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1. — Geçen tutanak özeti 
2. —• Havale edilen kâğıtlar 
3. — Yoklama 
4. — Sorular ve cevaplar 
1. — Sözlü sorular 
1.-—! Ankara Milletvekili Fuad Sey-

hün'un, Makine ve Kimya Endüstrisi Ku
rumunda çalışan işçilere verilemiyen faz
la mesai ücretleriyle miktarına, mütera
kim ücretlerin defaten ödenmesinin müm
kün olup olmadığına ve ne zaman ödenece
ğine dair sorusuna Çalışma Bakanı ve 
işletmeler Bakan vekili Nuri özsan'm 
sözlü cevabı (6/489) • 36:39 

2. — Giresun Milletvekili Doğan Köy-
men'in, Doğu Karadeniz bölgesinde bu
lunan illerdeki topraksız köylü sayısına 
ve çiftçiliğe elverişli topraklarla mübadil 
ve mütegayyip eşhastan Hazineye intikal 
etmiş olan gayrimenkullerin miktarına ve 
bunların teffiz suretiyle yapılan tevzile-
rinde takip edilen usule, bilfiil çiftçi ol-
mıyan şahıslara geçmiş köy, tarla ve me
ralara ve köy enstitüsü mezunlarına tah
sis edilen topraklara dair Başbakanlıktan 
olan sorusuna Devlet Bakanı vekili Fevzi 
Lûtfi Karaosmanoğlu, Millî Eğitim Baka
nı Tevfik ileri