta
larla ilân edilir. 

Tahrir muamelelerine kararın ilânından. 15 
gün geçtikten sonra başlanır. 

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

Çalışma pılânı 
ELLİ İKİNCİ MADDE — Tahrir Komisyon

ları kurulur kurulmaz, mahallin en büyük mül
kiye memuru ile en büyük malmemuru müşte
reken bir çalışına plânı tanzim ederler ve bu 
plânda «Tahrir mıntakalarını» ve «Tahrir sıra
sını» gösterirler. 

İler tahrir mmtakasma bir komisyon tara
fından bir yıl içinde tahriri mümkün olacak 
mahalle ve köy ayrılır. 

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

Tahrire başlama 
ELLİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Her tahrir mın-

takasında tahrire başlanmazdan en az 5 gün 
evvel, Tahrir Komisyonu başkanı tahririn han
gi gün başlıyacağmı şehir ve kasabalarda bele
diye başkanına, köylerde ihtiyar meclisine ya
zı ilo bildirir. 

Bu ihbar belediye başkanı veya ihtiyar mec
lisi taraffından gazete çıkan yerlerde gazete
lerle neşredilmek, lâzımgelen yerlere ilânlar 
asılmak suretiyle vo ayrıca mûtat vasıtalarla, 
duyurulacak şekilde köy, çarşı ve mahallelerde 
halka derhal ilân edilir. 
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BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 

kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Birlik 
ELLÎ DÖRDÜNCÜ MADDE — Genel tah

rirde her ilce bir birliktir. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 

kabul edenrer.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Tahrir cetveli 
ELLÎ BEŞÎNCÎ MADDE — Genel tahriri 

yapılan ilçede her mahalle veya köye ait tahrir 
bittikten sonra, tahrir varakaları esas tutula
rak mahalle veya köyün tahrir cetveli tanzim 
ve komisyonu teşkil edenler tarafından imza 
olunur. 

Tahrir cetveline aşağıdaki hususlar yazılır: 
1. Tahrir cetvelinin ilgili bulunduğu ma

hallenin vea köyün adi; 
2. Tahrir cetvelinin sıra numarası; 
o. Tahrir numarası; 
4. Sokak veya meydan; arazide ayrıca meş

hur semt adı; 
5. Kapı numarası; 
6. Bina veya arazinin nev'i ve kullanış tar

zı; 
7. Arazinin büyüklüğü ve sınırları; 
8. Takdir olunan gayrisâfi irat veya kıy

met; 
9. Mükellefin veya mükelleflerin soyadı ve 

adı (Tüzel kişilerde unvanı) ; 
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10. Mükellefin veya mükelleflerin ikamet

gâh adresi. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 

kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Tahrir neticelerinin uygulanması 
ELLÎ ALTINCI MADDE — Bir ilçenin ge-

. nel tahrir neticeleri, itiraz incelemelerinin bit
mesini takip eden malî yıldan başlıyarak uygu
lanıl'. 

İlçeye ait itiraz muamelelerinin bittiği ve 
yeni tahrir neticelerinin uygulanacağı Maliye 
Bakanlığınca ilân edilir. 

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

Kaydı zıyaa uğrıyan yerlerde tahriri yenileme 
ELLÎ YEDİNCİ MADDE — Tahrir kayıt

ları yanan veya sair sebeplerle mahvolan yer
lerde 10 yıl beklenmeksizin yeniden tahrir ya
pılır. 

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

BAŞKAN — Uzman çavuş yetiştirilmesi hak
kındaki tasarıya (254) oy verilmiştir. Hepsi ka
buldür. Muamele tamamdır, tasarı (254) oyla 
kabul edilmiştir. 

Dinlenilmek üzere 15 dakika oturuma ara 
veriyorum. 

Kapanma saati : 17 



ÜÇÜNCÜ OTUBUBİ 
Açılma saati : 17,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Cevdet Kerim încedayı 

KÂTİPLER : Sedad Pek (Kocaeli), Naim Atalay (Çorum). 

BAŞKAN — Oturum açıldı. 
AHMET REMZÎ YÜREGİR (Seyhan) — 

Usul Kanununun müzakeresine başlamadan ev
vel bir mâruzâtta bulunacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 

3. — Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi Yiire-
gir'in muhtelif kanunlarda geçen (Şehit) tâbiri
nin yorumlanmasına dair tezkerenin gündeme 
alınması hakkında demeci. 

AHMET REMZÎ YÜREGÎR (Seyhan) — 
Çok muhterem arkadaşlarım, çok âcil görülen 
hakikaten memleketin faydasına ait kanunları 
müstaceliyetle ve büyük mesai sarfederek çıkar
makta devam ediyoruz. Yalnız belki bunlardan 
daha müstacel ve mühim bir mesele var o da 
«şehit» kelimesinin tefsiri meselesidir. Bu, ay
lardan beri Meclise gelmiş ve Millî Savunma 
Komisyonunda ittifakla bir tefsir çıkmıştır. Fa
kat son -zamanda-bu tefsir Bütçe Komisyonuna 
gitmiş. 

Bütçe Komisyonu mesaisini tatil ettiğin
den tabiatiyle iş orada kalmıştır. Yüksek Mec-
lisde yakında tatile geçecektir. Fakat Deniz al
tında, uçakta talim veya vazifesi esnacmda, 
hattâ Refah Vapuru faciasında şehit olanların 
aileler bu senit tâbirinin tefsiri yapılmadığından 
bir seneden beri maaş alamamaktadırlar. Bu iti
barla zannediyorum ki, artık şehit ailelerinin 
bu vaziyete düştüğünü görecek aileler çocukla
rını bu mesleklere vermeye heves etmiyeeekler-
dir. Kanaatime göre, Meclis mesaisi hayırlı 
işlere sarfetmektedir, bu daranın da yaz tatilin
den evvel ve ivedilikle müzakere ve intaç edil
mesini istirham edeceğim; zaten Bütçe Komis
yonu Sayın Başkaniyle de görüştüm, bunun gün
deme allamasında mahzur görmüyorlar. 

Dün bir mektup aldım. Bir kadıncağız şikâ
yet ediyor ve diyor k i : Saym büyüğüm; 

Size halimi arzeclip bir tjare bulmanızı istir

ham edeceğim. Ben Atillâ Gemisinde şehit olan 
Baş gedikli Tahsin'in ailesiyim. Bize bir buçuk 
sene evvel 5107 sayılı Kanunla ilgili olarak 
% 30 zam yaptılar ve bu parayı şimdi, yani 
oir senedir vermiyorlar. Kanunun Mecliste tef
sirini bekleyiniz de şehit addederlerse alacaksı
nız dediler. Bunun bir an evvel Mecliste görü
şülmesini siz büyüğümden çok rica ederim. 

Çünkü vaziyetimiz fena durumdadır, daha 
doğrusu sürünmeye yüz gösteriyoruz. Emekli
lik Kanunu Mecliste görüşüldü fakat bizim 
için hiçbir şey görüşülmedi. Halbuki bizim 
durumumuz Mecliste görüşülüp bizim gibilerin 
haklarının tanınacağını ümit ettiğimiz halde 
bir netice çıkmadı. Durumumuz çok fenadır. 
Ayda bağlanan 25 lira ile bu zamanda geçini
lir mi? Kesilen zarcılarımızın verilmesi için 
ve bizim durumumuzun yaz tatilinden evvel 
görüşülmesi için Meclise bir takrir vermenizi 
saygılarımla arzederim. 

Emine Dönmez 
Hacıkadın Mahallesi Kâtip çelebi Caddesi no. 28 

Şimdi bu ve buna benzer deniz hava şehit
leri müracaat etmektedir. Bunların durumu 
hakikaten acıklıdır. Zaten Millî Savunma Ko
misyonu da bunlar üzerinde durmuştur. Maliye 
ile temas ettim, Maliye Bakanlığı da bu pa
rayı vermeye taraftardır. Bütçe Komisyonu 
da bu işin lehindedir. Ortada bir hak mev
cuttur. Bu vatandaşları süründürmekten kur
tarmak lâzımdır. Yeni Emekli Kanununda bu
na dair hükümler vardır fakat, o altı ay son
ra yürürlüğe geçecektir. Bunlar bir seneden 
beri eski kanun hükümlerine göre haklarını 
alamamaktadırlar. Bunun için bir önerge ve
riyorum. Bu, 5107 sayılı Kanuna ait bir tef
sirdir ve halen Bütçe Komisyonundadır. Millî 
Savunma Komisyonundan ittifakla çıkmıştır. 
Yalnız bir şehit kelimesinin tefsiri bahis mev-
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umulur. Meselâ bir gemide batmış, vazife sı
rasında tayyareden düşmüş, yahut Refah Va
purunda şehit olmuştur. Bu itibarla bunlara 
ait bir tefsir çıkarsa; yaz tatilinden evvel; 
çok iyi olur. Bunun da müstacel kanunlar sı
rasına ithalini rica ediyorum. 

ABDÜLHAK FIRAT (Erzincan) — Sayın 
arkadaşımın alâka ve beyanı yerinde ve hak
lıdır. Ancak bu mevzu Emeklilik Sandığı Ka
nununu alâkadar eder. Zannederim orada bâzı 
ahkâm da mevcuttur. Binaenaleyh, Emeklilik 
Sandığı Kanunu tasarısının ikinci müzakere
sinde bu mevzuun incelenmesi lâzımdır. 

BÜTCjH K. BAŞKANI RIZA ERTEN (Mar
din) — Efendim, yorumun esası hakkında mâ
ruzâtta bulunacak değilim, yalnız arkadaşımın 

beyanlarını teyit edeceğim. Hakikaten bu işin müs
taceliyeti ve lüzumu vardır. Bütçe Komisyonu ça
lışma zamanını bitirmiş olduğundan dolayı bu
nu müzakere etmemiştir. 

Yalnız usul. bakımından mâruzâtla buluna
cağını, bu, bir Hükümet teklifi olduğundan 
dolayı Yüksek Kamutay gündemine alınabil
mesi için mutlaka Hükümetin teklif etmiş 
olması veyahut Millî Savunma Komisyonunun 
istemiş olması iktiza eder kanaatindeyim. 

AHMET REMZİ YÜREGİR (Seyhan) — 
Efendim; Sayın Bütçe Komisyonu Başkanı ar
kadaşım usul bakımından mütalâa yürüttü fa
kat bunun yakın zamanlarda emsali vardır. Me
selâ bendeniz bir önerge ile hanedana ait em
lâk meselenin tefsirini Meclisten istemiştim. 
Anayasa Komisyonundan gündeme aldık müza
kere ettik, karara vardık. Binaenaleyh bu da 
emsal olarak: pekâlâ gösterilebilir. İçtüzüğün 
.12(1 ncı madde bu hakkı da vermektedir. Yük
sek Heyet isterse gündeme alır. Hükümetin 
teklifine lüzum yoktur, emsal vardır, bu itibar
la önergemin oya konulmasını istirham ediyo
rum. 

Ol. EYÜP DÜRTTKAN (Hatay) — Muhte
rem arkadaşlar; şehit kelimesinin tefsiri ve 
5107 sayılı Kanunla yapılan zamlardan kimlerin 
istifade edip etmiyeceğini Hükümet tefsir yo
lu ile karar verilmesini Büyük Meclisten iste
miş ve Büyük Meclis de 8 Martta Millî Savun
ma Komisyonuna havale buyurmuş ve Millî Sa
vunma Komisyonunda yapılan müzakerede 
3485 ve 3486 sayılı ve 4334 sayılı kanunlarda 
zikredilen, deniz ve hava şehitlerinin de 5107 

sayılı Kanundan istifade edip edemiyeceğini 
Komisyonumuz tetkik etmiş, hususi kanunla
rında şehit olduklarına dair kayıt olanların 
hepsinin 5107 sayılı Kanundan istifade edeceği 
hakkında ve şehit tâbirinin 927 sayılı Meclis 
kararma da uygun olduğunu ittifak ile kabul 
etmiş ve Yüksek Başkanlığa sunmuştur. 

Her halde Bütçe Komisyonunun fazla meş
guliyeti dolayısiyle 28 Marttan beri bu tefsir 
kararı Bütçe Komisyonunda bulunmaktadır. 
Bundan takriben 10 gün kadar evvel bunun 
biran evvel çıkarılmasını Bütçe Komisyonu Baş
kanı ve sözcü arkadaşlardan rica ettim. Bana 
acele çıkarılacaklar için bir liste tanzim edil
miştir, bu, bu listeye dâhil değildir, listeye dâ
hil olmak için Meclis Başkanlığından listeye it
hal edilmesinin rica edilmesi lâzımgeldiği be
yan buyruldıı. Sayın Meclis Başkanından rica 
ettim, listeye dâhil edilerek çıkarılırsa ben de 
memnun olurum buyurdular, ben de bunu gi
dip kendilerine söyledim. Fakat 1,5 aydan fazla 
bir zaman geçtiği halde çıkmadığını görünce 
bunun Kamutayda görüşülmesini istemeyi dü
şündüm. Fakat teklifi yapan şahıs yani bir mil
letvekili arkadaşımız olmadığı için ve doğru
dan doğruya Hükümet tarafından yapıldığın
dan ötürü içtüzüğün 36 ncı maddesine tevfi
kan bu teklifi yapan Hükümet tarafından ka
mutayda Millî Savunma Komisyonunun kara
rının görüşülmesinin istenilmesi lâzımgeldiğini 
anladım. Bunun üzerine Sayın Maliye Bakanı 
arkadaşımızdan, ve Başbakan Yardımcısı Ni
hat Erim arkadaşımızdan rica ettim. Onlar da 
harekete geçtiler. Ve bildiğime nazaran Maliye 
Bakanı arkadaşımız, bunu Bütçe Komisyonun
dan alınıp Kamutayda müzakere edilmesini 
münasip görüyorlar. Bunun için ben de Remzi 
Yüregir arkadaşımın hisisyatma iştirak ederek 
bizim komisyondaki arkadaşımızın da aynı ar
zuya iştirakte bulunduklarını huzurunuzda tek-
raıiıyarak aynı şeyi rica ediyorum. Çünkü vait 
etmişlerdir. Bu vaitlerini biran evvel ifa ede
ceklerine kaniim. Huzurunuzda tekrar rica 
ediyorum. Bunu yarın veya öbür gün Yüksek 
Huzurunuza sunmak imkânını bulurlarsa ha
kikaten gözü yaşlı şehit dul ve yetimlerinin ya
ralarına ufak bir merhem sürmüş oluruz. 

BAŞKAN — Maliye Bakanı 
MALÎYE BAKANI ÎSMAÎL RÜŞTÜ AK

SAL (Kocaeli) — Arkadaşlar, bu tefsir talebi 
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Hükümet tarafından gelmiş, Millî Savunma 
Komisyonunda tetkik edilmiştir. Maliye Ba
kanlığı da Millî Savunma Komisyonunun nok-
tai nazarına iştirak (etmektedir. Bendeniz de 
gündeme alınıp görüşülmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bu mesele tefsir için 
Hükümetten gelmiştir. Millî Savunma Komis
yonunda muamele görmüştür. Bütçe Komisyo
nu da, işlerinin seyri içinde hepsi mühim oldu
ğu için, âzami gayretle çalışmaktadır. Şimdi 
Hükümet teklifinin sahibi olarak, bu mesele
nin gündeme alınarak görüşülmesini istemekte
dir. Tensip buyurursanız gündeme alıp tatil
den evvel görüşeceğiz. 

Tensip ediliyor mu? (Muvafık sesleri) 
Gündeme alınacak ve tatilden evvel görü

şülecektir. 
Ankara Belediyesince ,arsa ve arazisinden 

belli bir kısmının mesken yapacaklara 2490 sa
yılı Kanun hükümlerine bağlı olmaksızın ve 
muayyen şartlarla tahsis ve temlik yetkisi ve
rilmesi hakkındaki 5218 sayılı Kanuna ek ka
nun tasarısının geçici maddesi geçen Birleşim
de komisyona gitmişti. Diğer madde gelmiştir 
okuyoruz: 

CfEÇÎCÎ MADDE — Bu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihe kadar kendilerine ait olmıyan 
arsalar üzerinde ruhsatsız olarak yapılan yapı
lar hakkında da 5218 sayılı Kanun hükümleri 
uygulanır. 

Zaruret halinde şehrin hususi yerleri ve 
imar esasları nazara alınmak şartiyle 5218 sa
yılı Kanuna tevfikan ve Bakanlar Kurulu ka-
rariyle yeni mavi açizgili bölgeler ihdsma Be
lediye Meclisleri yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum: Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Geçici yeni madde kabul 
edildi. 

MADDE 2. —- Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edildi. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edildi. 

Tasarının tümünü yüksek oyunuza sunuyo-
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rum: Kabul edenler.. Etmiyenler.. Tasarı kâ* 
bul edilmiştir efendim. 

BAŞKAN — Vergi Usul Kanununun muza 
keresine devam ediyoruz.. 

Üçüncü Bölüm 
Tadüât 

Tadilât sebepleri 
ELLÎ SEKİZİNCİ MADDE — Aşağıdaki 

hallerde binaların gayrisâfi iratları ve arazinin 
kıymetleri tadilât yolu ile tahmin ve yeniden 
tesbit edilir: 

1. Herhangi bir sebep yüzünden devamlı ve 
tabiî olarak bina gayrisâfi iratlarının % 15, ara
zi kıymetlerinin % 20 nispetinde artması veya 
eksilmesi; 

2. Bina veya arazinin genel tahrirde unutu
larak mektum kalmış olması; 

S. Yeni bina inşa edilmesi (Mevcut binala
ra yapılan ilâveler yeni inşaat hükmündedir); 

4. Mevcut bir binanın yanması, yıkılması 
suretiyle veya sair sebeplerle tamamen veya 
kısmen harap olması; 

5. Bir binanın kullanış tarzının kısmen ve
ya tamamen değiştirilmesi; 

6. Arazinin hal ve heyetinde değişiklik ol
ması; 

7. Daimî istisna hükümlerinden faydalanan 
ve irat veya kıymeti bulunmıyan bir bina veya 
arazinin müstesnalıktan çıkması; 

8. Bir bina veya arazinin taksim veya ifraz 
edilmesi. 

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

Arazinin hal ve heyetinde değişiklik 
ELLİ DOKUZUNCU MADDE — Aşağıda

ki haller arazinin hal ve heyetinde değişikliği 
ifade eder : 

1. Arazinin fidanlandırılması veya mey-
valı, meyvasız ağaçlandırılması, bağ haline so
kulması ; 

2. Fidanlı, kütüklü veya ağaçlı bir arazinin 
tarla haline getirilmesi veya girmesi; 

3. Tarım yapılan bir yerin tabiî âfet ve 
arıza yüzünden tarıma elverişsiz bir hale gel
mesi; 

4. Tarım yapılmıyan bir yerin tarıma elve
rişli bir hale getirilmesi; 

5. Arazinin tamamen veya kısmen yola 
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kalbedilmesi, üzerinde inşaat yapılması; 

6. Yukariki haller gibi kısmen veya tama
men diğer değişikliklerin vukuu. 

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

Mevziî ve ferdî tadilât 
ALTMIŞINCI MADDE — Binaların gayri

sâfi iratlarında ve arazi kıymetinde vukua ge
len artış veya eksiliş dolayısiyle yapılacak ta
dilât mevziî veya ferdî olur. 

Bir şehir, kasaba veya köyün tamamında 
veyahut bir mahalle, meydan, sokak veya bir 
mıntakasmda veya mevkiinde bulunan binalar 
ve arazi için yapılan tadilât mevziîdir. 

Münferit mükelleflerin binaları veya arazisi 
için yapılan tadilât ferdîdir. 

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

Mevziî tadilât kararı 
ALTMIŞ BlRlNCl MADDE — Mevziî tadi

lât yapılabilmesi için : 
1. Bir veya birkaç mükellefin veyahut vergi 

dairesinin tadil talebinde bllımması ; 
2. Şehir ve kasabalardaki tadilât için bele

diye encümeninin, köylerdekiler için köy ihtiyar 
meclisinin tanzim edeceği mazbata üzerine il ida
re kurulunun tadilât yapılmasına karar ver
mesi ; 

3. Yapılacak tadilât şehir, kasaba veya kö
yün tamamına şâmil bulunduğu takdirde, ayrıca 
Maliye Bakanlığından mezuniyet alınması şart
tır. 

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

Ferdî tadilât talebi 
ALTMIŞ İKİNCİ MADDE — Ferdî tadilât 

yapılabilmesi için, ilgili mükellefin binası veya 
arazisi için tadilât talebinde bulunması şarttır 
ve kâfidir. 

Vergi daireleri ferdî tadilât talebinde bulu
namazlar. 

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

Diğer tadilât 
ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — 58 nei mad-
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denin mevziî ve ferdî tadilât dışında kalan diğer 
bentlerindeki hallerde tadilât, ya mükellefin ve
ya yoklama neticelerine göre vergi dairesinin ta
lebi üzerine yapılır. 

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

ifraz 
ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Bir bina 

veya arazinin taksim veya ifraz edilmesi dolayı
siyle yapılan tadilâtta, binanın gayrisâfi iradı ve 
arazinin kıymeti yeniden tahmin edilmeyip, ver
gide kayıtlı irat veya kıymet; müfrez parçalar 
arasında gayrisâfi iratlarına veya kıymetlerine 
göre, taksim olunur. 

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

Tadilât neticelerinin uygulanması 
ALTMIŞ BEŞİNCİ MADDE — Ferdî tadi

lât neticeleri tadilât taleplerinin yapıldığı, mev
ziî tadilât neticeleri de, itiraz incelemelerinin bit
tiği yılı takip eden malî yıldan başlıyarak uy
gulanır. 

Ferdî tadilât, talebin yapıldığı malî yıl için
de bitirilmezse, ilerde belli olacak matrahlara 
göre düzeltmeler yapılmak üzere, bina ve arazi
nin mevcut irat ve kıymetleri tarha esas tutulur. 

Bunlar dışındaki tadilâtta tadil neticeleri: 
1. (ienel tahrirlerde mektum kalan bina ve 

arazi için genel tahririn yürürlüğe girdiği; 
2. Yeni inşaat için inşaatın hitam bulduğu 

veya inşaatın hitamından evvel kısmen kullanıl
maya başlanılmışsa her kısmın kullanılmasına 
başlandığı; 

3. Kullanış tarzı kısmen veya tamamen de
ğişen binalar için bu değişikliğin vuku bulduğu; 

4. Muafiyeti sukut eden bina ve arazide 
muafiyetin sukut ettiği; 

5. Yanan, yıkılan ve sair sebeplerle tamamen 
veya kısmen harap olan binalarda ve ifraz ve 
taksim edilen bina ve arazide bu olayların vuku-
bulduğu; 

6. Hal ve heyeti değişen arazide değişikliğin 
rastladığı; tarihi takip eden yıldan başlıyarak 
yürürlüğe konulur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmigtir. 
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Dördüncü Kısım 

Takdir ve Tahrir Komisyonları 

Birinci Bölüm 
Takdir Komisyonu 

Kuruluş 
ALTMIŞ ALTINCI MADDE — Takdir Ko

misyonu, mahallin en büyük malmemurunun ve
yahut tevkil edeceği memurun başkanlığı altmclu 
ilgili vergi dairesinin yetkili bir memurundan 
ve seçilmiş üç üyeden kurulur. 

Takdir komisyonları daimî veya geçici olur
lar. Daimî komisyonların nerelerde kurulacağını 
Maliye Bakanlığı tâyin eder. 

Daimî komisyon bulunmıyan yerlerde takdir 
işleri .geçici komisyonlar tarafından görülür. 

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

Üyelerin seçilmesi 
ALTMIŞ YEDİNCİ MADDE — Üyeler, tüc

carlar için ticaret odasınca diğer sanat ve meslek 
erbabı için bunların mensup oldukları mesleki 
teşekkülleree kendi üyeleri arasından veya ha
riçten seçilir. Bu teşekküller, Takdir Komisyonu 
başkanının yazılı talebi üzerine en geç bir ay 
içinde üç asıl ve üç de yedek üye seçmeye mec
burdurlar. Bu mecburiyet zamanında yerine ge
tirilmezse üyeler mahallin en büyük mülkiye 
âmiri tarafından seçilir. 

Komisyon toplantılarına mükellefin sanat ve
ya meslek bakımından bağlı veya ilgili olduğu 
teşekkülden, servet takdiri işlerinde ise yalnız 
ticaret odasından seçilen üyeler iştirak eder. Ti
caret odası ve meslekî teşekkül bulunmıyan yer
lerde bunlar tarafından seçilecek üyeler, yukarıki 
esaslara göre belediyeler tarafından seçilir. 

Komisyonlar kendilerine tahsis edilen daire
de, yoksa, vergi dairesinde toplanır ve keyfiyet 
bir tutanakla tesbit olunur. 

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

Komisyonun görevleri 
ALTMIŞ SEKÎZÎNCt MADDE — Takdir 

Komisyonunun görevleri şunlardır : 
a) Yetkili makamlardan istenilen matrah ve 

servet takdirlerini yapmak; 
b) Vergi kanunlarında yazılı fiyat, ücret 

veya sair matrah ve kıymetleri takdir etmek (Bu 
gibi takdirler de takdir kararına bağlanır). 
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Takdir Komisyonu bu görevlerini yaparken 

takdir sebepleri bulunup bulunmadığını incele
mez. Yalnız hatalı gördüğü muamelelerde, ilgili 
vergi dairesini yazı ile ikaz etmeye mecburdur. 

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

Komisyonun yetkileri 
ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE — Takdir 

Komisyonu 68 nci maddedeki görevleri dolayı-
siyle bu kanunda yazılı inceleme yetkisini haiz 
d ir. 

Servet takdiri ile görevli komisyonlar bilirki
şiye müracaat edebilirler. Sınai ve edebî mülki
yet haklarını, imtiyazları, madenleri, mücevhe
ratı, eski eserleri ve sanat eserlerini değerlemede 
bilirkişiye müracaat etmek mecburidir. 

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

Bayana bağlılık 
YETMlŞÎNCÎ MADDE —. Mükellefin ev

velce beyan ettiği bir matraha ait olan takdir 
işlerinde, takdir olunan matrah mükellefin be
yanından düşük olamaz. 

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

ikinci Bölüm 
Tahrir Komisyonu 

Görev ve kuruluş 
YETMİŞ BlRlNCt MADDE — Binaların ve 

arazinin genel tahriri üçer kişilik «Tahrir Ko
misyonları» tarafından yapılır. Bu komisyonlar 
valilerce tâyin olunan bir zatın başkanlığı al
tında iki seçilmiş üyeden kurulur. 

Her ilçede, ilçenin büyüklüğüne göre, lüzu
mu kadar «Tahrir Komisyonu» kurulur. 

Valiler, Tahrir Komisyonlarına sıfat ve yet
kilerini gösteren birer vesika verirler. Komis
yonlar gittikleri yerde bu vesikayı gezilip gö
rülecek bina veya arazinin mutasarrıflarına 
veya bunları işgal edenlere göstermeye mec
burdurlar. 

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

Üyelerin seçilmesi 
YETMİŞ ÎKÎNCÎ MADDE — Tahrir komis

yonlarının üyeleri aşağıdaki şekilde seçilir : 
1. Üyelerden biri tahriri yapılacak ilçenin 
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bağlı bulunduğu il genel meclisince genel mec
lis üyeleri dışında ilce halkından seçilir. 

57 nci maddede yazılı sebeplerle yapılacak 
takrirlerde, il genel meclisi toplantı halinde de
ğilse, bu üyenin aynı suretle il daimî encüme
nince seçilmesi caizdir. 

2. Belediye sınırları içindeki yerlerin tah
riri için ikinci üyeyi belediye meclisleri kendi 
üyeleri veya diğer hemşehrileri arasından se
çer; 

3. Köylerde yapılan tahrirlerde köy ihtiyar 
meclisi tarafından kendi üyesi arasından veya 
köy halkından seçilecek bir zat ikinci üye ola
rak Tahrir Komisyonuna girer. 

Tahrir komisyonlarına girecek üyeler sayı
sınca ayrıca ve aynı usul dairesnde yedek üye 
de seçilir. 

İl genel meclisleri ile belediye meclisleri asıl 
ve yedek üyeleri genel tahrir kararının ilânın
dan başlıyarak en geç bir ay içinde seçmeye ve 
bunların adlarını en büyük mülkiye memuruna 
bildirmeye mecburdurlar. 

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

Yetki 
YETMÎŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Tahrir Ko

misyonları : 
1. îradı veya kıymeti tahmin edilecek bi

naları ve araziyi gezebilirler; 
2. Mükeleflerden ve kiracılardan gayri

menkulun genel durumu, kullanış tarzı, kira ve
ya hasılat miktarı ve tahmine yarıyacak sair 
lüzumlu malûmatı istiyebilirler; 

3. Lüzumlu gördükleri malûmatı, muhtar 
ve ihtiyar meclisleri, ticaret ve tarım odaları, 
belediyeler ve noterler gibi resmî veya yarı res
mî teşekküllerle özel teşekküller ve şahıslardan 
istiyebilirler; 

Çalışma saatleri dışında veya tatil günlerin
de, bina ve arazi, bunları işgal edenlerin muva
fakati olmaksızın gezilemez. Binaların gezil
mesi sırasında, komisyon başkan ve üyeleri, ev 
halkının rahatsız edilmemesine dikkat etmiye 
mecburdurlar. 

BAŞKAN -— Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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üçüncü bölüm 

Tadilât komisyonları 

Görev ve kuruluş 
YETMİŞ DÖRDÜNCN MADDE — Gerek 

binalarda, gerek arazide tadilât üçer kişilik 
«Tadilât komisyonları» tarafından yapılır. 

Bu komisyonlar, mahallin en büyük mülki
ye memurunun vergi dairesi âmiri olmıyan 
gelir memurları arasından seçeceği bir baş
kan ile iki üyeden kurulur. 
Lüzum görülen yerlerde birden fazla Tadilât 
Komisyonu kurulması caizdir. 

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

Üyelerin seçilmesi 
YETMÎŞ BEŞİNCİ MADDE — Tadilât Ko

misyonuna girecek üyeler aşağıdaki şekilde 
seçilir: 

1. Belediye sınırları içinde bulunan yerler 
için: Üyelerden biri belediye meclisince ken
di üyeleri arasından veya hariçten, diğeri bi
na veya arazinin bulunduğu mahallenin ihti
yar meclisi tarafından seçilir; 

2. Köylerde ihtiyar meclisince birisi ihti
yar meclisi üyeleri arasından, diğeri köy halkı 
arasından seçilecek iki kişi, 

Belediyeler, mahalle ve köy ihtiyar meclis
leri, mahallin en büyük mülkiye memurunun 
yapacağı tebliğden başlıyarak en geç bir ay 
içinde Tadilât Komisyonuna girecek asli üye
lerle yedek üyeleri seçmeye ve bunların adla
rını en büyük mülkiye mm uruna bildiriliye 
mecburdurlar. 

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

Yetki 
YETMÎŞ ALTINCI MADDE — Tahrir ko

misyonlarının haiz olduğu yetkileri Tadilât ko
misyonları da haizdirler. 

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

Dördüncü bölüm 
Müşterek hükümler 

Komisyonlara seçilecek üyelerde aranacak 
vasıflar 

YETMÎŞ YEDÎNCÎ MADDE — Takdir, 
Tahrir ve Tadilât komisyonlarına, memurların 
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dışında, seçilecek kimselerde aşağıdaki vasıf
lar aranır: 

1. iyi ahlâk sahibi olmak ve ikamet etti
ği veya iş gördüğü muhitin emniyet ve itimadı
nı kazanmış bulunmak; 

2. Kamu hizmetlerinden memnu olmamak 
ve medeni haklardan ıskat edilmiş bulunma
mak; 

3. Ağır hapis cezasına veya şeref ve hay
siyeti muhil bir suçtan dolayı hapis cezası ile 
hükümlü olmamak; 

4. Vergi kaaçkçılığmdan dolayı cezalan
dırılmış olmamak; 

5. Takdir komisyonlarına seçileceklerde 
ayrıca 30 yaşını bitirmiş olmak; 

6. Tahrir ve Tadilât komisyonlarına seçi
leceklerde ayrıca mensup olduğu şehir veya 
kasabanın iktisadi şartlarına ve emlâk işle
rinde vukufu olmak ve yirmi beş yaşını bitir
miş bulunmak; 

7. Arazi tahrirlerinde ayrıca çiftçi olmak. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 

kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
EKREM ORAN (îzmir) — Müsaade buyu

rursanız buradan arzedeyim. Dördüncü bölüm 
ve müşterek hükümler diye bahisler vardır. Bu-
Tiuıı da okunması lâzımdır. 

BAŞKAN — Onlar da okumuyor. 

Yemin 
YTCTMÎŞ SEKİZİNCİ MADDE — Bu kısım

da yazılı komisyonlara seçilen başkan ve üye
ler şehir ve kasabalarda idare heyeti, köylerde 
ihtiyar meclisi huzurunda aşağıda yazılı şekil
ci A yemin ederler: 

«Komisyonda çalışacağım süre zarfında tam 
mânasıyle vicdan ve kanaatim icaplarına tâbi 
kalacağıma; hiçbir sebep ve tesir altında ada
letten ve doğruluktan ayrılmıyacağıma, gerek 
Devlet gerek mükellef haklarını bir tutacağıma, 
takdir vo tahminlerde her hangi bir tarafa te
mayül suretiyle görevimi, kötüye kullanmayaca
ğıma namusum üzerine yemin ederim». ; 

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

Nisap 
YETMİŞ DOKUZUNCU MADDE — Bu kı

sımda yazılı komisyonlar tam mürettepleri ile 
toplanır ve mutlak ekseriyetle "karâr verir.' 

BAŞKAN —i- Değiştirge yoktur. Maddeyi 

kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Devam 
SEKSENİNCİ MADDE — Komisyon toplan

tılarında her hangi bir sebeple olursa olsun 
bulunamıyacağı anlaşılan üyenin yerine yedek 
üye davet olunur. 

Seçilmiş üyelerden, mücbir bir sebebe dayan
maksızın, üç mütaakıp toplantıya gelmiyenler 
istifa etmiş sayılarak yerlerine yedek üye asıl 
üya olarak getirilir. 

Mücbir sebep veya mezuniyetle devam ede-
miyecek olan asli üyeye yedek üye vekâlet eder. 

Tahrir Komisyonunun başkanı hastalık gibi 
mücbir bir sebeple veya mezuniyetle görevine 
devam edemiyecek olursa, il genel meclisince 
seçilen üye başkana vekâlet eder. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında Niğde Mil
letvekili Hüseyin Ulu soy'un değiştirgesi vardır, 
okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Vergi Usul Kanunu tasarısının 80 nci mad

desinin 4 ncü fıkrasında, Tahrir Komisyonu Baş
kanlarının hastalık gibi mücbir bir sebeple ve
ya mezuniyetle vazifelerine devam edemedikle
ri ahvalde, komisyon il genel meclisi tarafından 
seçilen üyenin Başkanlık edeceği hükme bağ-
lansaışt». 

Sözü geçen bu fıkra hükmü tatbik edildiği 
takdirde il genel meclisi tarafından seçilen üye 
başkanlık vazifesi görecek ve dolayısiyle ko
misyonun kanunen muayyen mürettep adedi ek
silmiş olacaktır. Halbuki kabul buyurulan 79 
ncu maddede Tahrir Komisyonlarının tam mü
rettepleri ile toplanacakları daha evvel hükme 
bağlanmış olduğundan her iki hüküm arasnda 
bir mübayenet meydana gelmektedir. 

B a itibarla mevcut mübayenetin giderilmesi 
bakmndan Tahrir Komisyonu reislerinin vazife
lerine devam edemedikleri ahvalde en büyük 
mülkiye âmiri tarafından bir haşkanvekili tâyin 
edilmesi daha muvafık olacaktır. 

Bn maksadı temin edecek şekilde tanzim ve 
teklif olunan maddenin tasvip ve kabul buytı-
rulirjftsım arz ve rica ederim. 

Niğde. Milletvekili 
Hüseyin Ulnsoy-

SEKSENİNCİ MADPE — Komisyon toplan-' 
tıjarrada her hangi bir sebeple olursa olsun bu-

wr--
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lunamıyacağı anlaşılan üyenin yerine yedek üye 
davet olunur. 

Seçilmiş üyelerden, mücbir bir sebebe dayan
maksızın, üç mütaakıp toplantıya gelmiyenler 
istifa etmiş sayılarak yerlerine yedek üye asıl 
üye olarak getirilir. 

Mücbir sebep veya mezuniyetle devanı ede-
miyecek olan asli üyeye yedek üye vekâlet eder. 

Tahrir Komisyonunun başkanı hastalık gibi 
mücbir bir sebeple veya mezuniyetle görevine 
devam edemiyecek olursa yerine valiler tara
fından bir başkanvekili tâyin olunur. 

BAŞKAN —Komisyonun mtaülâası nedir? 
GEÇÎCÎ K. SÖZCÜSÜ KÂMÎL ÇOŞKUN-

OĞLU (Manisa) — Bu değiştirge komisyonun 
muvafakatiyle hazırlanmıştır. Son fıkra: 

(il genel meclisince seçilen üye başkana ve
kâlet eder) yerine 

«En büyük mülkiye âmiri, vergi dairesi 
âmiri olmıyan varidat memurunu başkan ve
kili tâyin eder.» şeklinde olacaktır. Yani ko-
misj'Dn da muvafakat etmektedir. 

BAŞKAN — Yani tasarıda olan 80 nci mad
de yerine Hüseyin Ulusoy'un.. 

GEÇÎCÎ K. SÖZCÜSÜ KÂMÎL ÇOŞKUN-
OĞLU (Manisa) — Değiştirgeyi aynen kabul 
ediyoruz; 

BAŞKAN — Bu maddeyi aynen kabul edi
yor musunuz? 

SEDAD PEK (Divan Kâtibi) — Değiştirge 
öyle değildir, yeniden okuyorum. 

(Hüseyin Ulusoy'un değiştirgesini tekrar 
okudu) 

GEÇÎCÎ K. SÖZCÜSÜ KÂMÎL COŞKUN-
OĞLU (Manisa) — Bendeniz onu izah sade
dinde söyledim. 

BAŞKAN — Komisyonun da uyarlığını 
bildirdiği bu maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... 80 nci madde 
tadilen kabul edilmiştir. 

Görev süresi 
SEKSEN BÎEÎNCÎ MADDE — Tahrir Ko-

misyonları başkan ve üyelerinin görevleri ge
nel tahrir bitinciye kadar devam eder. 

Takdir ve Tadilât Komisyonlarına seçilen
lerin süresi 3 yıldır; süresi dolanların yeniden 
geçilmesi caizdir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyonler... Kabul edilmiştir. 
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Ücretler 

SEKSEN ÎKÎNCÎ MADDE — Takdir, Tah
rir ve Tadilât Komisyonlarının seçilen üyele
rine komisyondaki görevleri dolayısiyle yapı
lacak ödemelerin miktarı, mahallî defterdar
lıkça teklif ve Maliye Bakanlığı tarafından tâ
yin olunur. 

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

Beşinci Kısım 
Tebliğler 

Birinci Bölüm 
Tebliğ esasları ve muhataplar 

Tebliğ esasları 
SEKSEN ÜÇÜNCÜ MADDE — Tahakkuk 

fişinden gayri, vergilendirme ile ilgili olup hü
küm ifade eden bilûmum vesikalar ve yazılar 
adresleri bilinen gerçek ve tüzel kişilere posta 
vasıtasiyl ılmühaberli taahhütlü olarak, adres
leri bilinmiyenlere ilân yolu ile tebliğ edilir. 

Şu kadarki, ilgilinin kabul etmesi şartiyle, 
tebliğin ilgili daire veya komisyonda yapılma
sı caizdir. 

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

Tebliğ yapılacak kimseler 
SEKSEN DÖRDÜNCÜ MADDE — Tebliğ 

mükelleflere, bunların kanuni temsilcilerine, 
vekillerine veya vergi cezası kesilenlere yapı
lır. 

Tüzel kişilere yapılacak tebliğ, bunların 
başkan, müdür veya kanuni temsilcilerine ya
pılır. Tüzel kişilerin mütaaddit müdür veya 
temsilcisi varsa tebliğin bunlardan birine ya
pılması caizdir. 

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

Veli, vasi ve kayyumlara tebliğ 
SEKSEN BEŞÎNCÎ MADDE — Mükellef 

yerine geçen veli, vasi veya kayyım gibi vfergi 
sorumlusu birden fazla olursa, tebliğ- bunlar
dan yâlnız birine yapılabilir. 

Şayet tebliğin mevzuu olan işe ayrı bir va
si veya kayyım bakmakta ise, tebliğ bunlafa 
yapılır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
, kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Vasıtalı tebliğ 

SEKSEN ALTINCI MADDE — Kara, de
niz ve hava eratına yapılacak tebliğler kıta 
komutanı veya müessese âmiri gibi en yakın 
üste yapılır. Bu evrakı derhal tebliğ olunacak 
kimseye vermediği takdirde üst tazminle mah
kûm olur. Bu cihetin tebliğ evrakında yazılı 
olması şarttır. 

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

Yabancı memlekette bulunanlara tebliğ 
SEKSEN YEDİNCİ MADDE — Yabancı 

bir memlekette bulunanlara yapılacak tebliğ 
oradaki Türk konsolosu veya siyasi memuru 
vasıtasiyle yapılır. 

Bu hükmün yabancı tâbiiyetteki kişilere 
uygulanması, o memleket mevzuatının buna 
aykırı olmamasına veya iki Devlet arasında 
karşılıklı olmak esasına dayanan bir anlaşma
nın bulunmasına bağlıdır. 

Yabancı bir memlekette resmî bir görev ile 
bulunan Türk memurlarına tebliğ, Dışişleri Ba
kanlığı vasıtasiyle yapılır. 

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

Kamu idare ve müesseselerine tebliğ 
SEKSEN SEKİZİNCİ MADDE — Kamu 

idare ve müesselerine yapılacak tebliğ, bu ida
re ve müesseselerin en büyük âmirlerine veya 
bunların muavinlerine yapılır. 

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

İkinci Bölüm 
Posta ile tebliğ usulü 

Kapalı zarf esası 
SEKSEN DOKUZUNCU MADDE — Pos

ta ile tebliğde tebliğ edilecek vesika kapalı bir 
zarf içinde postaya verilir. Bunun için, şekil
leri Maliye Bakanlığınca tesbit edilen özel 
zarflar kullanılır. 

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

Bilinen adreslere tebliğ 
DOKSANINCI MADDE — Bilinen adrese 

gönderilen mektuplar Posta İdaresince muha
tabına teslim edildiği tarihte tebliğ edilmiş sa
yılır. 

. 1949 0 : 3 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 

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

Bilinen adresler 
DOKSAN BlftİNCİ MADDE — Bu kanuna 

göre bilinen adresler şunlardır : 
1. mükellef tarafından i§e başlamada bildi

rilen adresler; 
2. Adres değişikliğinde bildirilen adresler; 
3. İşi bırakmada bildirilen adresler; 
4. Vergi beyannamelerinde bildirilen adres

ler ; 
5. Yoklama fişinde tesbit edilen adresler; 
G. İtiraz ve temyiz dilekçelerinde ve cevap

larında gösterilen adresler; 
7. Yetkili memurlar tarafından bir tuta

nakla tesbit edilen adresler (ilgilinin tutanak
ta imzası bulunmak şartiyle); 

8. Bina ve Arazi vergilerinde komisyon-
yonlarca tahrir varakalarında tesbit edilen ad
resler ; 

Mektupların gönderilmesinde bu adresler
den tarih itibariyle tebligat yapacak makama 
en son olarak bildirilmiş veya bu makamca tes
bit edilmiş olanı nazara alınır. 

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

Tebliğ evrakının teslimi 
DOKSAN İKİNCİ MADDE — Tebliğ oluna

cak evrakı muhtevi zarf Posta İdaresince mu
hatabına verilir ve keyfiyet muhatap ile posta 
memuru tarafından taahhüt ilmühaberine ta
rih ve imza konulmak suretiyle tesbit olunur. 

Muhatabın zarf üzerinde yazılı adresini de
ğiştirmesinden dolayı bulunamamış olması ha
linde posta memuru durumu zarf üzerine yazar 
ve mektup Posta İdaresince derhal tebliği yap
tıran daireye geri gönderilir. 

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

Üçüncü Bölüm 
İlân yolu ile tebliğ usulü 

Tebliğin ilânla yapılacağı haller 
DOKSAN ÜÇÜNC ÜMADDE — Aşağıda ya

zılı hallerde tebliğ ilân yolu ile yapılır : 
1. Muhatabın adresi hiç bilinmezse; 
2. Muhatabın bilinen adresi yanlış veya 

değişmiş olur ve bu yüzden gönderilmiş olan 
mektup geri gelirse; 
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3. Başkaca sebeplerden dolayı posta ile 

tebliğ yapılmasına imkân bulunmazsa; 
4. Yabancı memleketlerde bulunanlara teb

liğ yapılmasına imkân bulunmazsa. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 

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

Tebliğde ilân şekli 
DOKSAN DÖRDÜNCÜ MADDE — ilân 

aşağıda yazılı şekilde yapılır : 
1. ilân, o mahalde çıkan bir veya daha faz

la gazetede neşrolunur. Gazete çıkmıyan yerler
de mûtat vasıtalarla yapılır; 

2. ilân yazısı tebliğ yapan dairenin ilân 
koymaya mahsus mahalline asılır ve bir sureti 
mükellefin bilinen son adresinin bağlı olduğu 
muhtarlığa gönderilir. 

3. istanbul dışındaki yerlerde ilânen yapı
lan tebliğin konusu 5 000 lirayı aşan bir vergi
ye veya vergi cezasına ait olduğu takdirde, 
ilân ayrıca Ankara ve İstanbul'da çıkan birer 
gazetede neşredilir. 

Tebliğ olunacak evrakın örnekleri yabancı 
memlekette bulunan mükellefin bilinen adresine 
ayrıca posta ile gönderilir. 

i İAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ilânın muhteviyatı 
DOKSAN BEŞİNCİ MADDE — ilânlarda, 

tebliğin ilgili bulunduğu vergiler gösterilmek 
suretiyle adları (Tüzel kişilerde unvanları) ya
zılı muhataplara aşağıdaki hususlar ihtar olu
nur : 

1. ilân tarihinden başlıyarak bir ay içinde 
ilânı yapan makama bizzat veya bilvekâle mü
racaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya 
telgrafla açık adreslerini bildirmeleri; 

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

I] ânın neticeleri 
DOKSAN ALTINCI MADDE — ilân üzeri

ne bizzat veya bilvekâle müracaat edenlere ye
rinde, adres bildirenlere ise posta ile tebliğ 
yapılır. 

Posta ile yapılan bu tebliğ hakkında da 90 
ncı madde hükmü câri olur. 

İlân tarihinden başlıyarak bir ay içinde 
ne vergi dairesine müracaat yapılmış ve ne de 
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adresini bildirmiş olanlara bir ayın sonunda 
tebliğ yapılmış sayılır. 

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

Dördüncü Bölüm 
Tebliğlere ait türlü hükümler 

Memur vasıtasiyle tebliğ 
DOKSAN YEDİNCİ MADDE — Posta ile 

tebliğ yapılması müşkül veya faydasız . görülen 
hal ve yerlerde veyahut özel veya acele hallerde 
Maliye Bakanlığı tebliğleri posta yerine me
mur vasıtasiyle yaptırmaya yetkilidir. 

Bu takdirde Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun (123 ncü maddesi hariç olmak üze
re) tebliğlere ait hükümler uygulanır. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 123 
ncü maddesine temas eden hallerde tebliğ ilân 
yolu ile yapılır. 

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

Hatalı tebliğler 
DOKSAN SEKİZİNCİ MADDE — Tebliğ 

olunan vesikalar, esasa müessir olmıyan şekil 
hatalarından dolayı hukuki kıymetlerini kay
betmezler; yalnız vergi ihbarı ile ilgili vesika
larda mükellefin adının, verginin nev'i veya 
miktarının, itiraz veya temyiz sürelerinin hiç 
yazılmamış olması veyahut bu vesikaların gö
revli bir makam tarafından tanzim edilmemiş 
bulunması vesikayı hükümsüz kılar. 

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

Tebliğ yerine geçen muameleler 
DOKSAN DOKUZUNCU MADDE — Vergi

nin tarh ve tahakkukunda tebliğ yerine geçen 
muameleler hakkındaki hükümler mahfuzdur. 

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

Altıncı Kısım 
Yergi alacağının kalkması 

Birinci Bölüm 
ödeme 

Yerginin ödeneceği daire 
YÜZÜNCÜ MADDE — Vergi boreu, mü

kellefin bu bakımdan bağlı olduğu vergi daire
sine ödenir. 
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Mükellef vergi borcunu vergi dairesinin bu

lunduğu belediye sınırlarının dışındaki vergi 
dairelerine de yatırabilir. Bu takdirde ödeme
nin hangi vergi dairesi hesabına yapıldığının 
bildirilmesi şarttır. 

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

ödeme zamanı 
YÜZ BÎRlNCl MADDE — Vergi kanunla

rında gösterilen süreler içinde ödenir. 
ödeme süresinin son günü verginin vâdesi 

tarihidir. 
500 den fazla mükellefi olan vergi dairele

rine para yatırmak bakımından mükelleflere, 
vâdenin bitmesini takibeden tarihten başlıyarak 
15 gün içinde gün belli etmeye Maliye Bakanlı
ğı yetkilidir. 

Bu suretle belli edilen günler verginin vâde
si yerine geçer. 

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

özel ödeme zamanları 
YÜZ İKİNCİ MADDE — 1. Ikmalen veya 

re'sen tarholunan vergiler taksit zamanların
dan evvel tahakkuk etmişse taksit süreleri kıs
men veya tamamen geçtikten sonra tahakuk et
mişse; geçmiş taksitler, tahakkuk tarihinden 
başlıyarak bir ay içinde ödenir. 

2. Mükellefiyetten çıkma dolayısiyle beyan 
üzerinden tarholunan vergiler, beyanname ver
me süreleri içinde ödenir. 

Mükellefin, vâdeleri mezkûr süreden sonra 
gelen vergileri de ayrı süre içinde alınır. 

Mükellefiyetten çıkanların ikmalen veya 
re'sen tarholunan vergileri, tahakkuk tarihin
den başlıyarak bir ay içinde tahsil olunur. 

Bu bentte yazılı tahsil süreleri, 337 nci mad
dede sayılan teminat gösterildiği takdirde, ver
gi kanuniyle belli taksit zamanına kadar ve 
taksit zamanı geçmiş ise üç ay uzatılır. 

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

İkinci Bölüm 
Zaman aşımı ve terkin 

Zamanaşımının mahiyeti 
YÜZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Zamanaşımı, sü

re geçmesi suretiyle vergi alaeağının kalkma
sıdır. 
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i Zamanaşımı, mükellefin bu hususta bir mü-
ı racaati olup olmadığına bakılmaksızın hüküm 
j ifade eder. 

Zamanaşımından sonra mükelleften vergi 
aranmaz. Mükellefin yapacağı vergi ödemeleri 
kabul olunmaz. 

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

Zamanaşımının süreleri 
YÜZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Vergi alaca

ğının doğduğu takvim yılını takip eden yılın 
başından başlıyarak üç yıl ve kaçakçılık ha
linde beş yıl içinde tarh ve tebliğ edilmiyen 
vergiler zamanaşımına uğrar. 

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

Verginin terkini 
YÜZ BEŞİNCİ MADDE — Yangın, yer sar

sıntısı, yer kayması, su basması, kuraklık, don, 
muzır hayvan ve haşarat istilâsı ve bunlara beıı-
ziyen âfetler yüzünden varlıklarının veya mah
sûllerinin en az üçte birini kaybeden mükellef
lerin, bu âfetlerin zarar verdiği gelir kaynakları 
ile ilgili bulunan vergi borçları ve vergi cezaları, 
Bakanlar Kurulu kararı ile kısmen veya tama
men terkin olunur. 

Zarar derecesini ve ilgili bulunduğu gelir 
kaynağını mahallî idare heyetleri yaptıracağı 
tahkikat üzerine tesbit eder. 

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

Üçüncü Bölüm 
Vergi hatalarını düzeltme 

Vergi hatası 
YÜZ ALTINCI MADDE — Vergi hatası, 

vergiye mütaallik hesaplarda veya vergilendir
mede yapılan hatalar yüzünden haksız yere fazla 
veya eksik vergi istenmesi veya "alınmasıdır. 

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

Hesap hataları 
YÜZ YEDÎNCÎ MADDE — Hesap hataları 

şunlardır : 
1. Matrah hataları : Beyanname, tahakkuk 

fişi, ihbarname, karar ve saire gibi vergilendirme 
ile ilgili vesikalarda matraha ait rakamlarm ve 
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tenzillerin eksik veya fazla gösterilmiş veya he
saplanmış olmasıdır; 

2. Vergi miktarında hatalar : Vergi nispet 
ve tarifelerinin yanlış uygulanması, vergilendir
me ile ilgili vesikalarda verginin eksik veya fazla 
hesaplanmış veya gösterilmiş olmasıdır; 

3. Verginin mükerrer olması : Aynı vergi 
kanununun uygulanmasında belli bir vergilen
dirme dönemi için aynı matrah üzerinden bir 
defadan fazla vergi istenmesi veya alınmasıdır. 

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

Vergilendirme hataları 
YÜZ ÜEKÎZİNCİ MADDE — Vergilendir

me hataları şunlardır : 
1. Mükellefin salısında hata : Bir verginin 

asıl boçlusu yerine başka bir kişiden istenmesi 
veya alınmasıdır; 

2. Mükellefiyette hata : Açık olarak vergiye 
tâbi olmıyan veya vergiden muaf bulunan kim
selerden vergi istenmesi veya alınmasıdır; 

3. Mevzuda hata : Açık olarak vergiye tâbi 
bulunnııyan veya vergiden istisna edilmiş olan 
madde veya kıymetler üzerinden vergi hesaplan-
masıdır; 

4. Vergilendirme veya muafiyet döneminde 
hata : Aranan verginin ilgili bulunduğu vergilen
dirme döneminin yanlış gösterilmiş veya süre 
itibariyle eksik veya fazla hesaplanmış olmasıdır. 

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

Hataların meydana çıkarılması 
YÜZ DOKUZUNCU MADDE — Vergi ha

taları şu yollarla meydana çıkarılabilir : 
1. İlgili memurun hatayı bulması veya gör

mesi ile; 
2. Üst memurların yaptıkları incelemeler 

neticesinde hatanın görülmesi ile; 
3. Hatanın teftiş sırasında meydana çıka

rılması ile; 
., 4. Hatanın hesap incelemesi sırasında mey

dana çıkarılması ile; 
5. Mükellefin müracaatı ile. 

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

Düzeltme yetkisi ve reddiyat 
YÜZ ONUNCU MADDE — Vergi hataları

nın düzeltilmesine, ilgili vergi dairesi âmiri ka-
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I rar. verir. 

Bu hatalar düzeltme fişine dayanılarak düzel
tilir. Hatanın mükellef aleyhine yapılmış olma
sı halinde, fazla vergi aynı fişe dayanılarak ter
kin ve tahsil olunmuş ise mükellefe reddolunur. 
Düzeltme fişinin bir nüshası, reddedilecek mik
tarla müracaat edeceği muhasebe ve müracaat sü
resi zikredilmek suretiyle mükellefe tebliğ edi
lir. Mükellef tebliğ tarihinden başlıyarak bir yıl 
içinde parasını geri almak üzere müracaat etme
diği takdirde hakkı sakıt olur. 

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

lie'sen düzeltme 
YÜZ ON BİKİNCİ MADDE — İdarece tered

düt edilmiyen açık ve mutlak vergi hataları re'-
sen düzeltilir. Kendi aleyhlerine düzeltme yapı
lan kimselerin düzeltmeye itiraz etmek hakları 
mahfuzdur. 

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

Düzeltme talebi 
YÜZ ON İKlNCÎ MADDE — Vergi muame-

lelerindeki hataların düzeltilmesini mükellefler 
yazı ile istiyebilirler. 

Düzeltme talepleri 358 nci maddede yazılı 
itiraz dilekçeleri şeklinde tanzim olunur ve ver
gi dairesine verilir. 

Bunların posta ile taahhütlü olarak gönderil
mesi caizdir. 

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

Düzeltme talebinin incelenmesi 
YÜZ ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Vergi daire

si düzeltme talebini, kendi mütalâasını da ilâve 
ederek, düzeltme merciine gönderir. 

Düzeltme mercii talebi yerinde gördüğü tak
dirde, düzeltmenin yapılmasını emreder; yerinde 
görmediği takdirde, keyfiyet düzeltmeyi istiyene 
yazı ile tebliğ olunur. 

Düzeltme taleplerinin müracaattan başlıyarak 
bir ay içinde incelenip karara bağlanması ve ne
ticenin talepte bulunana bu süre içinde tebliğ 
olunması lâzımdır. 

İtiraz süresi içinde düzeltme talebinde bulu
nanların bu talepleri reddolunduğu takdirde dü
zeltme talebi itiraz dilekçesi yerine geçer. 

I Bu takdirde itiraz hükümleri uygulanır. 
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BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka 

bul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Şikâyet yolu ile müracaat 
YÜZ ON DÖRDÜNCÜ MADDE — itiraz sü

resi geçtikten sonra yaptıkları düzeltme talepleri 
reddolunanlar şikâyet yolu ile Maliye Bakanlığı
na müracaat edebilirler. 

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

Düzeltmenin şümulü 
YÜZ ON BEŞÎNCt MADDE — İtiraz veya 

Temyiz Komisyonlarından geçmiş olan muamele
lerde vergi hataları bulunduğu takdirde, bu ha
talar? komisyon kararları kesinleşmiş olsa bile, 
evvelki maddelerde yazılı usul dairesinde düzel
tilebilir. Şu kadar ki, düzeltmenin yapılabilme
si için hatalar hakkında sözü geçen komisyonlar 
tarafından bir karar verilmemiş olması şarttır. 

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

Düzeltmede zaman aşımı 
YÜZ ON ALTINCI MADDE — 104 ncü mad

dede yazılı zamanaşımı dolduktan sonra meydana 
çıkarılan vergi hataları düzeltilemez. Şu kadar 
ki, zamanaşımı' süresinin son yılı içinde tarhedi-
len vergilerde düzeltme zamanaşımı, hatanın vu
kuu tarihinden başlıyarak bir yıldan aşağı ola
ma.".. 

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

Yedinci kısım 
Yoklama ve inceleme 

Birinci bölüm 
Yoklama 

Maksat 
YÜZ ON YEDİNCİ MADDE — Yoklama

dan maksat; mükellefleri ve mükellefiyetle il
gili maddi olayları ve mevzuları araştırmak 
ve tesbit etmektir. 

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

Yoklamaya yetkililer . 
YÜZ ON SEKİZİNCİ MADDE — Yoklama: 
1. Vergi dairesi âmirleri; 
2. Yoklama memurları; 
3. Yetkili makamlar tarafından yoklama 

işi ile görevlendirilenler; 
4. Vergi incelemesine yetkili olanlar; 
Tarafından yaıplır. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 

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

Hüviyet ibrazı mecburiyeti 
YÜZ ON DOKUZUNCU MADDE — Yokla

ma yapanların elinde yoklama yetkilerini gös
teren fotoğraflı resmî bir vesika bulunur. 

Yoklamacılar yoklama yaparken bu vesika
yı, kendilerinden sorıılmasa bile, nezdinde yok
lama yapılan kimseye gösterirler. 

Toplu yoklamalarda kolbaşınm vesikayı 
ibraz etmesi kâfidir. 

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

Yoklama zamanı 
YÜZ YİRMİNCİ MADDE — Yoklama her 

zaman yapılabilir. 
Yoklamanın ne zaman yapılacağı ilgiliye 

haber verilmez. 
Hayvanlar Vergisi Kanununun-yoklama, ka

yıt ve nakil hakkındaki hükümleri mahfuzdur. 
BAŞKAN —• Değiştirge yoktur. Maddeyi 

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

Yoklama fişi 
YÜZ YİRMİ BİRİNCİ MADDE — Yokla

ma neticeleri tutanak mahiyetinde olan «Yok
lama fişine» geçirilir. 

Bu işler yoklama yerinde iki nüsha tanzim 
olunarak tarihlenir, bulunursa kendisine veya 
yetkili adamına imza ettirilir; bunlar bulun
maz veya imzadan çekinirlerse keyfiyet fişe 
yazılır ve yoklama fişi polis, jandarma, muh
tar veya ihtiyar mtelisi üyelerinden birine im
zalatılır. 

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

Yoklama neticelerinin bildirilmesi 
YÜZ YİRMİ İKİNCİ MADDE - Yoklama 

fişlerinin birinci nüshası yoklaması, yapılan şa
hıs veya yetkili adamına bırakılır. Bunlar bu
lunmazsa bilinen ardesine 7 gün içinde posta 
ile, gönderilir. 

Vergi karnesi alanlar hakkında yapılan yok
lamalar ayrıca bu karneye işaret olunur. 

Yoklama fişlerinin ikinci nüshaları . vergi 
dairçsine tevdi olunur. 
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BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 

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

Toplu yoklama 
YÜZ YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Vergi 

uygulamalarının gerektirdiği hallerde münfe
rit fiş yerine yoklama cetvellerinin kullanılma
sı ve neticelerin toplu olarak bu cetvellerde 
gösterilmesi caizdir. 

Yoklama cetvellerinin kullanılacağı halleri 
Maliye Bakanlığı belli eder. 

Yoklama cetveli kullanılan hallerde ihtilaflı 
olaylar yoklama fişi mahiyetinde ayrı bir tu
tanakla tesbit olunur. 

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

îkinci Bölüm 
Vergi incelemeleri 

Maksat 
YÜZ YÎRMÎ DÖRDÜNCÜ MADDE — Ver

gi incelenişinden maksat; defter ve hesaba da
yanılarak ödenmesi lâzımgelen vergilerin doğ
ruluğunu araştırmak, tesbit etmek ve sağlamak
tır. 

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

incelemeye yetkililer 
YÜZ YİRMİ BEŞİNCİ MADE — Vergi in

celemesi; hesap uzmanları, mahallin en büyük 
mal memuru, kontrol memurları veya vergi da
irelerinin âmirleri tarafından yapılır. 

Maliye Bakanlığı lüzum gördüğü yerlerde 
vergi incelemelerini yalnız hesap uzmanlarına 
yaptırabilir. 

Maliye müfettişleri, Maliye müfettiş mua
vinleri ve gelir kontrolörleri her hal ve takdir
de vergi inceleme yetkisini haizdirler. 

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

V Hüviyet ibrazı 
YÜZ YtRMÎ ALTINCI MADDE — Vergi 

incelemesi yapanlar yani armda menmriyet sı
fatlarını ve inceleme yetkisini gösteren fotoğraf
lı resmî bir vesika bulundururlar ver. gittikleri 
yerde işe başlamadan evvei.bıı vesikayı ilgilile
re gösterirler. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur,.; Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... IÇaîml edManstâr. 
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incelemeye tâbi olanlar 

YÜZ YÎRMÎ YEDİNCİ MADDE — Bu ka
nuna veya diğer kanunlara göre defter ve hesap 
tutmak evrak ve vesikaları muhafaza ve ibraz 
etmek mecburiyetinde olan gerçek ve tüzel ki
şiler vergi incelemelerine tabidirler. 

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

inceleme zamanı 
YÜZ YlRMl SEKİZİNCİ MADDE — Ver

gi incelemesinin ne zaman yapılacağının evvel
den haber verilmesi mecburi değildir. 

inceleme, tahakkuk zamanaşımı süresi içinde 
her zaman yapılabilir. 

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

Yerinde inceleme 
YÜZ YlRMl DOKUZUNCU MADDE — 

Vergi incelemeleri, esas itibariyle incelemeye 
tâbi olanın iş yerinde yapılır. 

tş yerinin müsait olmaması, ölüm, işin terke-
dilmesi gibi zaruri sebeplerle incelemenin yerin
de yapılması imkânsız olur veya mükellef ve 
vergi sorumluları isterlerse inceleme dairede ya
pılabilir. 

Bu takdirde incelemeye tâbi olanın lüzumlu 
defter ve vesikalarını daireye getirilmesi kendi
sinden yazılı olarak istenebilir. 

incelemenin dairede yapılması halinde isteni
len defter veya vesikaları belli edilen zamanda 
mazeretsiz olarak getirmiyenler, bunları ibraz 
etmemiş sayılırlar. Haklı bir mazeret gösteren
lere, defter ve vesikalarını daireye getirmeleri 
için münasip bir mühlet verilir. 

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

incelemede uyulacak esaslar 
YÜZ OTUZUNCU MADDE Vergi in

celemesi yapanlar, yaptıkları inceleme sırasın
da aşağıdaki esaslara uymaya mecburdurlar : 

1. incelemeye tâbi olana, bunun mevzuunu 
işe başlamadan evvel açık olarak izah ederler; 

% Nezdinde inceleme yapılanın muvafa
kati olmadıkça resmî çalışma saatleri dışmda 
inceleme yapamazlar, veya buna devam edemez
ler (Tutanak düzenlenmesi ve inceleme ile il
gili emniyet tedbirlerinin alınması bu hakraün 
dışındadır. A&cak bu gibi tedbirler, inceleme-
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lerin yapüuıp» yerdeki fyaliyeti sekteye uğ-
latmıyacak şekilde yapıl ır) ; ; 

3. İnceleme bitince, bunun yapıldığını 
gösteren bir vesika nezdinde inceleme yapıla
na verilir. 

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

İnceleme tutanakları 
YÜZ OTUZ BİRİNCİ MADDE — İnceleme 

esnasında lüzum görülen hallerde, vergilendir
me ile ilgili olaylar ve hesap durumları ayrıca 
tutanaklar ile tesbit ve tevsik olunabilir. İlgi
lilerin itiraz ve mülâhazaları varsa bunlar da 
tutanağa geçrilir. Bu suretle düzenlenen tuta
nakların birer nüshasının mükellefe veya nez
dinde inceleme yapılan kimseye bırakılması 
mecburidir. 

Mükellefin hesap ve vergi durumu ile ilgi
li olmak üzere düzenlenecek raporların birer 
örneği inceleme sonunda vergi dairelerince mü
kellefe verilir. 

Re'sen vergi tarh edilmesini icap ettiren 
haller varsa rapor örneklerinin, işin Takdir 
Komisyonuna tevdiinden evvel mükellefe veril
mesi mecburidir. 

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

Üçüncü Bölüm 
Arama 

Arama yapılabilecek haller 
YÜZ OTUZ İKİNCİ MADDE — İhbar veya 

yapılan incelemeler dolayısiyle ,bir mükellefin 
vergi kaçırdığına delâlet eden emareler bulu
nursa, bu mükellef veya kaçakçılıkla ilgisi gö
rülen diğer şahıslar nezdinde ve bunların üze
rinde arama yapılabilir. 

Aramanın yapılabilmesi için: 
1. Vergi incelemesi yapmaya yetkili olan

ların buna lüzum göstermesi ve gerekçeli bir 
yazı ile arama kararı vermeye yetkili sulh yar
gıcından bunu istemesi; 

2. Sulh yargıcının istenilen yerlerde ara
ma yapılmasına karar vermesi; 

Şarttır. 
İhbar üzerine yapılan aramada ihbar sabit 

olmazsa nezdinde arama yapılan kimse muhbi
rin adının bildirilmesini istiyebilir. Vergi dai
resi muhbirin ismini bildirmeye mecburdur. 
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BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 

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

Aramada bulunan defter ve vesikalar 
YÜZ OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Arama

da bulunan ve incelenmesine lüzum görülen 
defter ve vesikalar müfredatlı olarak bir tuta<-
nakla tesbit olunur. 

Vesikaların dosya ve dosya içinde sayı iti
bariyle tesbit olunması müfredatlı tesbit de
mektir. 

Arama kararında açıkça yazılmasa bile, 
aramada bulunan ve incelenmesine lüzum gö
rülen defter ve vesikalar aramayı yapan me
mur tarafından alınıp daireye götürülebilir ve 

ıcelenebilir. Bu takdirde müfredatlı tutana
ğın bir örneği defter ve vesikaların sahibine 
veya adamına verilir. 

Bu suretle alınan defter ve vesikaların iyi 
saklanması şarttır. 

Defterlerin iyi saklanmasından doğacak za
rarı idare tazmine mecburdur. 

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

İncelemede usul 
YÜZ OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Ara

ma yapılan hallerde inceleme çabukça ve her 
işten önce yapılır. 

İnceleme sırasında vergi ile ilgisi olmıyan 
şahsi ve özel mektup ve diğer evrak makbuz 
karşılığında sahiplerine geri verilir. 

Mükellef, ilgili memurun huzuriyle, bu def
terler ve vesikalar üzerinde incelemeler yapma
ya ve bunlardan suret ve kayıtlar çıkarmaya 
yetkilidir. 

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

İncelemenin bitmesi 
YÜZ OTUZ BEŞİNCİ MADDE — Arama 

neticesinde alman defter ve vesikalar üzerinde
ki incelemeler en geç üç ay içinde bitirilerek 
sahibine bir tutanakla geri verilir. 

İncelemelerin haklı sebeplere binaen üç ay 
içinde bitirilmesine imkân olmıyan hallerde 
sulh yargıcının vereceği karar üzerine bu süre 
uzatılabilir. 

Defter ve vesikaların incelenmesi sırasında 
kanuna aykırı görülen olaylar ve hesap durum
ları tutanakla tesbit olunur. Mükellef bu tuta-
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nakları imzadan çekindiği takdirde, bahis mev
zuu olayları ve hesap durumlarını ihtiva eden 
defter veya vesikalar aramanın mevzuu ile il
gili vergi ve cezalar kesinleşinceye kadar ken
disine geri verilmez. 

ilgililer imzası üstüne dilediği itiraz ve mü
lâhazaları kaydedebilirler. 

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

Sorumsuzluk 
YÜZ OTUZ ALTINCI MADDE —. Arama 

neticesinde bulunan defter ve vesikaların mu
hafaza altına alınması sebebiyle mükellefin : 

a) Süre ile kayıtlı ödevleri hakkında 15 
nci madde hükmü uygulanır; 

b) 208 nci madde gereğince yapılamıyan 
kayıtlar, defterlerin geri verilmesinden sonra 
idare ile mükellef arasında kararlaştırılan mü
nasip bir süre zarfında ikmal edilir; uyuşula-
maz ise mükellefin bağlı olduğu meslekî teşek
kül, yoksa belediye encümeni bu sureyi belli 
eder. 

Mükellef dilerse defterlerinin muhafaza al
tına alındığında muamelâtını yeniden tanzim 
ve tasdik ettireceği defterlere kayıt ve iadesi 
halinde muamelâtını iade edilen defterlere in
tikal ettirebilir. 

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

Genel hükümlerin uygulanması 
YÜZ OTUZ YEDÎNCÎ MADDE — Bu bö

lümde açıkça yazılı olmıyan hallerde Ceza Mu
hakemeleri Usulü Kanununun arama ile ilgili 
bulunan hükümleri uygulanır. 

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

Dördüncü Bölüm 
Bilgi Toplama 

Bilgi verme 
YÜZ OTUZ SEKÎZÎNCÎ MADDE — Kamu 

idare ve müesseseleri, mükellefler veya mükel
leflerle muamelede bulunan diğer gerçek ve tü
zel kişiler Maliye Bakanlığının veya vergi in
celemesi yapmaya yetkili olanların istiyecekleri 
bilgileri vermeye mecburdurlar. 

Bilgiler yazı veya sözle istenilir. Sözle is
tenen bilgileri vermiyenlere keyfiyet yazı ile 
tekit ve cevap vermeleri için kendilerine mü-
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nasip bir mühlet tâyin olunur. Bilgi istenmek 
üzere ilgililer vergi dairesine zorla getirilemez. 

Memleket dışı imtiyazlarından faydalanan 
yabancı Devlet memurları bilgi verme mecburi
yetine tâbi olamazlar. 

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

Devamlı bilgi verme 
YÜZ OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Ka

mu idare ve müesseseleri vergi dairelerince 
kendilerinden yazı ile istenecek bilgileri belli 
fasılalarda ve devamlı olarak yazı ile vermeye 
mecburdurlar. 

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

ölüm vakalarını ve intikalleri bildirme 
YÜZ KIRKINCI MADDE — Aşağıda yazılı 

resmî makamlarla gerçek ve tüzel kişiler, her 
ay muttali oldukları ölüm vakaları ile intikal
leri ertesi ayın 15 nci günü akşamına kadar 
vergi dairesine yazı ile bildirmeye mecburdurlar. 

1. Sulh yargıçları, icra, nüfus ve tapu me
murları; 

2. Yabancı memleketlerdeki Türk konsolos
ları veya konsolosluk görevini yapanlar (Me
mur oldukları yerde ölen Türk tebaasının soyadı, 
adı ve sıfatları ile Türkiye'deki ikametgâhla
rını Maliye Bakanlığına bildirirler) ; 

3. Mahalle ve köy muhtarları (Kendi ma
halle veya köylerinde ölenleri bildirirler) ; 

4. Banka, bankerler ve şirketler ile emanet 
kabul eden gerçek ve tüzel kişiler (Mevduat, 
şirket hissesi, emanet para ve eşya veya sair 
suretle alacak sahiplerinden birinin ölümü 
halinde, ölenin soyadını, adını, alacağının 
nev'ini ve miktarını bildirirler). 

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

Bilgi vermekten imtina edememek 
YÜZ KIRK BİRİNCİ MADDE — Kendile

rinden bilgi istenilen gerçek ve tüzel kişiler, 
özel kanunlarda yazılı mahremiyet hükümlerini 
ileri sürerek, bilgi vermekten imtina edemezler. 

Ancak : 
1. Posta, Telgraf ve Telefon îdaresinin mu

habereler hakkında tutmaya mecbur olduğu 
mahremiyet mahfuzdur; 

2. Hekimlerden, diş hekimlerinden, dişçiler-
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den, ebelerden ve sağlık memurlarından hasta
ların hastalıklarının nev'ine mütaallik bilgiler 
istenemez. 

3. Avukatlardan ve dâvavekillerinden ken
dilerine tevdi olunan veya görevleri dolayısiyle 
muttali oldukları ahval ve hususların bildiril
mesi istenemez; şu kadar ki, bu yasak müvekkil 
adlariyle vekâlet ücretlerine ve giderlerine şâ
mil değildir; 

4. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
88 nci maddesi gereğince gösterilmesi veya 
teslimi caiz olmıyan evrakın muhteviyatı hak
kında bilgi istenemez. Şu kadar ki, doğrudan 
doğruya vergi ile ilgili olmak üzere, bu gibi ev
raka müsteniden doğan borçların miktarlarına 
ve alacakların adlarına ait bilgiler istenebilir. 

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

İstihbarat arşivi 
YÜZ KIRK İKÎNCİ MADDE — 140 ncı mad-

dedekiler hariç olmak üzere, bu hükümde yazılı 
kaynaklardan toplanacak bilgiler istihbarat ar
şivlerinde gizli olarak saklanır. 

Bu arşivlerden kimlerin ve ne suretle fay
dalanabileceği Maliye Bakanlığınca tesbit olu
nu?. 

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

İkinci Kitap 
Mükellefin ödevleri 

Birinci Kısım 
Bildirmeler 

Birinci Bölüm 
İşe Başlama 

İşe başlamayı bildirme 
YÜZ KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — Aşağıda 

yazılı mükelleflerden işe başlıyanlar keyfiyeti 
vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar: 

1. Tüccar vo esnaf; 
2. Serbest meslek erbabı; 
3. özel okul, hastane ve benzeri yerleri iş

letenler ; 
Gezici esnafın vergi karnesi almak için mü

racaatı, işe başlamayı bildirme yerine geçer. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 

kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
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Tüccar ve esnafta işe başlamanın belirtileri 
YÜZ KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — Tüc

car ve esnaf için, aşağıdaki hallerden her han
gi biri «İşe başlamayı» gösterir: 

1. Bir iş yeri açmak (İş yeri açmaktan 
maksat, belli bir yerde bilfiil ticari veya sınai 
faaliyete geçmek demektir. Bir yerin ne mak
satla olursa olsun sadece tutulmuş olması veya 
içinde tertibat ve tesisat yapılmakta bulunması 
iş yerinin açıldığını göstermez); 

2. İş yeri açılmamış olsa bile ticaret siciline 
veya meslekî bir teşekküle kaydolunmak; 

3. Gezici işlerde, işle bilfiil uğraşmaya baş
lamak. 

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

Serbest meslek erbabında işe başlamanın 
belirtileri 

YÜZ KIRK BEŞİNCİ MADDE — Serbest 
meslek erbabı için aşağıdaki hallerden her han
gi biri «İşe başlamayı» gösterir: 

1. Muayenehane, yazıhane, atelye gibi özel 
iş yerleri açmak; 

2. Çalışılan yere tabelâ, levha gibi meslekî 
faaliyette bulunulduğunu ifade eden alâmetle
ri asmak; 

3. Her ne şekilde olursa olsun devamlı ola
rak meslekî faaliyette bulunduğunu gösteren 
ilânlar yapmak; 

4. Serbest olarak meslekî faaliyette bulun
mak üzere meslekî teşekküllere kaydolunmak; 

Meslekî teşekküllere kaydolunanlardan gö
revleri veya durumları icabı bilfiil meslekî fa
aliyette bulunmıyacak olanlar bildirmelerinde 
bu ciheti de açıklarlar. 

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

İş yeri 
YÜZ KIRK ALTINCI MADDE — Ticari, 

sınai ve meslekî faaliyette iş. yeri : Mağaza, ya
zıhane, idarehane, muayenehane, imalâthane, 
şube, depo, otel, kahvehane, eğlence ve spor 
yerleri, madenler, taş ocakları, inşaat şantiye
leri gibi ticari veya sınai veya meslekî bir faa
liyetin icrasına tahsis edilen veya bu faaliyet
lerde kullanılan yerdir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 
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ikinci Bölüm 
Değişiklikler 

Adres değişikliklerinin bildirilmesi 
YÜZ KIRK YEDİNCİ MADDE — 91 nci 

maddede yazılı bilmen iş veya ikamet yeri ad
reslerini değiştiren mükellefler, yeni adresle
rini vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar. 

Gezici esnafta adres değişikliğinin vergi 
karnesine işaret ettirilmesi bildirme yerine ge
çer. 

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

İş değişikliklerinin bildirilmesi 
YÜZ KIEK SEKİZİNCİ MADDE — İşe 

başladıklarını bildiren mükelleflerden : 
a) Yeni bir vergiye tâbi olmayı; 
b) Mükellefiyet şeklinde değişikliği; 
c) Mükellefiyetten muaflığa geçmeyi; 
Gerektirecek surette işlerinde değişiklik 

olanlar, bu değişiklikleri vergi dairesine bildir
meye mecburdurlar. 

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

İşletmede değişikliğin bildirilmesi 
YÜZ KIRK DOKUZUNCU MADDE — Ay

nı teşebbüs veya işletmeye dâhil bulunan iş yer
lerinin sayısında vukuagelen artış veya azalış
ları mükellefler vergi dairesine bildirmeye mec
burdurlar. 

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

Üçüncü Bölüm 
İşi Bırakma 

İşi bırakmanın bildirilmesi 
YÜZ ELLİNCİ MADDE — 143 ncü madde

de yazılı mükelleflerden işi bırakanlar, keyfi
yeti vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar. 

Bu hüküm gezici esnafa şamil değildir. 

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

İşi bırakmanın tarifi 
YÜZ ELLİ BİRİNCİ MADDE — Vergiye 

tâbi olmayı gerektiren muamelelerin tamamen 
durdurulması ve sona ermesi işi bırakmayı ifa
de eder. 

İşlerin her hangi bir sebep yüzünden geçici 
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bir süre için durdurulması işi bırakma sayıl
maz. 

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

Tasfiye ve iflâs 
YÜZ ELLİ İKİNCİ MADDE — Tasfiye ve 

iflâs hallerinde, mükellefiyet vergi ile ilgili mu
amelelerin tamamen sona ermesine kadar de
vam eder. 

Bu hallerde tasfiye memurları veya iflâs da
iresi : 

1. Tasfiye veya iflâs kararlarını; 
2. Tasfiyenin veya iflâsın kapandığını; 
Vergi dairesine ayrı ayrı bildirmeye mec

burdurlar. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 

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

Nakil 
YÜZ ELLİ ÜÇÜNCÜ MADDE — İş ve te

şebbüsün : 
a) Aynı vergi dairesi mmtakasmda bir 

yerden diğer yere nakledilmesi adres değişikli
ği; 

b) Vergi dairesi mmtakası dışına çıkarıl
ması,, işi bırakma ve gidilen yerde işe başlama; 

Sayılır. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 

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

ölüm 
YÜZ ELLİ DÖRDÜNCÜ MADDE — ölüm 

işi bırakma hükmündedir, ölüm mükellefin mi
rası reddetmemiş mirasçıları tarafından vergi 
dairesine bildirilir. 

Mirasçıların her hangi birinin ölümü bildir
mesi diğer mirasçıları bu ödevden kurtarır. 

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

Dördüncü Bölüm 
Bina ve arazi tadilâtı 

Tahrirde unutulan binalar 
YÜZ ELLİ BEŞİNCİ MADDE — Mükellef

ler, genel tahrirde unutularak yazılmamış olan 
binaları, tahrir neticelerine göre verginin alın
maya başladığı malî yılın sonuna kadar vergi 
dairesine bildirmeye mecburdurlar. 

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

YÜZ ELLÎ ALTINCI MADDE — Mükel
lefler, şehir ve kasabalarda yeni inşa ettirdik
leri binaları ve inşaat bitmeden kullanmaya 
başlanan kısımlarını vergi dairesine bildirme
ye mecburdurlar. 

Mevcut binalara yapılan ilâveler yeni inşa
at hükmündedir. 

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

Bina ve arazide değişiklikler 
YÜZ ELLl YEDlNCÎ MADDE — Mükel

lefler, bina ve arazide vukuagelen aşağıdaki 
değişiklikleri vergi dairesine bildirmeye mec
burdurlar : 

1. Binanın kullanış tarzının tamamen ve
ya kısmen değiştirildiğini; 

2. Binanın yandığını, yıkıldığını veya sair 
suretle kullanılmaz bir hale geldiğini; 

3- Arazinin hal ve heyetinde vukuagelen 
değişiklikleri; 

4. iratsız bir arsanın iratlı arsa veya irat-
lı arsanın iratsız arsa haline geldiğini. 

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

Mükellefiyete giren binalar 
YÜZ ELLl SEKlZlNCl MADDE — Mükel

lefler vergiden müstesna olmaktan çıkan bina
ları vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar. 

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

Beşinci Bölüm 
Bildirmelerde süre ve şekil 

Süre 
YÜZ ELLÎ DOKUZUNCU MADDE — Bil

dirmeler aşağıda yazılı süre içinde yapılır: 
1. işe başlama, değişiklik ve işi bırakma 

bildirmeleri; bildirilecek olayın vukuu tarihin
den başlıyarak bir ay; 

2. Bina ve arazi tadilâtında bildirme; 
Yeni inşaatta inşaatın bittiği ve kısmen kul

lanılmaya baslanılnıışsa her kısmın kullanılmaya 
başlandığı ve diğer tadilâtta (Müstesnalığm su
kutu dâhil) tadili gerektiren halin vukuu tari
hinden başlıyarak iki ay. 

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

YÜZ! ALTMIŞINCI MADDE -^ Bildirmeler 
yazılı olur; yalnız defter tutmaya mecbur olmı-
yan mükelleflerden okuma ve yazması olmıyan-
lar bildirmeleri sözle yapabilirler. Sözlü bildir
meler tutanakla tesbit olunur. 

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

Posta ile gönderme 
YÜZ ALTMIŞ BİRİNCİ MADDE — Yazılı 

bildirmelerin posta ile taahhütlü olarak gönde
rilmesi caizdir. Bu takdirde bildirmenin postaya 
verildiği tarih vergi dairesine verilme tarihi yeri
ne geçeı\ 

Bu maddenin hükümleri vergi beyannamele
ri hakkında da cari olur. 

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

ikinci Kısım 
Defter tutma 

Birinci Bölüm 
Genel esaslar 

Maksat 
YÜZ ALTMIŞ İKİNCİ MADDE — Mükel

lefler bu kanuna göre tutacakları defterleri vergi 
uygulanırı ası bakımından aşağıdaki maksatları 
sağlıyacak şekilde tutarlar : 

1. Mükellefin vergi ile ilgili servet, serma
ye ve hesap durumunu tesbit etmek; 

2. Vergi ile ilgili faaliyet ve hesap neticele
rini tesbit etmek; 

3. Vergi ile ilgili muameleleri belli etmek; 
4. Mükellefin vergi karşısındaki durumunu 

hesap ürerinden kontrol etmek ve incelemek; 
5. Mükellefin hesap ve kayıtlarının vardı-

mıiyle üçüncü şahısların vergi karşısındaki du
rumlarını kontrol etmek ve incelemek. 

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

Defter tutacaklar 
YÜZ ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Aşağı

da yazılı gerçek ve tüzel kişiler bu kanunun esas
larına göre defter tutmaya mecburdurlar : 

1. Ticaret ve sanat erbabı; 
2. Ticaı^et şirketleri; 
3. İktisadi kamu müesseseleri; 
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4. Dernek ve tesislere ve vakıflara a'ıt ikti

sadi işletmeler; 
5. Serbest meslek erbabı. 
İktisadi kamu müesseseleriyle dernek ve te

sislere ait iktisadi işletmeler defter tutma bakı
mından tüccarların tâbi oldukları hükümlere ta
bidirler. 

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

İstisnalar 
YÜZ ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE -

Defter tutma mecburiyeti aşağıda yazılı gerçek 
ve tüzel kişiler hakkında uygulanamaz : 

1. Gelir Vergisinden muaf olan esnaf; 
2. Gelir Vergisi Kanununa göre kazançları 

götürü olarak tesbit edilen serbest meslek erbabı; 
3. Kurumlar Vergisinden muaf olan; 
a) İktisadi kamu müesseseleri; 
b) Dernek ve tesislere ait iktisadi işletmek i-. 
Yukardaki istisna hükümlerinin Gelir veya 

Kurumlar Vergisinden muaf olmakla beraber 
diğer vergilerden birine tâbi olan ve bu vergileri 
götürü usulde tesbit edilmiyeıı mükelleflerin 
muaf olmadıkları vergiler için tutacakları def
terlere şümulü yoktur. 

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

Hesap dönemi 
YÜZ ALTMIŞ BEŞİNCİ MADDE — Def-

terler hesap dönemi itibariyle tutulur. Kayıtlar 
her hesap dönemi sonunda kapatılır ve ertesi 
dönem başında yeniden açılır. 

Hesap dönemi normal olarak takvim yılıdır. 
Şu kadar ki, takvim yılı dönemi faaliyet ve 

muamelelerinin mahiyetine uygun bulunun yan
lar için, bunların müracaatı üzerine Maliye Ba
kanlığı 12 şer aylık özel hesap dönemleri belii 
edebilir. 

\reniden işe başlama veya işi bırakma halle
rinde, hesap dönemi içinde bir yıldan eksik olan 
faaliyet süresi, hesap dönemi sayılır. 

Bu maddeye göre özel hesap dönemi belli 
edilenlerin ticari kazancı, hesap döneminin ka
pandığı takvim yılının kazancı sayılır. 

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

Muhasebe usulünü seçmekte serbestlik 
YÜZ ALTMIŞ ALTINCI MADDE — Mü-
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kellefler bu kısımda yazılı maksat ve esaslara 
uymak şartiyk, defterlerini ve muhasebelerini 
işlerinin bünyesine uygun olarak diledikleri usul 
ve tarzda tanzim etmekte serbesttirler. 

Ticaret Kanununun ticari defterler hakkın
daki hükümleri mahfuzdur. 

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

İkinci Bölüm 
Defter tutma bakımından tüccarlar 

Tüccar sınıfları 
YÜZ ALTMIŞ YEDİNCİ MADDE — Tüc

carlar, defter tutma bakımından iki sınıfa ay
rılır. 

I nci smıf tüccarlar bilanço esasına göre; 
I I nci sınıf tüccarlar işletme hesabı esasım? 

göre; 
defter tutarlar. 

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

Birinci sınıf tüccarlar 
YÜZ ALTMIŞ SEKİZİNCİ MADDE — Aşa

ğıda yazılı tüccarlar, I nci sınıfa dâhildirler : 
1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya 

işledikten sonra satan ve yıllık alımlarının tutarı 
200 000 lirayı veya satışlarının tutarı 220 000 
lirayı aşanlar; 

2. Birinci bentte yazılı olanların dışındaki 
işlerle uğraşıp da bir yıl içinde elde ettikleri gay-
risâfi iş hasılatı 40 000 lirayı aşanlar; 

3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin 
memzucen yapılması halinde 2 numaralı bentte 

yazılı iş hasılatının beş katı ile yıllık satış 
tutarının toplamı 200 000 lirayı aşanlar; 

4. Bilûmum ticaret şirketleri; (Hususi ve 
âdi şirketler (1) numaralı bent hükmüne tâ
bidir.) 

5. Kurumlar Vergisine tâbi olan diğer tü
zel kişiler (Bunlardan işlerinin icabı bilanço 
esasına göre defter tutmalarına imkân veya 
lüzum görülmiyenkrin, işletme hesabına göre 
defter tutmalarına Maliye Bakanlığı muvafa
kat edebilir); 

6. İhtiyarî olarak bilanço esasına göre def
ter tutmayı tercih edenler. 

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

— 370 



B : 102 6. 
İkinci sınıf tüccarlar 

YÜZ ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE — 
Aşağıda yazılı tüccarlar I I nci sınıfa dâhil
dirler : 

1. 168 nci maddede yzılı olanların dışında 
kalanlar; 

2. 168 nci maddenin 5 numaralı fıkrasının 
istisnasını teşkil edenler; 

Yeniden işe başlıyan tüccarlar yıllık iş ha-
cımlarma göre sınıflandırıl]ncaya kadar, II nci 
sınıf tüccarlar gibi hareket edebilirler. 

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

Sınıf değiştirme 
YÜZ YETMİŞİNCİ MADDE -r- a) (I) nci-

den (II) nciye geçiş: İş hacmi bakımından I 
nci sınıfa dâhil olan tüccarların durumları 
aşağıdaki şartlara uyduğu takdirde, bunlar, bu 
şartların tahakkukunu takip eden hesap dö
neminden başlıyarak, II nci sınıfa geçebilirler: 

1. Bir hesap döneminin iş hacmi 168 nci 
maddede yazılı hadlerden % 20 yi aşan bir 
nispette düşük olursa, veya; 

2. Arka arkaya üç dönemin iş hacmi 168 
nci maddede yazılı hallere nazaran % 20 ye 
kadar bir düşüklük gösterirse. 

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

Sınıf değiştirme 
YÜZ YETMİŞ BİRİNCİ MADDE — b) (II) 

nciden (I) nciye geçiş: iş hacmi bakımından 
II nci sınıfa dâhil tüccarların durumları aşağı
da yazılı şartlara uyduğu takdirde, bunlar bu 
şartların tahakkukunu takip eden hesap döne
minden başlıyarak I nci sınıfa geçerler. 

1. Bir hesap döneminin iş hacmi 168 nci 
maddede yazılı hadlerden % 20 yi aşan bir nis
pette fazla olursa, veya; 

2. Arka arkaya 2 dönemin iş hacmi 168 
nci maddede yazılı hadlere nazaran % 20 ye 
kadar bir fazlalık gösterirse. 

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

İhtiyari sınıf değiştirme 
YÜZ YETMİŞ ÎKİNCİ MADDE — II nci 

sınıf tüccarlar diledikleri takdirde bilanço esa
sına göre defter tutabilirler. 

Bu suretle I nci sınıfa dâhil olanlar hakkın-
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da da evvelki maddenin hükümleri cari olur. 

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

Üçüncü bölüm 
Bilanço esasına göre defter tutma 

Bilanço esasında tutulacak defterler 
YÜZ YETMİŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Bilan

ço esasında aşağıdaki defterler tutulur: 
1. Yevmiye defteri; 
2. Defterikebir; 
3. .Envanter defteri (Mevcudat ve muvaze

ne defteri). 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka

imi edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yevmiye defteri 
YÜZ YETMİŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — 

Yevmiye defteri, kayda geçirilmesi icabeden 
muamelelerin tarih sırasiyle ve madde halinde 
tertipli olarak yazıldığı defterdir. 

Yevmiye defteri ciltli ve sahifeleri mütesel
sil sıra numaralı olur. İşleri ciltli yevmiye def
teri tutulmasına imkân vermiyecek derecede 
geniş olan büyük malî, sınai ve ticari müesse
selerin müteharrik yapraklı yevmiye defteri 
kullanmalarına Maliye Bakanlığınca müsaade 
olunabilir. 

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

Defterikebir 
YÜZ YETMİŞ BEŞİNCİ MADDE — Defte

rikebir, yevmiye defterine geçirilmiş olan mua
meleleri buradan alarak usulüne göre hesaplara 
dağıtan ve tasnifli olarak bu hesaplarda toplı-
yan defterdir. 

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

Envanter defteri ve bilanço günü 
YÜZ YETMİŞ ALTINCI MADDE — En

vanter defterine işe başlama tarihinde ve müte
akiben her heasp döneminin sonunda çıkarılan 
envanterler ve bilançolar kaydolunur ve bu ta
rihe « bilanço günü » denir. Envanter defteri 
ciltli ve sahifeleri müteseslil sıra numaralı olur. 

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

Envanter çıkarmak 
YÜZ YETMİŞ YEDİNCİ MADDE — En-

— 371 — 



B : 102 6 . 6 . 
vanter çıkarmak, bilanço günündeki mevcutları, I 
alacakları ve borçları saymak, ölçmek, tartmak 
ve değerlemek suretiyle kesin bir şekilde ve 
müfradatlı olarak tesbit etmektir. o 

Şu kadar ki, ticari teamüle göre tartılması, 
sayılması ve ölçülmesi mûtat olmıyan malların 
değerleri tahminen tesbit olunur. 

Mevcutlar, alacaklar ve borçlar işletmeye dâ- I 
hil iktisadi kıymetleri ifade eder. 

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

YÜZ YETMİŞ SEKİZİNCİ MADDE — 
Ferdî teşebbüslerde, mükellefin sahip olduğu bi
na ve arazi hakkında aşağıda yazılı esaslar cari 
olur: 

1. Fabrika, ambar, atelye, dükkân mağaza ! 
ve arazi - işletmede ister kısmen, ister tamamen 
kullanılsınlar - değerlerinin tamamı üzerinden 
envantere alınır. 

2. Ticaret hanları gibi :oda oda veya kısım 
kısım kullanılabilen binalarla evlerin ve apart
manların yarısından fazlası işletmede kullanıl
dığı takdirde envantere ithal edilir. 

3. Envantere alman gayrimenkullerin kul
lanış tarzlarında sonradan vâki olacak değişik
likler, hesap yılı içinde nazara alınmaz. 

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

Bilançonun tanziminde envanter listeleri 
YÜZ YETMİŞ DOKUZUNCU MADDE — 

Envanter esas -itibariyle defter üzerine çıkarı
lır. 

Şu kadar ki, işlerinde geniş ölçüde ve çeşitli 
mal kullanan büyük müesseseler envanterlerini 
listeler halinde tanzim edebilir. 

Bu takdirde envanter listesinin: 
1. Sahife üzerinden numaralanarak sıralan

ması ; 
2. Envanterin tanzim tarihine göre tarin

lenmesi ; I 
3. Envanteri çıkaran memur ile teşebbüs 

sahibi veya vekili tarafından imzalanması; 
4. Aynen envanter defteri gibi saklanma

sı; 
Şarttır. 
Yukardaki esaslara göre envanter listeleri 

tanzim edenler envanter defterine listeler muh-
leviyatım. icmalen kaydederler. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi I 

1949 O : 3 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Envanterde amortisman kayıtları 
YÜZ SEKSENİNCİ MADDE — Üzerinden 

amortisman yapılan kıymetler ve bunların 
amortismanları aşağıda yazılı şekillerden her
hangi biri ile gösterilir: 

1. Envanter defterinin ayrı bir yerinde; 
2. Özel bir amortisman defterinde; 
3. Amortisman listelerinde. 
Amortisman kayıtları, amortismana başlan

dığı tarihten itibaren her yılın amortismanı ay
rı ayrı gösterilmek şartiyle birbirine bağlanır. 
işletmeye yeniden giren iktisadi kıymetlerle 
bunların amortismanlarının evvelki yıllara ait 
kayıtlarda devam ettirilmesi caizdir. 

Amortisman defteri veya listelerinin ka
yıtları envanter kaydı hükmündedir. Yukarda
ki esaslara göre kayıtlarda gösterilen iktisadi 
kıymetlere ait değerler envanter defterine top
lu olarak geçirilebilir. 

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

Büyük mağazalarda envanter 
YÜZ SEKSEN BtRlNCl MADDE — Bü

yük mağazalar ve eczaneler emtia mevcutları
nın envanterlerini üç yılda bir çıkarabilirler. 
Bu takdirde envanter çıkarılmıyan yıllarda 
hesaben mevcut iktisadi kıymetleri envanter 
defterelrine kaydederler. 

Büyük mağazalardan maksat, çeşitli mal 
üzerine geniş ölçüde ve perakende iş yapan ti
carethanelerdir. 

Maliye Bakanlığı büyük sınai işletmelerin, 
icabına göre, iki veya üç yılda bir envanter 
çıkarmalarına müsaade edebilir. Bu takdirde 
yukarıki hüküm uygulanır. 

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

Envantere alman kıymetleri değerleme 
YÜZ SEKSEN İKlNCl MADDE — Envan

tere alman iktisadi kıymetler bu kanunun «De
ğerleme» ye ait üçüncü kitabında yazılı esasla
ra göre değerlenir. 

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

Bilanço 
YÜZ SEKSEN ÜÇÜNCÜ MADDE — Bi

lanço, envanterde gösterilen kıymetlerin tas-
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nifli ve karşılıklı olarak değerleri itibariyle 
tertiplenmiş hulâsasıdır. 

Bilanço aktif ve pasif olmak üzere iki tab
loyu ihtiva eder. 

Aktif tablosunda mevcutlar ile alacaklar 
(Ve varsa zarar), pasif tablosunda borçlar gös
terilir. 

Aktif toplam ile borçlar arasındaki fark, 
müteşebbisin işletmeye mevzu varlığını (Öz 
sermayeyi) teşkil eder. 

öz sermaye pasif tablosuna kaydolunur ve 
bu suretle aktif ve pasif tablolarının toplamla
rı denkleşir. İhtiyatlar ve kâr ayrı gösteril se-
ler dahi öz sermayenin cüzüleri sayılırlar. 

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

Dördüncü Bölüm 
işletme hesabı esasına göre defter tutma 

işletme hesabı esasında tutulacak defter 
YÜZ SEKSEN DÖRDÜNCÜ MADDE — iş

letme hesabı esasında, işletme hesabını ihtiva 
eden tek bir defter tutulur. 

BAŞKAN —• Bu madde hakkında Ankara 
Milletvekili Arif Çubukçu 'mm bir değiştirgesi 
var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci müzakeresi bitirilmiş bulunan Vergi 

Usul Kanunu tasarısının 184 ncü ve mütaakıp 
maddelerinde işletme hesabından bahsedilmek
tedir. (işletme hesabı) (işletme hesabı esasına 
göre tutulan defter) tâbirleri, yalnız gelir ve 
gider tablolarını ihtiva eden tek ve basit bir he
sabı veya defteri ifade etmektedir. Ancak sözü 
edilen maddelerde bu hesabın besit bir gelir, 
gider hesabı olduğu belirtilmemiştir. İşletme 
hesabı tâbiri büyük sınai işletmelerde imalât 
safhalarını gösteren hesaplarla da karışabilir. 

Bu şekilde muhtemel bir karışıklığa mey
dan vermemek kastiyle işletme hesabı esasında 
tutulacak defteri tarif eden 184 ncü maddeye 
bunun basit bir gelir, gider defteri olduğunu 
tesbit edecek şekilde hüküm konulması uygun 
olacaktır. 

Bu maksadı sağlamak için 184 ncü maddenin 
hazırlanan yeni metni takdim kılınmıştır. Tas
vip ve kabulünü arz ve rica ederim. 

Ankara Milletvekili 
A. Çubuk mı 
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Dördüncü Bölüm 

işletme hesabı esasına göre defter tutma 

işletme hesabı esasında tutulacak defter 
YÜZ SEKSEN DÖRDÜNCÜ MADDE — iş

letme hesabı esasında, işletme hesabını ihtiva 
eden tek ve basit bir defter tutulur. 

BAŞKAN —• Komisyonun bir mütalâası var
ını 1. 

G. K. S. KÂMlL COŞKUNÜĞLU (Manisa) 
— Komisyon aynen kabul ediyor. 

BAŞKAN —- 184 ncü madde hakkındaki tek
lifi komisyon da kabul etmektedir. Maddeyi bu 
tadille kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

İşletme hesabı 
YÜZ SEKSEN BEŞİNCİ MADDE — işlet

me hesabının sol tarafını gider, sağ tarafını ha
sılat kısmı teşkil eder. 

1. Gider kısmına: Satmalman emtianın 
bedeli, hizmet karşılığı ödenen paralar ve işlet
me ilo ilgili diğer bilûmum giderler; 

2. Hasılat kısmına: Emtia satış bedelleri, 
hizmet karşılığı alman paralar ve işletme faa
liyetinden doğan sair hasılat; 

Kaydolunur. 
Gayrimenkuller ve tesisat gibi amortismana 

tâbi olan kıymetler işletme hesabına intikal et
tirilmez. Şu kadar ki, 180 nei maddeye göre 
amortisman kaydı tutulmak şartiyle, bu kıy
ın et I er üzerinden her yıl ayrılan amortismanlar 
gider kaydolunabüir. Gider ve hasılat kayıtları
nın en az aşağıdaki malûmatı ihtiva etmesi şart
t ı r : 

Sıra numarası; 
Kayıt tarihi; 
Muamelenin nev ' i ; 
Meblâğ. 

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

1. 
2 
•> 

4. 

işletme hesabı esasında envanter 
YÜZ SEKSEN ALTINCI MADDE — işlet

me hssabı esasına göre defter tutanlardan em
tia üzerine iş yapanlar, emtia envanteri çıkar
maya mecburdurlar. 

Emtiaya, satmak maksadiylo alman veya imal 
edilen mallarla iptidai ve ham maddeler ve yar
dımcı malzeme dâhildir. Emtia envanteri, mu-
melelero ait kayıtlarla karıştırılmamak şartiy-
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le, yeniden işe başlama halinde işletme defteri
nin baş tarafına, mütaakiben de her hesap dö
nemi kapandıktan sonra muamele kayıtlarını 
takip eden sahifelere yazılır. Istiyenler ayrı bir 
envanter defteri tutarak emtia envanterlerini 
bu deftere kaydedebilirler. 

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

İşletme hesabı hulâsası 
YÜZ SEKSEN YEDlNGÎ MADDE — işlet

me hesabı esasına göre defter tutanlar her he
sap döneminin sonunda (İşletme hesabı hulâ
sası) çıkarırlar. İşletme hesabı hulâsasına aşa
ğıdaki maddeler birer kalemde ayrı ayrı yazılır: 

A) Gider tablosuna; 
.1. Çıkarılan envantere göre hesap dönemi 

başındaki emtia mevcudunun değeri; 
2. Hesap dönemi zarfında satmalman em

tianın değeri ile yapılan bilûmum giderler. 
B) Hasılat tablosuna: 
1. Tlesap dönemi zarfında satılan emtianın 

değeri ile hizmet karşılığı ve sair suretle alınan 
paralar; 

2. Çıkarılan envantere göre hesap dönemi 
sonundaki emtia mevcudunun değeri. 

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

Beşinci Bölüm 
Sınai müesseselerin tutacakları özel kayıtlar 

İmalât defteri 
YÜZ SEKSEN SEKİZİNCİ MADDE — 1 nei 

sınıf tüccarlardan devamlı olarak imalât ile 
uğraşanlar yukarda yazılı defterlerden gayri 
bir (imalât defteri) tutarlar. 

İmalât defterine, aşağıda yazılı emtianın 
giriş ve çıkış hareketleri, emtianın cinsi ve mik-
atrı itibariyle ve tarih sırasiyle yazılır: 

1. Satmalman ve müşteri tarafından imalât 
yapılmak üzere tevdi olunan her nevi iptidai 
ve hammaddeler, başlıca yardımcı malzeme 
(Doğrudan doğruya imal ile ilgili yakıtlar gibi) ; 

2. Yukarda yazılı maddelerden imalâta sar-
folunan veya aynen satılanlar; 

3. Vücuda getirilen mamul maddeler; 
4. Teslim edilen mamul maddeler; 
Teslimden maksat, Muamele Vergisi Kanu

nuna göre bu mahiyette olan muamelelerdir. 
Yarı mamuller teslim edildiği takdirde, bunlar 
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lam mamul hükmüne girer. 

imalât artıkları ve tâli maddeler de imalât 
defterine geçirilir. Ancak bunlardan imal es
nasında miktarlarının tesbitine imkân ve lüzum 
olmıyanlar yalnız teslim sırasında kayıtlarda 
gösterilir. 

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

Kombina imalât 
YÜZ SEKSEN DOKUZUNCU MADDE — 

Hammaddeden tanı mamul vücuda getirilince^ 
ye kadar geçen müstakil imal safhalarında ayrı 
ayrı emtia mahiyetini arzedeıı maddeler elde 
edildiği (iplik - dokuma, yağ - sabun, kereste -
mobilya, un - makarna münasebetlerinde olduğu 
gibi) ve bu imal işleri birbirine bağlanarak aynı 
teşebbüs dâhilinde yapıldığı takdirde, kombina 
imalât yapılmış olur. 

Boyama, kasarlama, apre, cilalama gibi bitim 
işleri kombina imalâtı tazammun etmez. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul ed?nler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kombina imalâtta imalât defterleri 
YÜZ DOKSANINCI MADDE — Kombina 

imalât yapanlar her müstakil imal işini imalât 
defterinin ayrı ayrı kısımlarında gösterirler. 
Bu takdirde bir safhanın mamulü mütaakıp 
safhaya teslim gösterilmek suretiyle bu safha
nın iptidai maddesini teşkil eder. 

Kombina imalâtta istenildiği takdirde her 
müstakil imal safhası için ayrı bir imalât defteri 
kullrndması caizdir. 

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

Bitim işleri defteri 
YÜZ DOKSAN BİRİNCİ MADDE — Birin

ci sınıf tüccarlardan boyama, basma, yazma, 
kasarlama, apre, cilalama gibi ücretle yapılan 
bitim işleriyle uğraşanlar, imalât defteri yerine, 
bir «bitim işleri defteri» tutarlar. 

Bu deftere müşterilerden alman ve işlendik
ten sonra geri verilen emtianın cinsi ve miktarı 
tarih sırasiyle yazılır. 

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

Muamele Vergisi defteri 
YÜZ DOKSAN İKİNCİ MADDE — İmalât 

Muamele Vergisine tâbi olan birinci sınıf tüccar-
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lar, mezkûr Vergi Kanununa göre teslim sayılan | 
muamelelerini kaydetmek üzere, bir (Muamele 
Vergisi defteri) tutarlar. Bu defter en az aşağı- j 
daki malûmatı ihtiva eder : i 

1. Teslim tarihi; 
2. Alalın kime teslim edildiği; j 
o. Faturanın tarih ve numarası; j 
4. Malın cinsi; 
5. Malın bedeli (Satış halinde satış bedeli, ! 

diğer hallerde emsal bedeli) veya yapılan işin j 
ücreti. I 

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

Basit Muamele Vergisi defteri I 
VÜZ DOKSAN ÜÇÜNCÜ MADDE - 1 nci 

sınıf tüccarlar dışında kalıp da Muamele Vergi
sine tâbi bulunan mükellefler, giriş ve çıkış tab
lolarını ihtiva eden «basit Muamele Vergisi def- ' 
teri» tutarlar. Bu defterin giriş tablosuna satnı-
alman, imal edilmek veya bitim işleri yapılmak J 
üzere müşteri tarafından tevdi olunan iptidai j 
maddelerle diğer mallar tarih sırasiyle ve cins ve 
miktar itibariyle yazılır. 

Defterin çıkış tablosuna 192 nci maddede gös
terilen malûmat kaydolunur. 

I'> AŞK AN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Biııai müesseselerde kayıt serbestliği 
YÜZ DOKSAN DÖRDÜNCÜ MADDE — Sı

nai müesseseler, bu bölümde yazılı defterleri iş
lerinin icaplarına ve hususiyetlerine göre dile
dikleri şekilde tutabilirler; iptidai ve mamul t 
maddeler için ayrı defter kullanabilirler; bunla- I 
rı cins ve nevi itibariyle ayrı sah itelerde göstere
bilirler. 

Bitini işleri defteri tutmıyarak buraya yazıl- ! 
ması gereken malûmatı, imalât defterine kayde- | 
ilebilirler. Muamele Vergisi defteri tutmıyarak 
bunlara ait kayıtları defterikebirde açacakları f 
özel bir hesapta veya satışlarını kaydettikleri he- ' 
sabin ayrı bir sütununda gösterebilirler. i 

İşletme defteri tutanlar, basit Muamele Ver- ' 
ğisi defterindeki kayıtları mezkûr defterde ayrı : 

sütunlar açmak suretiyle gösterebilirler. •• 
İmalât defterine kaydolunan malûmatı ihti

va edecek şekilde sınai muhasebe tutanlar, Mali- | 
ye Bakanlığından müsaade almak şartiyle ayrıca | 
imalât defteri tutmazlar. i 
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İstihlâk Vergisine tâbi müesseseler, imalât def-

teriyle Muamele Vergisi defteri yerine İstihlâk 
Vergisine tâbi maddelerin miktarlarını bu husus 
için tutacaklar! kayıtlarda gösterirler. 

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

Altıncı Bölüm 
Diğer müesseselerin tutanakları 

özel kayıtlar 
Banka, banker ve sigorta şirketlerinin Muamele 

Vergisine ait kayıtları 
YÜZ DOKSAN BEŞİNCİ MADDE — Ban

ka, banker ve sigorta şirketleri, Muamele Vergi
sinin mevzuuna giren muameleleri müfredatlı 
veya bordrolar üzerinden toplu olarak kendi mu
hasebe defterlerinde veyahut isterlerse ayrı bir 
Muamele Vergisi defterinde, diğer muamelelerin
den ayırmak suretiyle gösterirler. 

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

Damga Resmi kaytıları 
YÜZ DOKSAN ALTINCI MADDE — Dam

ga Resmi Kanununa göre yolcu bilet ücretleri, 
sigorta primleri ve ilân ücretleri gibi mevzular 
üzerinden resim istifa etmeye mecbur olan ger
çek ve tüzel kişiler bu ücret ve primlerle istifa 
ettikleri Damga Resimleri için tarih sırasiyle 
bir kayıt tutmaya mecburdurlar. 

Tüccarlar bu kayıtları muhasebe defterle
rinde tuttukları hesaplarda gösterebilirler. Ka
yıtların muhasebe defterinde gösterilmemesi ha
linde ayrı bir «Damga Resmi defteri» tutulur. 
Devlet müesseselerinin resmî defter ve kayıtla
rı Damga Resmi defteri yerine geçer. 

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

Nakliyat Vergisi defteri 
YÜZ DOKSAN YEDİNCİ MADDE — Nak

liyat işleriyle uğraşan ve kanununa göre Nak
liyat Vergisi tahsil eden müesseseler bir «Nak
liyat Vergisi defteri» tutarlar ve bu defterde 
en az aşağıdaki malûmatı gösterirler. 

A) Eşya nakliyatında : 
1. Yükletme tarihi; 
2. Yükliyenin adı ve unvanı ve açık adre

si (bagaj eşyası ve posta kolileri için bu malû
mat aranmaz). 
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3. Yüklenen eşyanın cinsi (Ticari teamüle j 

göre); 
4. Yüklenen eşyanın miktarı (Ticari tea

müle göre, sayı veya parça ve sıklet itibariy
le) ; 

5. Navlun veya nakliye ücreti; 
6. Taşıma ve navlun mukavelesi mucibince 

alman diğer bedeller (Bagaj eşyası ve posta 
kolileri hakkındaki malûmat günlük olarak 
toptan yazılabilir); 

7. Tahsil olunan Nakliyat "Vergisi. 
B) Yolcu nakliyatında : 
1. Taşınan yolcu sayısı : Mevki itibariyle; 
2. Alman yol ücretleri : Mevki itibariyle; 
(Bu malûmatın bordrolara dayanılarak top

tan kaydolunması caizdir). 
3. Vergiye tâbi taşımalarda tahsil olunan 

Nakliyat Vergisi. 
Ayrı bir (Nakliyat Vergisi Defteri) tutmak 

istemiyenler yukardaki malûmatı ticari defter
lerinde açacakları özel hesaplarda veya hesa
bın ayrı bir sütununda gösterirler. 

Nakliyat işiyle uğraşan iktisadi kamu mü
esseselerinin tuttukları defter ve kayıtlar nak
liyat defteri yerine geçer. 

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

Yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defteri 
YÜZ DOKSAN SEKİZİNCİ MADDE — Ya

bancı nakliyat kurumları veya bunları Türki
ye'de temsil eden şube veya acentalan bir 
«Hasılat defteri» tutmaya ve bu defter Türki
ye'de elde ettikleri hasılatı tarih sıra siyi e ve 
müfredatlı olarak kaydetmeye mecburdurlar. 
Bu madde gereğince hasılat defteri tutan ya
bancı nakliyat kurumları bu işleri için ayrıca 
muhasebe defteri tutmaya mecbur değildirler. 

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

Menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ait 
kayıtlar 

YÜZ DOKSAN DOKUZUNCU MADDE — 
Bu kanuna göre defter tutmaya me-cbur olan 
gerçek kişiler Gelir Vergisine tâbi menkul ve 
gayrimenkul sermayelerle bunlardan elde edi
len iratları ve bunlara mütaallik masrafları 
defterikebir veya işletme hesabının ayrı bir sa-
hifesine veya ayrı bir deftere veyahut bir cet
vele ayrı ayrı kaydetmeye mecburdurlar. | 
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Şu kadar ki, bu hesap mükellefin diğer ka

zançları m tesbit için tuttuğu hesaplara karıştı
rılmaz ve onlar ile birleştirilmez. 

BAŞKAN — Bu maddeye bir fıkra eklen
mesi hakkında Afyon Milletvekili Veziroğlu'-
ııım bir teklifi var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Vergi Usul Kanununun ikinci müzakeresin

de, 199 ncu maddeye eklenecek hüküm hakkın
da konuşmak üzere söz istiyor ve aşağıda yazı
lı olduğu üzere teklifimi arzediyorum. 

199 ncu maddenin beşinci satırının başında
ki (hesabının) kelimesinden sonra; (veya ser
best meslek erbabı kazanç defterinin) cümlesi
nin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Afyon Milletvekili 
Ahmet Veziroğlu 

(IEOİCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
OOŞKUNOĞLU (Manisa) — Mutabıkız, kabul 
ediyoruz. 

BAŞKAN — O halde maddenin 5 nci salı-
nnın başında «hesabının» kelimesinden sonra 
«veya serbest meslek erbabı kazanç deflerinin» 
fıkrasının eklenmesi suretiyle maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ambar defteri 
İKİ YÜZÜNCÜ MADDE — Depo (ardiyeler 

dâhil) işletenlerle nakliye ambarları ayrıca bir 
ambar- defteri tutarlar. Bu deftere en az aşağıda 
yazılı mal Ornat kaydolunur. 

1. Malın ambara giriş tarihi; 
2. Malın cinsi (malın cinsi belli değilse sa

dece italya, kasa, sandık gibi ambalaj nev'inin 
kaydedilmesinle iktifa edilir); 

3. Malın miktarı (ticari teamüle göre parça, 
sandık veya sıklet); 

1. Malın kimin tarafından tevdi edildiği; 
r>. Malın nereye ve kime gönderildiği. 
Kendi işlerinin icabı olarak yukardaki malû

matı. ihtiva edecek şekilde defter tutanlar ayrıca 
ambar defteri tutmazlar. 

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

Yedinci Bölüm 
Serbest mesleklerde defter tutma 

Serbest meslek kazanç defteri 
İKİ YÜZ BİKfNCİ MADDE -• Serbest mes-
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lek erbabı bir (kazanç defteri) tutarlar. 

Bu defterin bir tarafına giderler, diğer tara
fına da hasılat kaydolunur. 

Defterin gider tarafına, yapılan giderlerin 
nev'i ile yapıldığı tarih ve hasılat tarafına ise 
ücretin alındığı tarih ve miktarı ile kimden alın
dığı yazılır. 

Hekimler diledikleri takdirde, yukarda yazılı 
malûmatı protokol defterinde göstermek şartivle 
ayrı kazanç defteri tutmıyabilirler. 

Gelir Yergisi Kanununa göre götürü gider 
usulünü kabul eden serbest meslek erbabı, sadece 
hasılata ait yukardaki malûmatı ihtiva eden bir 
defter tutabilirler. 

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

Amortisman kayıtları 
ÎKl YÜZ İKİNCİ MADDE — Serbest mes

lek erbabı, işlerinde bir yıldan fazla kullandık
ları ve amortismana tâbi tuttukları tesisat ve 
demirbaş eşyanın kıymetleri ile amortismanlarını 
180 nci maddede yazılı şekilde tutulan « Amor
tisman kayıtlarında » gösterirler. 

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

Özel defterler 
İKt YÜZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Noterlerin 

ve noterlik görevini ifa ile mükellef olanların ve 
borsa acentalarınm resmî defteri «Kazanç 
defteri » yerine geçer. 

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

Sekizinci Bölüm 
Kayıt Nizamı 

Türkçe tutma mecburiyeti 
I Kî YÜZ DÖIîDÜNCÜ MADDE — Bu ka

nuna göre tutulacak defter ve kayıtların Türkçe 
tutulması mecburidir. 

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

Defterlerin mürekkeple yazılacağı 
İKİ YÜZ BEŞİNCİ MADDE — Bu kanuna 

göre tutulması mecburi defterler mürekkeple ve 
ya makina ile yazılır. Istampa ve sair damga 
aletleriyle kopya konulması da caizdir. 

Bilûmum defterlerde hesaplar kapatılmcaya 
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kadar toplamlar geçici olarak kurşun kalemi ile 
yapılabilir. 

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

Yanlış kayıtların düzeltilmesi 
İKİ YÜZ ALTINCI MADDE — Yevmiye 

defteri maddelerinde yapılan yanlışlar ancak 
muhasebe kaidelerine göre düzeltilebilir. Diğer 
bilûmum defter ve kayıtlara rakam ve yazılar 
yanlış yazıldığı takdirde düzeltmeler ancak yan
lış rakam ve yazı okunacak şekilde çizilmek, üst 
veya yan tarafına veyahut ilgili bulunduğu he
saba doğrusu yazılmak suretiyle yapılabilir. 

Defterlere geçirilen bir kaydı kazımak, çizmek 
veya silmek suretiyle okunamaz bir hale getirmek 
yasaktır. 

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

Boş satır bırakılamıyacağı, sahifelerin yokedile-
miyeeeği 

İKİ YÜZ YEDİNCİ MADDE — Defterlerde 
kayıtlar arasında usulen yazılmaya mahsus olan 
satırlar, çizilmeksizin boş bırakılamaz ve atlana
nı az. 

Ciltli defterlerde, defter salıifeleri ciltten ko-
parılamaz. Tasdikli müteharrik yapraklarda bu 
yaprakların sırası bozulamaz ve bunlar yırtıla-
maz. 

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

Kayıt zamanı 
İKİ YÜZ SEKİZİNCİ MADDE — Muame

leler defterlere zamanında kaydedilir. Şöyle k i : 
a) Muamelelerin işin hacmma ve icabına 

uygun olorak muhasebenin intizam ve vuzuhu
nu bozmıyacak bir zaman zarfında kaydedilme
si şarttır. Bu gibi kayıtların mazeretsiz ve 
sebepsiz olarak (5) günden fazla geciktirilmesi 
caiz değildir. 

b) Kayıtlarını devamlı olarak muhasebe 
fişleri, primanota ve bordro gibi yetkili âmir 
leı-hı imza veya parafını taşıyan mazbut vesi
kalara dayanarak yürüten müesseselerde, mua
melelerin bunlara işlenmesi, deftere işlenmesi 
hükmündedir. Ancak bu kayıtlar, muamelelerin 
esas deftere intikal ettirilmemesini gerektir
mez. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında Elâzığ 
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değiştirgesi * Milletvekili Mustafa 

vardır: 
«208 nci maddedeki müddetin 10 güne çıka

rılmasının Kamutaya arzını teklif ederim» di
yor. Komisyonun mütalâası nedir? 

GEÇÎCÎ K. SÖZCÜSÜ KÂMİL COŞKUN-
OĞ-LU (Manisa) —• Komisyon bidayet en bu 
müddeti 15 gün olarak kabul etmiştir. Burada 
birinci müzakeresi yapılırken arkadaşların 
vermiş olduğa bir önerge üzerine 5 güne in
dirilmiştir. 10 gün olması hakkında bir itirazı
mız yoktur. Takdir Yüksek Kamutayındır. 

BAŞKAN —- Değiştirgeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Yeni Gelir Vergisinin tatbik edilmesiyle 

beyannamelı tüccarların adedi birçok misli ar
tacaktır. Bu halin birçok zorluklar meydana 
getireceğine göre tasarının 208. maddesindeki 
müddetin on güne çıkarılmasının Kamutaya 
arzını rica ederim. 

Elâzığ Milletvekili 
Mustafa Arpacı 

BAŞKAN — Maddenin A fıkrasındaki 5 gü
nün 10 güne çıkarılması teklif ediliyor. Oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Komisyon maddeyi alacak mı? 
GEÇÎCÎ K. SÖZCÜSÜ KÂMÎL COŞKUN-

OCrLU (Manisa) -— Lüzum yoktur. 
BAŞKAN — Maddedeki (5) gün müddeti 

(10) güne çıkarmak suretiyle maddeyi oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Dokuzuncu Bölüm 
Defterlerin Tasdiki 

Tasdika tâbi defterler 
İKİ YÜZ DOKUZUNCU MADDE — Aşa

ğıda yazılı defterlerin bu bölümdeki esaslara 
göre tasdik ettirilmesi mecburidir: 

1. Yevmiye ve envanter defterleri; 
2. İşletme defteri; 
3. İmalât ve muamele defterleri (Basit 

Muamele Vergisi defteri dâhil) ; 
4. Damga Resmi defteri; 
5. Nakliyat Vergisi defteri; 
6. Yabancı nakliyat kurumlarının hasılat 

defteri; 
7. Serbest meslek kazanç defteri. 
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Bu kanunla cevaz verilen hallerde yukarda 

yazılı olanların yerine kullanılacak olan def
terler de tasdika tâbi tutulur. 

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

Tasdik zamanı 
İKÎ YÜZ ONUNCU MADDE — Bu kanun

da yazılı defterleri kullanacak olanlar, bunla
rı aşağıda yazılı zamanlarda tasdik ettirmeye 
mecburdurlar: 

1- Öteden beri işe devam etmekte olanlar, 
defterin kullanılacağı yıldan evvel gelen Ara
lık ayının sonuna kadar; 

2. Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı ta
rafından tesbit edilenler, defterin kullanılacağı 
hesap döneminden evvel gelen son ayda; 

3. Yeniden işe başlıyanlar, sınıf değişti
renler, vergi muaflıkları kalkanlar veya yeni 
bir mükellefiyete girenler, işe başlama, sınıf de
ğiştirme, muaflıktan çıkma veya yeni mükelle
fiyete girme tarihinden başlıyarak bir ay için
de; 

4. Tasdika tâbi defterlerin dolması dola-
yısiyle veya sair sebeplerle yıl ikinde yeni 
defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kul
lanmaya başlamadan evvel. a 

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

Tasdiki yenileme 
ÎKÎ YÜZ ON BÎRÎNCÎ MADDE — Defter

lerini ertesi yılda da kullanmak istiyenler Ocak 
ayı, hesap dönemleri Maliye Bakanlığınca tes
bit edilenler bu dönemin ilk ayı içinde tasdiki 
yenil etmeye m ecburdurl ar. 

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

Tasdik makamı 
ÎKÎ YÜZ ON ÎKtNCÎ MADDE — Diterler, 

iş yerinin, iş yeri olmıyanlar için ikametgâhın 
bulunduğu yerdeki noter veya noterlik göre
vini ifa ile mükellef olanlar, menkul kıymet 
ve kambiyo borsasındaki acentalar için Borsa 
Komiserliği tarafından tasdik olunur. 

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

Tasdik şerhi 
ÎKÎ YÜZ ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Noter

lerin yapacağı tasdik şerhleri defterin ilk sa-
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hifesine yazılır ve aşağıdaki malûmatı ihtiva 
eder: 

1. Defter sahibinin; 
a) Gerçek kişilerde başta soyadı sonra 

öz adı (müessesenin varsa mâruf unvanı da ay
rıca ilâve olunur); 

b) 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

iresi; 
8. 
9. 
10. 

Tüzel kişilerde 
iş adresi; 
İş veya mesleğin 
Defterin nev'i ; 

unvanı; 

nev 'i ; 

Defterin kaç sahifeden ibaret 
Defterin kullanıj 
Defter sahibinin 

Tasdik tarihi; 
Tasdik numarası 

Tasdiki yapan 
ve imzası. 

BAŞKAN — Değişti 

aeağı 
bağlı 

hesap ( 
olduğu 

olduğu; 
lönemi; 
vergi da-

makamın resmî mühür 

rge yoktur. Maddeyi 
kaimi edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasdik şekli 
ÎKÎ YÜZ ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Def

lerler aşağıdaki şekilde tasdik olunur: 
a) Ciltli defterlerin tasdik esnasında sa-

hif.elerinin sıra numarasiyle teselsül ettiğine 
bakılarak, bu sahifeler teker teker tasdik ma
kamının resmî mührü ile mühürlenir. 

b) Müteharrik yapraklı yevmiye deften' 
kullanmalarına Maliye Bakanlığınca müsaade 
edilen müesseseler bir yıl içinde kullanacakla
rını tahmin ettikleri sayıda yaprağı yukarda-
ki esaslara göre tasdik ettirirler. Tasdikli yap
raklar bittiği takdirde, yeni yapraklar kullanıl
madan evvel tasdika arzolunur. 

Bunların sayfa numaraları tasdikli yaprak
ların sayfa numaralarını takiben teselsül ettirilir. 
Tasdik makamı, ilâve yaprakların sayısını ilk 
tasdik şerhinin altına kaydeder ve bu kaydı 
usulüne göre tasdik eder. 

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

Defter tasdikına ait bordrolar 
IKÎ YÜZ ON BEŞİNCİ MADDE — Tasdik 

makamları tasdik ettikleri defterlere ait aşa
ğıda yazılı malûmatı tarih sırasiyle, üçer aylık 
bordrolara derç ve bunları en geç bir ay içinde 
bulundukları yerin en büyük malrnemuruna tev
di ederler: 

1. Tasdik numarası ve tarihi; 
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; 2. Defter sahibinin soyadı, adı (veya un-
j vanı) ; 

3. İşi veya mesleki; 
4. Defterin nev'i ; 
5. Defterin hangi yıl için tasdik edildiği; 

• 6. Defter sahibinin bağlı olduğu vergi da
iresi. 

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

Üçüncü kısım 
Vesikalar 

Birinci Bölüm 
i Kayıtların tevsiki 

', İspat edici kâğıtlar 
İKİ YÜZ ON ALTINCI MADDE — Bu ka-

: nunda aksine hüküm olmadıkça, bu kanuna gö-
: re tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet 

ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mec
buridir. 

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

i Tevsiki zaruri olmıyan kayıtlar 
İKİ YÜZ ON YEDİNCİ MADDE — Aşağı-

] daki giderler için ispat edici kâğıt aranmaz: 
1. Örf ve teamüle göre bir vesikaya istinat 

! ettirilmesi mûtat olmıyan müteferrik giderler; 
1 2. Vesikasının teminine imkân olmıyan gi

derler; 
3.) Vergi kanunlarına göre götürü olarak 

tesbit edilen giderler; 
1 ve 2 numaralı fıkralarda yazılı giderlerin 

gerçek miktarları üzerinden kayıtlara geçiril
mesi ve miktarlarının işin genişliğine ve mahi-
Vi'tine uygun bulunması şarttır. 

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

İkinci Bölüm 
Fatura ve fatura yerine geçen vesikalar 

Faturanın tarifi 
İKİ YÜZ ON SEKİZİNCİ MADDE — Fa

tura, sat?lan emtia veya yapılan iş karşılığında 
müşterinin borçlandığı meblâğı göstermek üzere 
emtiayı satan vejTa işi yapan tüccar tarafından 
müşteriye verilen ticari vesikadır. 

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

IKÎ YÜZ ON DOKUZUNCU MADDE — Fa
turada en az aşağıdaki malûmat bulunur : 

1. Faturanın sıra numarası; 
2. Faturayı çıkaranın ticaret unvanı ve iş 

adresi; 
3. Müşterinin ticaret unvanı ve adresi; 
4. Emtianın veya işin nev'i, miktarı, fiyatı 

ve tutarı ; 
5. Satılan mallar faturanın tanziminden ev-

\el teslim edilmişse teslim tarihi. 
Gerçek kişilerde ticaret unvanı olarak tücca

rın soyadı ve adı yazılır. Büyük ve tanınmış 
müesseseler için adres konmıyabilir Müstehlik
lere perakende satış yapan tüccarlar, fatura 
verdikleri takdirde, bu faturalarda numara 
teselsülü mecburiyeti yoktur. 

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

*. 
Fatura nizamı 

İKİ YÜZ YÎRMlNCÎ MADDE — Faturanın 
çıkarılmasında aşağıdaki kaidelere uyulur: 

1. Faturalar sıra numarası dâhilnde tesel
sül ettirilir. Aynı müessesenin muhtelif şube ve 
kısımlarında her biri aynı numara ile başlamak 
üzere ayrı ayrı fatura kullanıldığı takdirde bu 
faturalara şube ve kısımlarına göre şube veya 
kısmın isimlerinin yazılması veya özel işaretle 
seri tefriki yapılması mecburidir. 

2. Faturalar mürekkeple, makina ile veya 
kopyeli kurşun kalemi ile doldurulur; 

3. Faturalar en az bir asıl ve bir örnek ola
rak çıkarılır. Bundan fazla örnek çıkarıldığı 
takdirde her birine kaçıncı örnek olduğu işaret 
edilir; 

4. Faturaların baş tarafında iş sahibinin 
veya sahibi namına imzaya mezun olanların im
zası bulunur. 

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

Fatura kullanma mecburiyeti 
ÎKİ YÜZ YÎRMÎ BÎRİNCÎ MADDE — Birin

ci ve ikinci sınıf tüccarlar sattıkları emtia ve
ya yaptıkları işler için tüccar ve esnafa fatura 
vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak 
mecburiyetindedirler. 

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

ÎKİ YÜZ YİRMİ İKİNCİ MADDE — Birinci 
ve ikiij ci sınıf tüccarların perakende satışları ile 
müstehliklere yapılan satışlar aşağıdaki kayıt
lardan her hangi biri ile tevsik olunur : 

1. Kasa veya satış fişleri; 
2. Kasa veya satış fişlerinin dökümlerini 

ihtiva eden günlük bordrolar; 
3. Makineli kasaların kayıt ruloları ve ru-

losuzlarda günlük satış toplamının yazıldığı fiş
ler; 

4. IJ nci sınıf tüccarlarda satış bedelleri
ni gösteren el defteri kayıtları (Bu defterlerin 
tasdiki ihtiyaridir). 

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

Esnaftan alman gider puslaları 
İKİ YÜZ YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Tüc

carların esnafa yaptırdıkları işler için esnafa 
imzalattırılan ve işin mahiyeti ile bedelini ihti
va eden tarihli gider puslaları, esnaf tarafın
dan verilmiş fatura hükmündedir. 

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

Müstahsil makbuzu 
İKİ YÜZ YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE — 

Tüccarlar, fatura kullanmak mecburiyetinde ol-
mıyan müstahsıllardan satın aldıkları mahsul
lerin bedelini ödedikleri sırada, iki nüsha mak
buz tanzim etmeye ve bunlardan birini imzalı-
yarak müstahsıla vermeye ve diğerini müstah-
sıla imzalatarak alıkoymaya mecburdurlar. 
Mal tüccar namına bir memuru veya bir muta
vassıt tarafından alındığı takdirde makbuz 
bunlar tarafından imzalanır. Yazma bilmiyen 
müstahsıllar bu makbuzu, varsa zatî mühürle-
riyle mühürlerler, yoksa parmak basmak sure
tiyle tasdik ederler. 

Müstahsıldan avans üzerine yapılan muba
yaalarda makbuz, malın teslimi sırasında veri
li?. 

Müstahsil makbuzunun tüccar nezdinde ka
lan nüshası fatura yerine geçer. 

Müstahsil makbuzunda en az aşağıda yazılı 
malûmat bulunur: 

1. Makbuzun tarihi 
2. Tüccarın soyadı, adı (veya unvanı); 
3. Müstahsilin soyadı, adı ve yeri; 
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4. Satın alman malın cinsi, miktarı ve be

deli. 
Aynı müstahsıldan bir defada satın alman 

ve bedeli 250 liraya kadar olan (250 lira dâhil) 
mahsuller için makbuz tanzimi yerine alman 
mallar tarih sırasiyle ve yukarda 2, 3 ve 4 ncü 
fıkralarda yazılı malumatı havi olmak gartiyle 
bir el defterine kaydolunmakla iktifa edilebilir. 

Bu takdirde el defterleri kayıtları, muhase
be kayıtlarının müsbit vesikasını teşkil eder. 
Bu maddede yazılı makbuzlar hiçbir resim ve 
harca tâbi tutulmaz. 

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

Üçüncü Bolüm 
Serbest meslek makbuzları 

Makbuz mecburiyeti 
ÎKÎ YÜZ YÎRMÎ BEŞÎNCÎ MADDE — özel 

kanunlardaki hükümler mahfuz kalmak kaydiy-
le serbest meslek erbabı aşağıdaki hallerde 
makbuz vermeye ve bunların bîr örneğini mu
hafaza etmeye mecburdurlar : 

1. Müşteri makbuz isterse*; 
2. Ücret ticari veya sınai bir işletme tara

fından ödenmişse; 
3. Alman para 100 liradan fazla ise. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka

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

Makbuz muhteviyatı 
ÎKÎ YÜZ YÎEMÎ ALTTNOI MADDE — Ser

best meslek makbuzlarına : 
1. Makbuzu verenin soyadı, adı veya unva

n ı ; 
2. Müşterinin soyadı, adı veya unvanı; 
3. Alınan paranın miktarı; 
4. Paranın alındığı tarih; 
Yaellır. 
Bu makbuzlar hiçbir resim ve harca tâbi tu

tulmaz. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka

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

Dördüncü Bölüm 
Ücretlere ait kayıt ve vesikalar 

Ücret bordrosu 
ÎKÎ YÜZ YÎRMÎ YEDÎNCÎ MAÇDE — iş 

verenler her ay ödedikleri ücretler için (Ücret 
bordrosu) tutmaya mecburdurlar. Gfelir Ver- | 

gisî Kanununa göre vergiden muaf olan ücret
lerle götürü ücret üzerinden vergiye tâbi hizmet 
erbabına yapılan ücret ödemeleri için bordro 
tutulmae. 

Ücret bordrolarına en az aşağıdaki malûmat 
yazılır: 

1. Hizmet erbabının soyadı, adı; 
2. Varsa vergi karnesinin tarihi ve numa

rası; 
3. Vahit ücreti (Aylık, haftalık, gündelik, 

saat veya parça başı ücret i) ; 
4. Çalışma süresi veya ücretin ilgili olduğu 

süre; 
5. Ücret üzerinden hesaplanan vergilerin 

tutarı. 
Borduronun hangi aya ait alduğu baş tara

fında gösterilir. Bir aya ait bordro ertesi ayın 
yirminci gününe kadar hazırlanıp tarihlenerek, 
müessese sahibi veya müdürü ile bordroyu tan
zim eden memur tarafından imzalanır. 

îş verenler ücret bordlarım, yukarıki esas
lara uymak şartiyle diledikleri şekilde tanzim 
edebilirler. 

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

Bordro yerine geçen vesikalar 
ÎKÎ YÜZ YÎRMÎ SEKÎZÎNCÎ MADDE — 

Genel, katma, özel bütçeli daire ve müesseselerle 
belediyelerin ve 3659 sayılı Kanuna tâbi mües
seselerin ücret ödemelerinde kullandıkları vesi
kaları ücret bordrosu yerine geçer. 

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

Beşinci Bölüm 
Diğer evrak ve vesikalar 

Muhabere evrakı 
ÎKÎ YÜZ YÎEMÎ DOKUZUNCU MADDE — 

Tüccarların her nevi ticari muameleri dolayı-
style yazdıkları ve aldıkları mektuplar (Tel
graflar ve hesap hulâsaları dâhil) muhabere ev
rakını teşjriî eder. Gönderilen ve gelen muha
bere evrakının, işlerinin icabına göre dosyada 
muhafaza edilmesi mecburîdir. 
.;, BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer vesikalar 
ÎKÎ YÜZ OTUZUNCU MADDE — Tüccar

lar evvelki maddelerin dışında kalan ve bir hü-
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küm ifade eden veya icabında bir hakkın ispa
tına delil olarak kullanılabilen mukavelename, 
taahhütname, kefaletname, mahkeme ilâmları 
gibi hukuki vesikalarla ihbarname, karar örnek
leri, vergi makbuzları gibi vergi evrakını dos
yada muhafaza etmeye mecburdurlar. 

Damga Resmi mükellefleri, bu resme ait ka
nunda saklanacağı beyan olunan kâğıtlarla 
belgeleri ve ilânları havi koleksiyon nüshalarını 
aynı suretle muhafaza etmek mecburiyetinde
dirler. 

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

Dördüncü Kısım 
Vergi karnesi 

Karne mecburiyeti 
ÎKÎ YÜZ OTUZ BÎRÎNCÎ MADDE — Aşa

ğıda yazılı mükellefler vergi karnesi almaya 
mecburdurlar: 

1. Esnaf Vergisine tâbi olanlar; 
2. Vergi matrahları tamamen veya kısmen 

götürü usulde tesbit olunanlar; 
3. Gelir Vergisinde en az geçim indiriminden 

faydalanmak istiyenler. 
Durumu yukarda yazılı şaTtların birkaçına 

birden temas etse bile, bir mükellef tek vergi 
karnesi alır. 

Genel, Katma, özel Bütçeli daire ve mües
seselerle belediyelerin ve 3659 sayılı Kanuna tâbi 
diğer müesseselerin kadro dâhili memurları 
vergi karnesi almazlar. Bunların dışında ka
lan hizmetliler hakkında karne alma mecburiye
tinin uygulanma şeklini Maliye Bakanlığı belli 
eder. 

Gelir Vergisi Kanunu gereğince verdikleri, 
(Yıllık beyanname) lerde aile durumunu gös
terenler karne mecburiyetine tâbi değildirler. 

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

Karnelerin alınması 
ÎKÎ YÜZ OTUZ ÎKÎNCÎ MADDE — Mükel* 

lefler vergi karnelerinin kendileri tarafından 
yazılması gereken kısımlarını doldurduktan son
ra, vergi bakımından durumlarım kayıt,ye. tes
cil ve karneye işaret ettirmek üzere, bunları 
bağlı oldukları vergi dairesine ibraz ederler. 

Mükellefiyete müessir olacak değişiklikler 
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de yukarıki esaslara göre karneye işaret 
ettirilir. 

231 nci maddenin 1 ve 2 nci bentlerinde ya
zılı mükelleflerin doldurdukları karneyi vergi 
dairesine ibraz etmeleri veya değişikliği karne
ye işaret ettirmeleri süresi, işe başladıkları veye 
değişikliğin vukubulduğu tarihten başlıyarak bir 
aydır. 

En az geçim indiriminin uygulanmasında, 
karnedeki kayıtlar, bunların vergi dairesine 
tescil ettirildiği tarihten evvelki zamanlar için 
nazara alınmaz. 

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

Hüviyet tasdiki 
ÎKÎ YÜZ OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Gelir 

Vergisinde en az geçim indiriminden faydala
nabilmek için karne almak mecburiyetinde 
olanlar, Medeni hal ve aile durumu hak
kında vergi karnesine yazılmış olan bilgiler ve 
bunlarda vâki olan değişiklikler mükellefin 
ikamet ettiği veya çalıştığı mahallenin muhta
rına tasdik ettirilir. Buna imkân olmıyan 
hallerde mükellefin karneye yazdığı bilgilerin 
doğruluğu idari tahkikatla tesbit olunur ve kar
nenin tescili tahkikat neticesinde yapılır. 

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

Doğruluk sorumluluğu 
ÎKÎ YÜZ OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — 

Vergi karnelerine yazdıkları bilgilerin doğrulu
ğundan mükellefler, ÎR verenler tarafından bu 
karnelere ilâxre olunan kayıtlardan da iş veren
ler sorumludur. 

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

Karnesiz hizmet erbabı çalıştıranların 
sorumluluğu 

ÎKÎ YÜZ OTUZ BEŞÎNCÎ MADDE — Kar
nesi olmıyan veya • karnesinde yazılı vergileri 
taksit zamanında ödememiş bulunan, götürü 
ücret usulüne tâbi hizmet erbabının vergi ve ce
zalan bunları çalıştıranlardan aranır. 

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

Karnelerin şekli, resim ve harçları 
ÎKÎ YÜZ OTUZ ALTTNCI MADDE — Ver

gi karnesinin şekli ve ihtiva edeceği malûoıat 
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sim gereğince muhafaza ettikleri1 her türlü def
ter, vesika ve karneleri muhafaza süresi iğinde 
yetkili makam ve memurların talebi üzerine ib
raz ve inceleme arzetmeye mecburdurlar. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Maliye Bakanlığınca tesbit olunur. 

Gerek karneler, gerek bunların ihtiva ettiği 
kayıtlar hiçbir resme ve harca tâbi değildir. 
Tasdik dolayısiyle muhtarların elli kuruşu geç
memek şartiyle harç almaları caizdir. 

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

Beşinci Kısım 
Muhafaza ve ibraz ödevleri 

Defter tutmada muhafaza 
IKI YÜZ OTUZ YEDİNCİ MADDE — Bu 

kanuna göre defter tutmak mecburiyetinde olan
lar, tuttukları defterlerle üçüncü kısımda yazılı 
vesikaları, ilgili bulundukları yılı takip eden 
takvim yılından bağlıyarak beş yıl süre ile mu
hafaza etmeye mecburdurlar. 

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

Esnafın fatura muhafazası 
IKI YÜZ OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — Bu 

kanuna göre defter tutmak mecburiyetinde ol-
mıyan esnaf, tüccardan satmaldığı mallara ait 
faturaları, mubayaa tarihi sırasiyle bir musan
nif veya zarf içinde, tanzim tarihlerini takip 
eden takvim yılından başlıyarak beş yıl süre ile 
muhafaza etmeye mecburdurlar. 

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

Karnelerin muhafazası 
ÎKl YÜZ OTUZ DOKUZUNCU MADDE — 

Mükellefler bu kanuna göre aldıkları vergi kar
nelerini, işin devam ettiği, en az geçim indirimi 
ile ilgili olanları bu indirimden faydalandıkları 
sürece muhafaza ederler. 

Hizmet erbabına ait vergi karneleri iş veren
ler nezdinde, hizmet erbabı aynı zamanda bir
kaç yerde çalışmakta ise bunlardan yalnız biri 
nezdinde muhafaza edilir. (Vergi matrahları gö
türü olarak tesbit edilenler hariç). 

îş verenler her ne suretle olursa olsun işten 
çıkan hizmet erbabına vergi karnelerini derhal 
geri vermeye mecburdurlar. 

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

Defter ve belgelerin ibrazı mecburiyeti 
İKİ YÜZ KIRKINCI MADDE — Geçen 

maddelerde yazılı gerçek, ve tüzel kişiler bu kı-

Diğer ödevleri 
İKİ YÜZ KIRK BİRİNCİ MADDE — Ver-

gi inceleme ve kontrolleri ve tahrir sırasında, mü
kellefler aşağıda yazılı ödevleri yerine getirme
ye mecburdurlar. 

1. İncelemeye yetkili memura müessesenin 
durumuna göre, çalışma yeri göstermek ve res
mî çalışma saatlerinde memurun müessesede ça
lışmasını sağlamak; 

2. İnceleme ile ilgili her türlü izahatı vermek 
(Bu mecburiyet hem iş sahibine, hem de işlet
mede çalışan memurlara şâmildir); 

3. incelemeğe yetkili memurun, lüzumunda 
i§ yerinin her tarafını gezip görmesini sağlamak; 

4. Bina ve arazi tahrirlerinde iradı tahmin 
edilecek binayı ve kıymeti tahmin edilecek arazi
yi Tahrir ve Tadilât komisyonlarma gösterip 
gezdirmek, bu gibi gayrimenkullerin genel ah
valine, kullanış tarzına ve kirada ise kira mikta
rına mütaallik her türlü malûmatı komisyonlara 
vermek (Bu fıkrada yazılı mecburiyetler kiracı
lara da şâmildir). 

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

üçüncü Kitap 
Değerleme 

Birinci Kısım 
İktisadi kıymet değerleri 

Birinci Bölüm 
Değerleme Esasları 

Değerlemenin tarifi 
IKI YÜZ KIRK İKİNCİ MADDE — Değer

leme, vergi matrahlarının hesaplanmasiyle ilgili 
iktisadi kıymetlerin takdir ve tesbitidir. 

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

Değerleme günü 
IKI YÜZ KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — De

ğerlemede, iktisadi kıymetlerin vergi kanunla
rında gösterilen gün ve zamanlarda haiz olduk
ları kıymetler esas tutulur. 
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BALKAN — Değigtirge yoktur. Maddeyi ka

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

Değerlemede esas 
İKİ YÜZ KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — 

Değerlemede, iktisadi kıymetlerden her biri tek 
başına nazara alınır. Teamülen aynı cinsten sa
yılan malları ve düşük kıymetli müteferrik eşya
yı toplu olarak değerlemek caizdir. 

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

Değerleme ölçüleri 
İKİ YÜZ KIRK BEŞİNCİ MADDE — De

ğerleme, iktisadi kıymetin nevi ve mahiyetine 
göre, aşağıdaki ölçülerden biri ile yapılır : 

1. Maliyet bedeli; 
2. Borsa rayici; 
3. Tasarruf değeri; 
4. Mukayyet değer; 
5. İtibarî değer; 
G. Vergi değeri. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka

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

Maliyet bedeli 
İKİ YÜZ KIRK ALTINCI MADDE — Ma

liyet bedeli, iktisadi bir kıymetin iktisap edilme
si veyahut değerinin artırılması münasebetiyle 
yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilûmum 
giderlerin toplamını ifade eder. 

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

Borsa rayici 
İKİ YÜZ KIRK YEDİNCİ MADDE — Bor

sa rayici, gerek menkul kıymetler ve kambiyo 
borsasına, gerekse ticaret borsalarına kayıtlı olan 
iktisadi kıymetlerin değerlemeden evvelki son 
muamele gününde borsadaki muamelelerinin or
talama değerlerini ifade eder. 

Normal temevvüçler dışında fiyatlarda, bariz 
kararsızlıklar görülen hallerde, son muamele gü
nü yerine değerlemeye takaddüm eden 30 gün 
içindeki ortalama rayici esas olarak aldırmaya 
Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

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

Tasarruf değeri 
İKİ YÜZ KIRK SEKİZİNCİ MADDE — 

Tasarruf değeri, bir iktisadi kıymetin değerle-
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me gününde sahibi için arzettiği gerçek değer
dir. ^ 

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

Mukayyet değer 
İKİ YÜZ KIRK DOKUZUNCU MADDE — 

Mukayyet değer, bir iktisadi kıymetin muhase
be kayıtlarında gösterilen hesap değeridir. 

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

İtibari değer 
İKİ YÜZ ELLİNCİ MADDE — itibari de

ğer, her nevi senetlerle esham ve tahvillerin üze
rinde yazılı olan değerlerdir. 

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

Emsal bedeli 
İKİ YÜZ ELLİ BİRİNCİ MADDE — Em

sal bedeli, gerçek bedeli olmıyan, veya bilinmi-
yen veyahut doğru olarak tesbit edilemiyen bir 
malın, değerleme gününde satılması halinde em
saline nazaran £aiz olacağı değerdir. 

Emsal bedeli sıra ile, aşağıdaki esaslara göre 
tâyin olunur : 

Birinci sıra: (Ortalama fiyat esası) aynı cins 
ve nevideki mallardan sıra ile değerlemenin yapı
lacağı ayda veya bir evvelki veya bir 
daha evvelki aylarda satış yapılmışea, 
emsal bedeli bu satışların miktar ve tuta
rına göre mükellef tarafından çıkarılacak olan 
«ortalama satış fiyatı» ile hesaplanır. Bu esasın 
uygulanması için, aylık satış miktarının, emsal 
bedeli tâyin olunacak her bir malın miktarına 
nazaran °/o 25 ten az olmaması şarttır. 

İkinci sıra : (Maliyet bedeli esası) emsal be
deli belli edilecek malın, maliyet bedeli bilinir 
veya çıkarılması mümkün olursa, bu takdirde 
mükellef bu maliyet bedeline, toptan satışlar için 
% 5, perakende satışlar için % 10 ilâve etmek 
suretiyle emsal bedelini bizzat belli eder. 

Üçüncü sıra : (Takdir esası) yukarda yazılı 
esaslara göre belli edilmiyen emsal bedelleri il
gililerin müracaatı üzerine idarece takdir yolu 
ile belli edilir. Takdirler, maliyet bedeli ve pi
yasa kıymetleri araştırılmak ve kullanılmış eşya 
için ayrıca yıpranma dereceleri nazara alınmak 
suretiyle yapılır. Takdir edilen bedellere mükel
leflerin itiraz hakkı mahfuzdur. Ancak, bu iti-
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raz yerginin tahakkuk ve tahsilini durdurmaz. 

Emsal bedelinin mükellef tarafından bizzat 
hesaplandığı hallerde, bu hesaplara ait kayıt ve 
cetveller ispat edici kâğıtlar olarak muhafaza 
edilir. 

Yukarıdaki sıralarla mukayyet olmaksızın 
borsalardan ticaret ve sanayi odalarından alı
nan fiyatlarla kaza mercilerinin re'sen biçtik
leri değerler emsal bedeli yerine geçer. 

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

Vergi değeri 
İKİ YÜZ ELLİ IKÎNCI MADDE — Vergi 

değeri, arazide tahrir usuliyie tesbit edilen kıy
met, binalrda Bina Vergisi Kanununa göre tes
bit edilen safi iradın 10 mislidir. 

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

İkinci Bölüm 
İktisadi işletmelere dâhil kıymetleri değerleme 

Gayrimenkuller 
İKİ YÜZ ELLİ ÜÇÜNCÜ MADDE — İkti

sadi işletmelere dâhil bilûmum gayrimenkuller 
maliyet bedelleri ile değerlenir. 

Bu kanuna göre, aşağıda yazılı kıymetler gay
rimenkuller gibi değerlenir : 

1. Gayrimenkullerin mütemmim cüzüleri ve 
teferruatı; 

2. Tesisat ve makinalar; 
3. Gemiler ve diğer taşıtlar; 
4. Gayrimaddi haklar. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka

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

Gayrimenkullerde maliyet bedeline giren gi
derler 

İKİ YÜZ ELLİ DÖRDÜNCÜ MADDE — 
Gayrimenkullerde, maliyet bedeline, satmalma be
delinden başka, aşağıda yazılı giderler girer : 

1. Makina ve tesisatta Gümfrük Vergileri, 
nakliye ve montaj giderleri; 

2. Mevcut bir binanın satınalınarak yıkılma
sından ve arsasının tesviyesinden mütevellit gi
derler. 

Noter, tapu, mahkeme, kıymet takdiri, komis
yon ve tellaliye gider ve harçlarını maliyet be
deline ithal etmekte veya genel giderler arasın
da göstermekte mükellefler serbesttirler. 

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

İnşa ve imal giderleri 
İKİ YÜZ ELLİ BEŞİNCİ MADDE — İnşa 

edilen binalarda ve gemilerde, imal edilen ma
kina ve tesisatta, bunların inşa ve imal giderleri, 
satmalma yerine geçer. 

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

Gayrimenkullerde maliyet bedelinin artması 
İKİ YÜZ ELLİ ALTINCI MADDE — Nor

mal bakım, tamir ve temizleme giderleri dışın
da, gayrimenkulu genişletmek veya iktisadi 
kıymetini devamlı olarak artırmak maksadiyle 
yapılan giderler, gayrimenkulun maliyet be
deline eklenir. 

(Bir geminin, iktisap tarihindeki süratini 
fazlalaştırmak yolcu ve eşya yükleme ve barın
dırma tertibatını genişletmek veya değiştirmek 
suretiyle iktisadi kıymetini devamlı olarak ar
tıran giderler, maliyet bedeline eklenmesi ge
reken giderlerdendir). 

Gayrimenkuller kira ile tutulmuş ise, 1 ve 
2 nci fıkralardaki giderler bunların özel ma
liyet bedeli olarak ayrıca değerlenir. 

Gayrimenkuller için yapılan, giderler hem 
tamir hem de kıymet artırma giderlerinden 
terekküp ettiği takdirde, mükellef bu gider-
lardan maliyet bedeline eklenecek kısmı ayrı 
göstermek mecburiyetindedir. 

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

Demirbaş eşya 
İKİ YÜZ ELLİ YEDİNCİ MADDE — 

Alât, edevat ve demirbaş eşya maliyet bedeli ile 
değerlenir. Bunların maliyet bedeline giren 
giderler, satmalma bedelinden gayri, komis
yon ve nakliye giderleri gibi özel giderlerdir. 

İmal edilen alât, edevat ve demirbaşlarda 
imal giderleri satmalma bedeli yerine geçer. 

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

Satınalınan emtiada maliyet bedeli 
İKİ YÜZ ELLİ SEKİZİNCİ MADDE — 

Emtia maliyet bedeliyle değerlenir. Emtianın 
maliyet bedeline nazaran değerleme günündeki 
satış bedelleri % 10 ve daha fazla bir düşüklük 
gösterdiği hallerde mükellef maliyet bedeli ye
rine 251 nci maddenin 2 nci sırasındaki usul ha-
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riç olmak üzere, emsal bedeli ölçüsünü tatbik 
edebilir. Bu hüküm 259 ncu maddede yazılı ma
muller için de uygulanabilir. 

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

İmal edilen emtia 
İKİ YÜZ ELLİ DOKUZUNCU MADDE — 

İmal edilen emtianın, (tam ve yarı mamul mal
lar) maliyet bedeli aşağıda yazılı unsurları ihti
va edeı.: 

1. Mamulün vücuda getirilmesinde sarfolu-
nan iptidai ve hammaddelerin, bedeli; 

2. Mamule isabet eden işçilik; 
3. Genel imal masraflarından mamule düşen 

hisse; 
4. Genel idare masraflarından mamule düşen 

hisse; 
5. Ambalajlı olarak piyasaya arzedilmesi za

ruri olan mamullerde ambalaj malzemesinin be
deli. 

3 numaralı bentte gösterilen genel imal mas
raflarından her mamulün maliyetine giren hisse, 
bu masrafların yıllık yekûnu, aynı yıl içinde 
ödenen işçilik ücreti yekûnuna veya iptidai mad
deler bedeli yekûnuna veyahut her ikisinin yekû
nuna taksim edilmek suretiyle bulunan emsal 
üzerinden hesaplanır. 

4 numaralı bentte gösterilen genel idare mas
rafları, hissesi ayni esaslar dairesinde bulunabile
ceği gibi, işçilik ve iptidai madde bedellerine ge
nel imal masrafları ilâve olunmak suretiyle elde 
edilen yekûna taksim edilerek bulunacak emsal 
üzerinden de hesaplanabilir. 

Esas itibariyle tek mamul vücuda getiren mü
esseseler, mamulün maliyetini masraflar yekûnu
nu toplu olarak istihsal miktarı yekûnuna (Pa
ket, aded, kilo, litre, metre ve saire gibi) taksim 
etmek suretiyle de tâyin edebilirler. 

Yeni kurulan veya itibari sermayesi 200 000 
liradan noksan bulunan sınai müesseseler mamul
lerinin maliyetini, normal satış fiyatlariyle kâr 
hadlerini göz önünde tutmak şartiyle daha basit 
usuller ile tesbit edebilirler. 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci müzakereci bitirilmiş bulunan Vergi 

Usul Kamunu tasarısında imal edilen emtianın 
maliyetinden bahseden 259 ncu maddesinin 4 
ncü bendinde genel idare masraflarından mamu
le düşen hissenin alelûmum mamulün maliyetine 
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j katılacağına dair hüküm mevcuttur. 
| Gerçi bâzı sınai işletmeler her türlü genel 
j idare masraflarını mamullerin maliyetine katar-
I lar ve muhasebe sistemlerini bu usulde kurmuş

lardır. Fakat diğer birçok işletmelerde de ge
nel idare masrafları mamullerin maliyetine ka
tılmaz, doğrudan doğruya netice hesaplarına 
intikal ettirilir. 

İmalâtın nevine, işletmenin muhasebe siste
mine göre sınai müessese genel idare masrafla
rının maliyetlere katılıp katılmaması mevzuun 
da serbest bırakılmalıdır. 

Bu maksatla maddenin 4 ncü bendindeki iba
reden sonra (Bu hissenin mamulün maliyetine 

| katılması ihtiyaridir) kaydının ilâvesini arz ve 
teklif eylerim. 

Bu değişikliğe göre hazırlanan madde metni 
ilişik olarak sunulmuştur. Tasviplerine arzo-
lunur. 

Mardin Milletvekili 
Mehmet Kâmil Boran 

İmal edilen emtia 
İKİ YÜZ ELLİ DOKUZUNCU MADDE — 

İmal edilen emtianın (tam ve yarı mamul nıal-
| lar) maliyet, bedeli aşağıda yazılı unsurları ihti

va eder -
I 1. Mamulün vücuda getirilmesinde sarf olu

nan iptidai ve hammaddelerin bedeli; 
2. Mamule isabet eden işçilik; 
3. Genel imal giderlerinden mamule düşen 

hisse; 
4. Genel idare giderlerinden mamule dü-

I şen hisse (Bu hissenin mamulün maliyetine 
katılması ihtiyaridir); 

5. Ambalajlı olarak piyasaya arzedilmesi 
zaruri olan mamullerde ambalj malzemesinin 

I bedeli. 
3 numaralı bentte gösterilen genel imal gider

lerinden her mamulün maliyetine giren hisse, bu 
giderlerin yıllık toplamı, aynı yıl içinde öde-

j nen işçilik ücreti toplamına veya iptidai madde
ler bedeli toplamına veyahut her ikisinin topla
mına taksim edilmek suretiyle bulunan emsal 
üzerinden hesaplanır. 

4 numaralı bentte gösterilen genel idare gi
derleri hissesi aynı esaslara göre bulunabileceği 
gibi, işçilik ve iptidai madde bedellerine genel 
imal giderleri ilâve olunmak suretiyle elde edi
len toplama taksim edilerek bulunacak emsal 
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üzerinden de hesaplanabilir. 

Esas itibariyle tek mamul vücuda getiren 
müesseseler, mamulün maliyetini giderler top
lamını toplu olarak istihsal miktarı toplamına 
(Paket, aded, kilo, litre, metre ve saire gibi) 
taksim etmek suretiyle de belli edebilirler. 

Yeni kurulan veya itibari sermayesi 200 000 
liradan noksan bulunan sınai müesseseler ma
mullerinin maliyetini, normal satış fiyatlariyle 
kâr hadlerini göz önünde tutmak şartiyle daha 
basit usuller ile tesbit edebilirler. 

BAŞKAN — Değiştirge esasen kanun mad
desinin ekseriyetinin hemen, hemen aynıdır, yal
nız bir fıkrada değişiklik vardır. 

GEÇÎCÎ KOMÎSYON SÖZCÜSÜ KÂMÎL 
COŞKÜNOĞLU (Manisa) — Değiştirge madde
nin aynıdır, yalnız 4 numaralı bende (Bu hisse
nin mamulün maliyetine katılması ihtiyaridir) 
şeklinde bir fıkra eklenmesini istemektedir. 
Mükellefin lehinedir, Komisyon mutabıktır. 

BAŞKAN — Maddeyi bu suretle oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Kıymeti düşen mallar 
ÎKÎ YÜZ ALTMIŞINCI MADDE — Yan

gın, deprem ve su basması gibi âfetler yüzünden 
veyahut bozulmak, çürümek, kırılmak, çatlamak, 
paslanmak gibi haller neticesinde iktisadi kıymet
lerinde önemli bir azalış vâki olan emtia ile ma
liyetlerinin hesaplanması mûtat olmıyan hurda
lar ve döküntüler, üstüpü, dese ve iskartalar em
sal bedeli ile değerlenir. 

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

Menkul kıymetler 
ÎKÎ YÜZ ALTMIŞ BÎRÎNCÎ MADDE — 

Türk boTsalarında kayıtlı olan Türk ve yabancı 
esham ve tahvilât borsa rayici ile; borsada kayıt
lı olmıyan esham, tahvilât alış bedeli ile değer
lenil. 

Borsa rayicinin takarrüründe muvazaa oldu
ğu anlaşılır ise bu rayiç yerine "alış bedeli esas 
öluı. 

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

Yabancı paralar 
ÎKÎ YÜZ ALTMIŞ ÎKÎNCÎ MADDE — 

Yabancı paralar borsa rayici ile değerledir. 261 
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nci maddenin son fıkrası hükmü yabancı parala
rın değerlenmesinde de uygulanır. 

Yabancı paranın borsada rayici yoksa, değer
lemeye uygulanacak kur Maliye Bakanlığınca 
tesbit olunur. 

Bu maddenin hükmü yabancı para ile olan 
senetli veya senetsiz alacaklar hakkında da cari
dir. 

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

Alacaklar 
ÎKÎ YÜZ ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — 

Bilûmum alacaklar tasarruf değerleriyle de
ğerlenir. 

Vâdesi gelmemiş olan senede bağlı alacaklar 
değerleme gününün kıymetine irca olunabilir. 
Bu takdirde, senette faiz nispeti açıklanftıif ise • 
bu nispet, açıklanmamışsa Cumhuriyet Merkez 
Bankasının resmî iskonto haddi uygulanır.. 

Bankalar ve bankerler ile sigorta şirketleri 
alacaklarını ya Cumhuriyet Merkez Bankasının 
resmî iskonto haddi veya muamelelerinde uygu
ladıkları faiz haddi ile, değerleme günü kıymetine 
irca ederler. 

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

tik tesis ve taazzuv giderleri 
ÎKt YÜZ ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — 

Kurumlarda aktifleştirilen ilk tesis ve taazzuv 
enderleri mukayyet değeri ile değerlenir. 

Bu değer, ilk tesis ve taazzuv için yapılan 
giderlerinden fazla olamaz. 

Kurumun tesis olunması veya yeni bir . şu
benin açılması veyahut da işlerin devamlı "bir 
surette genişletilmesi için yapılan ve karşılığın
da maddi bir kıymet iktisap olunmıyan gider
ler bu cümledendir. 

tik iesis ve taazzuv giderler aktifleştiril-
mesi ihtiyaridir. 

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

A.ktif geçici hesap kıymetleri 
ÎKt YÜZ ALTMIŞ BEŞtNÜÎ M£DDE . r -

Gelecek bir hesap dönemine ait olarak peşi*1 

ödenen, giderler ile cari hesap dönemine ait 
olup da henüz tahsil edilmemiş olan hasılat, 
mukayyet değerleri üzerinden aktifleetirilmek 
suretiyle de&erlanir. 
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BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka

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

Kasa mvcudu 
ÎKÎ YÜZ ALTMIŞ ALTINCI MADDE — 

Kasa mevcutları itibari kıymetleriyle değerle
nir ; yabancı paralar hakkında 262 nci madde
nin hükmü uygulanır. 

Borçlar 
ÎKİ YÜZ ALTMIŞ YEDÎNCÎ MADDE — 

Bilûmum borçlar tasarruf değerleriyle değer
lenir. 

Vâdesi gelmemiş olan senede bağlı borçlar 
değerleme günü kıymetine irca olunabilir. Bu 
takdirde senette faiz nispeti açıklanmışsa bu 
nispet açıklanmarmşsa Cumhuriyet Merkez 
Bankasının resmî iskonto haddinde bir faiz uy
gulanır. 

Banka ve bankerler ile sigorta şirketleri borç
larını. Cumhuriyet Merkez Bankasının resmî 
iskonto haddi veya muamelelerinde uyguladık
ları faiz haddiyle, değerleme günü kıymetine 
irca ederler. 

Yabancı para ile olan senetli ve senetsiz 
borçları değerlemede 262 nci maddenin hük
mü ayrıca uygulanır. 

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

Tahviller 
ÎKÎ YÜZ ALTMTŞ SEKÎZÎNCÎ MADDE — 

Eshamlı şirketlerle iktisadi kamu müesseseleri 
çıkardıkları tahvilleri itibari değerleriyle de
ğerlemeye mecburdurlar. 

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

Pasif geçici hesap kıymetleri 
ÎKÎ YÜZ ALTMIŞ DOKUZTJNCfU MADDE 

— Gelecek hesap devrelerine ait olarak peşin 
tahsil olunan hasılat ile cari hesap dönemine 
ait olup'henüz ödenmemiş olan giderler mu
kayyet değerleri üzerinden pasifleştirilmek su
retiyle değerlenir. 

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

-.'•-••.**.' - Karşılıklar 
, ÎKÎ YÜZ YETMÎŞÎNCÎ MADDE — Hâsıl 
olan .veya husulü beklenen fakat miktarı kati
yetle kestirileniiyen-ye teşebbüi için bir borç 
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mahiyetini arzeden belli bâzı zararları karşıla
mak maksadiyle hesaben ayrılan meblâğlara 
karşılık denir. 

Karşılıklar mukayyet değerleriyle pasifleşti
rilmek suretiyle değerlenir. 

Amortisman kayıtları hakkındaki özel hüküm
ler mahfuzdur. 

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

Maliyet bedeli yerine emsal bedeli alman haller 
ÎKÎ YÜZ YETMÎŞ BÎRÎNCÎ MADDE —Bu 

bölümde yazılı olmıyan veyahut yazılı olup da 
kendi ölçüleriyle değerlenmesine imkân bulunmı-
yan iktisadi kıymetlerden Bina ve Arazi Vergi 
değeriyle, diğerleri varsa borsa rayici, yoksa mu
kayyet değerleri, o da yoksa emsal bedeliyle de
ğerlenir. 

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

Serbest meslek erbabı ile özel hastane ve okullar 
tesisatı 

ÎKÎ YÜZ YETMÎŞ ÎKÎNCÎ MADDE — Ser
best meslek erbabı ile özel okul ve hastane gibi 
yerleri işletenlerin amortismana tâbi tuttukları 
tesisat, demirbaş eşya ve gayrimenkulleri değer
lemede de bu bölümün hükümleri uygulanır. 

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

Üçüncü Bölüm 
Servetleri Değerleme 

Esaslar 
ÎKÎ YÜZ YETMÎŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — 

Bir vergiye matrah olan servetin veya servet 
unsurlarının değerlenmesinde bu bölümde yazılı 
esaslar cari olur. 

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

Ticari sermaye 
ÎKÎ YÜZ YETMÎŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — 

Vergilendirilecek, bîr servete dâhil ticari serma
yenin unsurlarından bulunan emtia, gemiler v« 
taşıtlar, tesisat ve makineler, demirbaş eşya, ıe-
lietli ve senetsiz alacaklarla boralar, esham v« 
tahvilât ve diğer menkul malları değerlemede 
ikinci gölümün hükümleri uygulanır. 

' BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Madd.eyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Esham ve tahvilât 

İKİ YÜZ YETMİŞ BEŞİNCİ MADDE — 
Ticari sermayeye dâhil olmıyan esham ve tahvi
lâttan Türk borsalarında kayıtlı olanlar borsa 
rayici üzerinden, borsada kayıtlı olmıyanlar em 
sal bedelleri ile değerlenir. 

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

Menkul mallar 
IKÎ YÜZ YETMİŞ ALTINCI MADDE — 

Ticari sermayeye dâhil olmıyan ev eşyası, mücev
herat, sanat eserleri gibi menkul msö&ar emsal 
bedelleri ile değerlenir. 

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

Haklar 
İKİ YÜZ YETMİŞ YEDİNCİ MADDE — 

Tescile tâbi bilûmum hakların değeri, tesisleri 
sırasında tapu siciline kaydedilen bedeldir. 

Tapu sicilinde bedeli gösterilin iyen haklarla 
birinci fıkranın dışında kalan bilûmum haklar 
(sınai ve edebî mülkiyet hakları ile imtiyazlar 
dâhil) emsal bedelleri ile değerlenir. 

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

Alacak ve borçlar 
İKİ YÜZ YETMİŞ SEKİZİNCİ MADDE — 

Ticari sermayeye dâhil olmıyan bilûmum ala
cak ve borçlar tasarruf değerleri ile değerlenir. 

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

Bina ve arazi 
İKİ YÜZ YETMİŞ DOKUZUNCU MADDE 

— Ticari sermayeye dâhil olsun veya olmasın, 
bilûmum binalarla arazi vergi değerleri ile de
ğerlenir. 

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

Yetki 
İKİ YÜZ SEKSENİNCİ MADDE — Bu bö

lümde yazılı emsal bedelleri ile alacak ve borç
ların tasarruf değerleri 66 ncı maddede yazılı 
Takdir Komisyonu tarafından tesbit edilir. 

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

Yarın saat 10 da toplanmak üzere Birleşime 
son veriyorum. 

Kapanma saati : 20,00 
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1949 yılı Bütçe Kanuntma bağlı A, A/l ve R cet ellerinde değişiklik yapılması hakkındaki Ka

nuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir) 

AĞRI 1 
Müştak Aktan 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yigitoğlu 

ANKARA 
Mebrure Aksoley 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Muammer Eriş 
fhsan Ez£ü 
Cevdet Oolet 
Fakıhe övmen 
Gl. Naoi Tınaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Mitat Aydın 

BALIKESİR 
A bd i A sabeyoğlu 
Esat A İtan 
Fuat Bilal 
Hanim Çarıklı 
ETYiinittin Çeliköz 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoglu 
İsmail Hakkı Uzıınçarşıb 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 

Üye sayısı : 465 
Oy verenler : 233 

Kabul edenler : 222 
Reddedenler : 10 

Çekinserler ı 
Oya katılmıyanlar : 218 

Açık Milletvekillikleri : 14 

[Kabul edenler] 
Dr. Muhlis Suner-' 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Cemil özçağlar 
İhsan Yalçın 

BURSA 
Zehra Budunç 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Behçet Gökçen t 

Nurettin Ünen 
ÇANKIRI 

Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Ül Zeki Soydemir 
Ahmet îhsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Naim Atalay 
Hasene Tl araş 

DENİZLİ 
Naili Küçüka 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Osman Oeak 
Şeref TTlııe 

ELÂZIĞ 
1 Fuad Ağralı 

Mustafa Arpacı 
Dr. ibrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Salim Aituğ 
Mesut Çankaya 
Nafiz Dumlu 
Şakır Ibrahimhakkıoğlu 
Şükrü Koçak 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
tsmail Sabuncu 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K Zaimoğln 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. Eyüp Dnmikan 

İSPARTA 
Kâzım Avdar 
Rifat Güllü 

Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar 
Ali Rıza Arı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Münir Birsel 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran -

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gl Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coşkan 
Fethi Mağara 
Âdil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Faik Seler 
Ömer Taşçı oğlu 

KIRKLARELİ 
| Korgl. Kemal Doğan 
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KIRŞEHİR 

ismail H. Baltacıoğlu 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
İsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Dr. Sadi Irmak 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Memduh Ispartalıgil 

MALATYA 
Esat Doğan 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Mustafa N. Karaköylü 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 

AFYON KARAHÎSAB 
Kemal özçoban 
Ahmed Veziroğlu 

Mahmud Nedim Zabcı 
MANİSA 

Korgl. Ali Rıza Artunkaı 
Kâmil Coşkunoğlu 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar özey 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
îrfan Ferid Alpaya 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

MUŞ 
Hal id Onaran 

NİĞDE 
^erit Ecer 
Rifat Gürsoy 
Vehbi Sandal 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Arif Hikmet Onat 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
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RİZE 

Dr. Saim Ali Dilemre 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Cemil Bilsel 
Hüsnü Çakır 
Na§it Fırat 
Rıza İsıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karata? 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Hilmi Uran 

SİİRD 
Etem İzzet Benice 
Sabri Çeliktuğ 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Lûtii Aksoy 
Suphi Batur 
Cevdet Kerim lncedayı 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 

TEKİRDAĞ 
Fayık Ozuak 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemai Kovalı 
Mustafa Lâtif oğlu 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Danış E> ıtu»giu 
Raif Karadeniz 
Ali Sarıalıoğiu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 

TUNCELİ 
Necmeddin Sanır Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Yasfi Gerger 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
ismail Ergener 
Ahmet Gürel ^ 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 

İSTANBUL 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 

[Reddedenler] 
ÇANAKKALE 

Hüseyin Bingül 
thsan Karası oğla 

ESKİŞEHİR 
Abidin Potuoğlu 

Kemal Zeytİnoğlu 
İÇEL 

Salih Tnankur 
Dr. Aziz Koksal 

[Çekinserler] 
İSTANBUL 

Osman Nuri Koni 
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[Oya katılmıy anlar] 
AFYON KARAHlSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan (I.) 

Halid Bayrak (X. U.) (I.) 
ANKARA 

Naki Cevad Akkerman 
Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
ismet İnönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 
Dr. Ahmet Hâmit Selgil 

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

AYDIN 
Neşet Akkor 
Dr. Sabri Akın 
Gl. Refet Alpman 
Emift Bilgen 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpınar 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. Izzeddin Çalışlar 
(t) 
Süreyya örgeevren 
Orgl. Kâzım Özalp 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Lûtfi Gören 
Hıfzırrahman R. öymen 
Celâl Sait Siren 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Ahmet Ali Çınar 

Dr. M. Şerif Korkut 
BURSA 

Atıf Akgüç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
(t) 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 
Ali Rıza Kırsever 

ÇANKIRI 
Mustafa A. Renda (X.) 

ÇORUH 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl 
ismet Eker (I.) 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Fücer 

DENIZLI 
Reşad Aydınlı 
Dr. Hamdi Berkman 
(î.) 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli (Bakan 
Cavit Ekin (I.) 
Feyzi Kalfagil 
ihsan Hâmid Tigrel 

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

ELÂZIĞ 
Fahri Karakaya 

Hasan Kişioğlu 
ERZİNCAN 

Ziya Ağca 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Raif Dinç (I.) 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle (I.) 
Gl. Vehbi Kocagüney 
(î.) 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik 
(X.) 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Emin Sazak 

GAZIANTEB 
Dr. Abdürrahman Melek 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Ahmed Ulus 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tör 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen (X.) 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Refik Koraltan 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Enis Akaygen 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Fuad Köprülü 
Dr. M. Kemal öke 

Recep Peker (î.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
Orgl. Cemil C. Toydemir 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Benal Nevzat Arıman 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Atıf inan 
Dr. Kâmran örs 
Şükrü Saraçoğlu 
(Başkan) 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Akif Eyidoğan 
Şerafettin Karacan 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Reşit Turgut 
Hayrullah Ürkün (1.) 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Naf i Atuf Kansu 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 

KOCAELİ 
Fuad Balkan 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 

KONYA 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(I.) 
Sedad Çumralı 
Fatin Gökmen 
Hulki Karagülle 
Dr. Aziz Perkün 
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KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Orgl. Asım Gündüz 
Dr. Ahmet î. Gürsoy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
İhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Dr. Hikmet Fırat 
Dr. Cafer özelçi 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Yunus M. Alakant (1.) 
İsmail Ertem 
Faik Kurdoflu 
Hilmi öztarhan 
Feyzullah Uslu 

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

B : İÛ2 6 . <3 
MARDİN 

Dr. Aziz Uras 
MUĞLA 

Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

NİĞDE 
Halid Mengi 
İbrahim Refik Soyer 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Hasan Cavid Belûl 
Fuad Sirmen (Bakan) 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Kasım Gülek 
Sinan Tekelioğlu 
Ali Münif Yegena 
Ahmet Remzi Yüregir 

[Açık Millet 
Bitlis 
Bursa 
Erzincan 
İçel 
İstanbul 
Kars 
Kastamonu 
Manisa 
Mardin 
Muş 
Tokad 
Urfa 

». İ94â 6 : â 
SİİRD 

Ali Rıza Esen 
SİNOB 

Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda (1.) 
Hikmet İşık 
Necmettin Sadak 
(Bakan) 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 
Gi. Fikri Tirkeş 
İsmail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Ekrem Pekel 
Cemil Uy badın 

TOKAD 
Reşit önder (1.) 

"vekillikleri] 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Uay 
Temel Göksel (1.) 
Ali Rıza İşıl 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka' 
Muammer Yarımbıyık 

URFA 
Atalay Akan 
Esat Tekeli 

VAN 
İbrahim Arvas 

YOZÖAD 
Celâl Arat 
Dr. Kemal C. Berksoy 
Sırrı Içöz 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
Emin Erişirgil (Bakan) 
Ali R. Incealemdaroğlu 
Nuri Tarhan ( t ) 
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Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü hesabına Amerika'dan satınaîınân 
6 yolcu gemisi işinde ve kredi temininde hizmeti görülen Mc. Cann'e ve ortağına verilecek ikra

miye hakkındaki Kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir) 

AĞRI 
Müştak Aktan 

AMASYA 
Ahmet Eynıır 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Mebrure Aksoiey 
Faiıh Kıfkı Atay 
İbrahim Kani Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Kaşıt Börekçi 
Muammer Eriş 
ihsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Mümtaz Okmen 
Pakıhe öymen 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Mitat Aydın 
Nuri (iöktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğiu 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burou 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 

Ü; ye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık Milletvekillikleri 

465 
235 
222 

11 
2 

216 
14 

[Kabul edenler] 
Süreyya örgeevren 
Urgi. Kâzını Özalp 
Hilmi Şereınetlı 
Fahrettin Tirıtoğlu 
ismail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Kesit Bozüyük 
Meınduu Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Uuşünsei 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çam bel 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 

BURSA 
Abdürrahman Konuk 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Kifat Dolunay 
GL Zeki Soydemir 
Ahmet İnsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Naim Atalay 
Münir Çağıl 

— 3! 

Hasene İlgaz 
DENİZLİ 

Naili Kuçuka 
Dr. Benzet üz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahıned Aykaç 
Feyzi Kalf agil 
Osman Ocak 
Şeref üluğ 

ELAZIĞ 
Fuad Agraiı 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Kauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Salim Altuğ 
iVLesut Çankaya 
Kaif Dinç ' 
Nafiz Dumlu 
Şakır İbrammhakkıoğlu 

GAZIANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
ismail Sabuncu 
Fikret Yüzatlı 

H — 

Dr. Galip K. Zaimoğlu 
GUMUŞANE 

Şükrü Sojuneııauer 
HATAY 

Abdullah Ciili 
Gi. Eyüp Durukan 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Kıla t (iıülü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Münir Birsel 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sami Gülcüoğlu 
Rahmi Köken 
Sait »Jdyak 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdürrahman Sürmen 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coşkan 
Fethi Mağara 
Adil Toközlü 



Baki Tümtürk 
KAYSERİ 

Gl. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Reşid özsoy 
Faik Seler 
Ömer Tnscıoglu 

KIRKLARELİ 
Korgl. Kemal Doğan 

KIRŞEHİR 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Törem t 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
ismail "Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Sedad Pek 

KONYA 
Dr Hulusi Alataş 
Mitat Sakir A İtan 
01. Ali Fuad Ophesov 
Dr. Muhsin F . Dündar 
Basım Erel 
Naim TTazim Onat 
Tevfîk Fikret Sılay 
Ali "Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet fWbay 
Memduh îspartalıgil 

B : 102 6 .6 
MALATYA 

A. Ulvi Beydağı 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa N. Karaköylü 
Osman Taner 
Ahdülkadir Taşangil 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoglu 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faik Kurdoglu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar ftzey 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Hasan "Resid Tankut 

MARDİN 
îrfan Ferid Alpaya 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Dr. A 7i 7 Hras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

MUŞ 
Hal id Onaran 

NİĞDE 
T?if«t Gürsoy 
Vehbi Sandal 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

OPDU 
Dr. Vehbi Demir 

.1949 0 : 3 
Amiral H Ookdalay 
Arif Hikmet Onat 
Dr. Zeki M esut Sezer 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Cemil Bilsel 
Hüsnü Çakır 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Kara taş 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Kflprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 

Sltpn 
Et*>m t*w»t Banice 
Sabri Çeliktuğ 
Lûtfi Yavuz 

SlNOl 
Lûtfi Aksoy 
Cevdet K. tncedayı 

SİVAS 
Nazif Ergin 

Şemsettin Günaltay 
Muttalip öker 
Necmettin Sadak 
Reşat Şemsettin Sirer 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 

TOKAD 
Fevzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtif oğlu 
Mazım Poroy 
Refik Ahmet S^vengil 

TRABZON 
Sırrı Day 
Hasan Saka 
Ali Sarıalioglu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 

TUNCELİ 
Mahmut Tan 

URPA 
Osman A£an 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgol 
Celâl Arat 
Ziva. Arkant 
Kâmil Erh*k 

ZONGULDAK 
Sin asi Devrin 
"İsmail Er*rpner 
Emİn Erişirgil 
Ahmet Gürel 

[Reddedenler] 
AFYON KARAHISAF 
Kemal borinan 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Behçet Gökçen 

Thsan Karesioğlu 

ESKİŞEHİR 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

İÇEL 
Dr. Aziz Koksal 

İSTANBUL 
Faruk Nafiz Çamlıbel 

KÜTAHYA 
Ömer özdek 

SlNOB 
Suphi Batur 

StVAS 
Kamil Kitapçı 

[Çekinserler] 
ERZURUM 

Şükrü Koçak 
GÜMÜŞANE 

Ahmet Kemal Varınca 
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Imtyarilar] 
AFYON KARAHİSAR 
01. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Dr. Cemal Tunea 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan (I.) 
Halid Bayrak (t. Ü.) 
(î.) 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
İsmet inönü (Cumhur
başkanı) 
Dr. Ahmet Hâmit Selgi1 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Tayfur SHkmen 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Dr. Sabri Akın ' 
01. Refet Alpman 
Emin Bilgen 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpmar 
Orgl. îzzeddin Çalışlar 
(î.) 

BOLU 
Hıfzırrahman R. öymen 
Celâl Sait. Siren 
îhsan Yal (»m 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Ahmet Ali Cm ar 
Dr. M. S«»rif Korkut 

BURSA 
Atıf Akerıîç 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 

[Oya kah 
Mustafa Fehmi Cerçeker 
(D 
Cemil öz 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Unen 

ÇANKIRI 
Mustafa A. Renda (t.) 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Dr. Cemal Kazaneıoğlu 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Dr. Mustafa Cantekin 
ismet Eker (I.) 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENÎZLÎ 
Reşad Aydınlı 
Dr. Hamdi Berkman 
(î.) 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin (t.) 
Thsan Hami d Tigrel 

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

ELAZIĞ 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Sabit Sa&ırn&lu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgol 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle (1.) 

01. Vehbi Kocagüney 
(î.) 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
(t) 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Emin Sazak 

GAZÎANTEB 
Cemil Alevli 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Ahmed Ulus 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Edip Tör 
Tahsin Tüzün 

HAKKARİ 
Selim Seven 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu 

Abdülgani Türkmen (t.) 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Salih tnankur 
Refik Koral tan 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSTANBUL 
Salam on Adato 
Enis Akaygen 
Ali Rıza Arı 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Ol. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Fuad Hnlnsi Demîrelli 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Oelenbeğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Dr. M. Kemal öke 
Recep Peker (t.) 
Ahmet Kemal Silivrili 

Hamdullah S. Tanrıöver 
Orgl.Cemil O Toydemir 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Benal Nevzat Arıman 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Sedat Dikmen 
Atıf înan 
Dr. Knmran örs 
Şükrü Saraçoğlu (Baş
kan) 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Akif Eyidoğan 
Şerafettin Karacan 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
Reşit Turgut 
Hayrullah Ürkün (1.) 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket ödül 
Dr. Fuad TTmay 

KIRŞEHİR 
İsmail H. Baltacıoğlu 
Nihat Erdem 

KOCAELİ 
Amiral Şükür Okan 
İbrahim Sür^vya Yiğit 

KONYA 
Muhsin Adil Binal 
Sedad Çumralı 
Şevki Ergun 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Trmak 
Hulki Karagülle 
Dr. Aziz Perkün 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Orgl. Asım Gündü? 
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Dr. Ahmet î. Gürsoy 
Adnan Menderes 
îhsan Şerif Özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Atıf Esenbel 
Dr. Cafer özelçi 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
İsmail Ertem 
Hilmi öztarhan 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil İdil 
Emin Soysal 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Necati Erdem 

Asım Gürsu 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Halid Mengi 
İbrahim Refik Soyeı 

ORDU 
Mehmet Furtun 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl 

SAMSUN 
Naşit Fırat 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Kasım Gülek 
Ali Münif Yegena 
Ahmet Remzi Yüreğir 

SÎÎRD 
Ali Rıza Esen 

SİNOB 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda (I.) 
Hikmet Işık 
Gl. Fikri Tirkeş 
İsmail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Oezaroğlu 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Reşit önder (1.) 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Daniş Eyiboğlu 
Temel Göksel (1.) 
Ali Rıza Işıl 

[Açık Milletvekillikleri] 
Bitlis 
Bursa 
Erzincan 
İçel 
İstanbul 
Kars 
Kastamonu 
Manisa 
Mardin 
Muş 
Tokad 
Urfa 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

Raif Karadeniz (Baş
kan V.) 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 

URFA 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
İbrahim Arvas 

YOZGAD 
Dr. Kemal C. Berksoy 
Sırrı Içöz 
thsan Olgun 

ZONGULDAK 
Ali R. îneealemdaroğlu 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 
Nuri Tarhan (1.) 
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Temsil ödeneği hakkındaki 23 şubat 1947 tarih ve 5027 sayılı Kanunda askerî makamlar üzerinde 

değişiklik yapılmasına dair olan Kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir) 

Üye sayısı : 465 
Oy verenler : 237 

Kabul edenler : 233 
Reddedenler : 4 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 214 

Açık Milletvekillikleri : 14 

AĞRI 
Müştak Aktan 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Mebrure Aksoley 
Fal ih Rıfkı Atay 
ibrahim Rauf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Raşit Börekçi 
Emin Finlim Ergun 
Muammer Eriş 
thsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen 
Fakihe öymen 
Dr. Ahmet Hâmit Selgi 
Gl. Naci Tmaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Gl. Refet Alpman 
Mitat Aydın 
Vııri Oöktepe 

BALIKESİR 
\Mi Ağabeyoğlu 
Esat Al tan 

[Kabul 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Süreyya örgeevren 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Serem eti i 
Fahrettin Tiritoğlu 
tsmail Hakkı Uzunçarşıl 

BÎLECÎK 
Reşit Bozöyük 
Memduh Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Tjûtfi Gören 
Hıfzırrahman R. öymer 
Cemil Ozçağlar 
thsan Yalçın 

BURDUR 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Zehra Budunç 
Aziz Duru 
Abdürrahman Konuk 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazırtek 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 

edenler] 
Behçet Gökçen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet ihsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Asım Us 

ÇORUM 
Naim Atalay 
Münir Çağıl 
Hasene Tl gaz 

DENİZLİ 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 
Şeref Uluğ 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. ibrahim T. Ongörer 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç 
Nafiz Dumlu 
Cevat Dursunoğlu 

j Şakir Ibrahimhakkıoğlu 

Şükrü Koçak 
GAZİANTEB 

Ömer Asım Aksoy 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
tsmail Sabuncu 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Şükrü Sökmensüer 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. Eyüp Durukan 

İSPARTA 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Münir Birsel 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sami Gülcüoğlu 
Rahmi Köken 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 
Şükrü Saraçoğlu 

- 398 



KARS 
Mehmet Bahadır 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Ta§kıran 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Tahsin Coşkan 
Fethi Mağara 
Âdil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgra 
Reşid özsoy 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 

KIRKLARELİ 
Korgl. Kemal Doğan 

KIRŞEHİR 
ismail H. Baltacıoğlu 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
İsmail Rüştü AksaJ 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Sedad Pek 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Erel 

AFYON KARAHİSAR 
Kemal özçoban 

AFYON KARAHİSAR 
GL Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
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Şevki Ergun 
Naım Hazmı Onat 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Halü Benli 
Ahmet Bozbay 
Memduh lspartalıgil 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Esat Doğan 
Mustafa N. Karaköylü 
Osman Taner 
Abdülkadır Taşangil 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkai 
Kâmil Coşkunoğlu 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar özey 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Hasan Reşid Tankut 
Abdullah Yaycıoğlu 

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

MUĞLA 
Abidin Çakır 

MUŞ 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Rifat Gürsoy 

[Redde 
ÇANAKKALE 

İhsan Karasioğlu 

[Oya katı 
Şahin Lâçin 
Dr. Cemal Tunca 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan (1.) 
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V eiıbı Sandal 
Şukru Suer 
Hüseyin Uiusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Amiral H. Gökdalay 
Arıt Hıiunei Unaı 
Dr. Zeki Mesut Sezer 

RİZE 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen 
Alı Zırh 

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

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 

SIIRD 
Etem İzzet Benice 
Sabri Çeliktuğ 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 
Cevdet Kerim Incedayı 

SİVAS 
Nazif Ergin 

deriler] 
İÇEL 

Dr. Aziz Koksal 

Imıyanlar] 
Halid Bayrak (I. Ü.) 
(i.) 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Arif Çubukçu 

Şemsettin Günaltay 
Muttaiip öker 
Necmettin Sadak 
Reşat Şemsettin Sirer 

TEKİRDAĞ 
Fayık Oztrak 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Nazmı Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
S i m Day 
Raif Karadeniz 
Hasan Saka 
Ali Sarıalı»ğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahır Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Vasfi Gerger 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Kâmil Erbek 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
İsmail Ergener 
Ahmet Gürel 

KÜTAHYA 
Ömer özdek 

İsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 

ANTALYA 
Tayfur Sökmen 

— 399 — 



AYDIN 
Neşet Akkor 
Dr. Sabri Akın 
Emin .bilgen 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpmar 
Orgi, lzzeddin Çalışlar 
(î.) 

BOLU 
Celâl Sait Siren 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Atıf Akgüg 
Fahri Bük 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
(D 
Cemil öz 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Ali Kıza Kırsever 
Nurettin Unen 

ÇANKIRI 
Mustafa A. Eenda (I.) 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Dr. Cemal Kaza-ncıoğlu 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Dr. Mustafa Cantekin 
İsmet Eker (I.) 
Suheyp Karaf akıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Dr. Hamdi Berkman 
(I.) 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Kemal Cemal Öncel 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin (1.) 
İhsan Hâmid Tigrel 
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EDİRNE 

Mehnıeı E. Agauğuliarı 
Fethi Erınıçağ 
Mahmut N. Oundüzalp 
Dr. Bahattin Öğütmen 
Mehmet Oktem 

ELAZİĞ 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Münir Hüsrev Göle (I.) 
Gl. Vehbi Kocagüney 
(D 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
(t) 
Ahmet Oğuz 
Hasan Poiatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Cemil Alevli 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Ahmed Ulus 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Edip Tör 
Tahsin Tüzün 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu 

Abdülgani Türkmen (1.) 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Salih lııankur 
Refik Koraltan 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 
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İSPARTA 

Kâzını Aydar 
İtifat Güllü 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Enis Akaygen 
Aiı Itıza Arı 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gi. Relet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Faruk Nafiz Çamlıbei 
Fuad Hulusi Demıreilı 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekkı HiJunet Geienbeğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Dr. M. Kemal öke 
Recep Peker (1.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
Orgl. Cemil C. Toydemir 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Benal Nevzat Arıman 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Sedat Dikmen 
Atıf inan 
Sait Odyak 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Akif Eyidoğan 
Şerafettin Karacan 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Kâmil Gündeş 
Reşit Turgut 
Hayrullah Ürkün (1.) 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket ödül 

Dr. Fuad Umay 
KIRŞEHİR 

Nihat Erdem 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Amiral Şükür Okan 
ibrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Muhsin Adil Binal 
Sedad Çumralı 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak 
Hulki Karagülle 
Dr. Aziz Perkün 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Orgl. Asım Gündüz 
Dr. Ahmet I. Gürsoy 
Adnan Menderes 
İhsan Şerif özgen 
Ahmes Tahtakılıç 

MALATYA 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Dr. Cafer özelçi 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
ismail Ertem 
Hilmi öztarhan 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil İdil 
Emin Soysal 

MARDİN 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Halid Mengi 
İbrahim Refik Soyer 

ORDU 
Mehmet Fur tun 
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Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Hasan Cavid Belûl 

SAMSUN 
Naşit Fırat 
Yakup Kalgay 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Kasım Gül ek 
Ali Münif Yegena 
Ahmet Remzi Yüregir 
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ı SîîRD 

Ali Rıza Esen 
SINOB 

Suphi Batur 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SÎVAS 
Mitat Şükrü Bleda (î.) 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı 
Gl. Fikri Tirkeş 
İsmail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
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Ziya Ersin Cezaroğlu 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Reşit önder (î.) 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Daniş Eyiboğlu 
Temel Göksel (1.) 
Ali Rıza Işıl 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Muammer Yarımbıyık 

ÜRFA 
Atalay Akan 

Esat Tekeli 
VAN 

tbrahim Arvas 

YOZGAD 
Ziya Arkant 
Dr. Kemal C. Berksoy 
Sırrı îçöz 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
Emin Erişirgil (Bakan) 
Ali R. îneealemdaroğlu 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 
Nuri Tarhan ( t ) 

[Açtk Milletvekillikleri] 
Bitlis 
Bursa 
Erzincan 
içel 
İstanbul 
Kars 
Kastamonu 
Manisa 
Mardin 
Muş 
Tokad 
Urfa 

14 
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Uzman Çavuş Yetiştirilmesi hakkın daki Kanuna verilen oyların sonucu 

AĞRI 
Müştak Aktan 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Falih Rıf ki Atay 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Muammer Eriş 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen 
Fajdhe öymen 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Mitat Aydın 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Süreyya örgeevren 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 

(Kanun kabul edilmiştir). 
Üye sayısı : 465 

Oy verenler 254 
Kabul edenler : 254 

Reddedenler 0 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar 197 
Açık Milletvekillikleri : 14 

[Kabul edenler] 
İsmail Hakkı Uzuncarşılı 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 

BURDUR 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Abdürrahman Konuk 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 

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

ÇORUH 
Ali Rıza Erem 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 

ÇORUM 
Naim Atalay 
Hasene İlgaz 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Cemil Çalgüner 

Naili Küçüka 
Hulusi Orai 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Manmut N. Gündüzalp 

ELAZIĞ 
Fuad Ağraiı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
. Eyüp Sabri Akgöl 

Salım Aituğ 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç 
Nafiz Dumlu 
Şakir lbrahimhakkıoğlu 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
Kemal Zeytinoğiu 

GAZlANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Gl. Aşir Atlı 
Dr. Muzaffer Canbolat 

GİRESUN 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzath 

Dr. Galip K. Zaimoğlu 
GUMUŞANE 

Şevket Erdoğan 
$ukrü Sökmensüer 
Tahsin Tuzun 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. Eyüp Durukan 

İÇEL 
Dr. Aziz Koksal 

İSPARTA 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar 
Fuad Hulusi Demirelli 
Dr. M. Kemal öke 
Orgl. Cemil C. Toydemir 

İZMİR 
Münir Birsel 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sami Gülcüoğlu 
Rahmi Köken 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdürrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coşkan 
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Dr. Fahri Eeevit 
Fethi Mağara 
Adil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğln 
Ömer Taşçıoğlu 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akm 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
ismail H. Baltacıoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
Fuad Balkan 
Ali Dikmen 
Sedad Pek 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Dr. Sadi Irmak 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Ali Rıza Türel 
Halis TTlnsan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh îspartalıgil 

AFYON KARAHlSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Hasan Din çer 
Şahin Lâçin 
Kemal özçnban 
Dr. Cemal Tunca 
Ahmed Veziroğlu 
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MALATYA 

Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Mustafa N. Karaköylü 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşan gil 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunka) 
Kâmil Coşkunoğlu 
tsmail Ertem 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar özey 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil tdil 
Hasan Reşid Tanknt 

Abdullah Yaycıoğlu 
MARDİN 

îrfan Feri d Alpaya 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

MUŞ 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat Gürsoy 
Vehbi Sandal 
Şükrü Süer 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral II. Gökdalay 

fOya katı 
AĞRI 

Ahmet Alpaslan (î.) 
Halid Bayrak (î. Ü.) 
(î.) 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 

Arif Hikmet Onat 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RtZE 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Cemil Bilsel 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataç • 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Sinan Tekelioğlu 
Ahmet Remzi Yüregir 

SÎÎRD 
Lûtfi Yavuz 

StNOB 
Lûtfi Aksoy 
Cevdet Kerim Incedayı 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Hikmet Işık 
Mnttalip öker 
Necmettin Sadak 
Gl. Fikri Tirkeş 
tsmail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

thsan Ezğü I 
tsmet înönü (Cumhur
başkanı) 
Dr. Ahmet Hâmit Selgil 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Tayfur Sökmen 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Dr. Sabri Akın 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Sırrı Day 
Daniş Eyiboğlu 
Hasan Saka 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 

URFA 
Osman Ağan 
Vasfi Gerger 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 
thsan Olcrnn 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
İsmail Ergener 
Ahmet Gürel 

Gl. Refet Alpman 
Emin Bilgen 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpmar 
Orgl. tzzeddin Çalışlar 
(t) 
Fahrettin Tiritoğlu 

BİLECİK 
Memduh Şevket Esendal 

İmtyanlar] 
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BOLU 

Hasan Şükrü Adal 
Hıfzırrahman R. Öymen 
Celâl Sait Siren 
ihsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Zehra Budunç 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
(t) 
Cemil öz 
Muhittin Baha Pars 
Faik Yılmazipek 

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

ÇANKIRI 
Mustafa A. Renda (î.) 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl 
İsmet Eker (I.) 
Suheyp Karaf akı oğlu 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Dr. Hamdi Berkman 
Abidin Ege 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin (1.) 
İhsan Ham id Tigrel 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Mustafa Arpacı 

Fahri Karakaya 
ERZİNCAN 

Ziya Ağca 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Ilüsrev Göle (t.) 
Gl. Vehbi Kocagüney 
(t) 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
(î.) 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 

GAZİANTEB 
Cemil Alevli 
Cemil Sait Barlas 
(Bakan) 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tör 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen (1.) 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Salih İnankur 
Refik Koral tan 
Dr. Celâl Ramazanoğln 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Enis Akayeren 
Ali Rıza Arı 
Cihad Baban 

Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Recep Peker 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan (Bakan) 
Benal Nevzat Anman 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Sedat Dikmen 
Atıf înan 
Sait Odyak 
Dr. Kattıran örs 
Şükrü Saraçoğlu (Baş
kan) 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Akif Eyidoğan 
Şerafettin Karacan 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Hamdi Çelen 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Faik Seler 
Reşit Turgut 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad Um ay 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluo§lu 

KOCAELİ 
İsmail Rüştü Aksal 
(Bakan) 
Cenap Aksu 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
(Bakan) 
Nihat Erim (D. Bakanı) 
Amiral Şükür Okan 

İbrahim Süreyya Yiğit 
KONYA 

M i tat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Sedad Çumralı 
Fatin Gökmen 
lîulki Karagülle 
Tevfik Fikret Sılay 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet 1. Gürsoy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
İhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Atıf Esenbel 
Dr. Hikmet Fırat 
Dr. Cafer özelçi 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
(Bakan) 
Emin Soysal 

MARDİN 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

NİĞDE 
Halid Mengi 
İbrahim Refik Soyer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Hasan Cavid Belûl 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen (Bakan) 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
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B : 102 6.6.1949 O : 3 
Kasım Ener 
Kasım Gülek 
Cavid Oral (Bakan) 
Dr. Kemal Satır 
(Bakan) 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 

gttun 
Etem izzet Benice 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 

8ÎNOB 
Suphi Batar 

Enver Kok 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda (î.) 
Şemsettin Günaltay 
(Başbakan) 
Kâmil Kitapçı 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 

TOKAD 
Beşit Önder 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Temel Göksel (t.) 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz (Baş
kan V.) 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 

TUNCELİ 
Mahmut Tan 

URFA 
Atalay Akan 
Esat Tekeli 

[Açık Milletvekillikleri] 
Bitlis 
Borsa 
Erzincan 
İçel 
İstanbul 
Kara 
Kastamonu 
Manisa 
Mardin 
Muş 
Tokad 
Urfa 

1 
1 
1 
1 
2 
1 

t 1 
1 

s 1 
3 
1 

Suut Kemal Yetkin 
VAN 

İbrahim Arvas 
YOZGAD 

Dr. Kemal C. Berksoy 
Sırrı Içöz 

ZONGULDAK 
Emin ErişirgU (Bakan) 
Ali B. tncealemdaroğlu 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 
Nuri Tarhan ( t ) 

14 

»4SK< 




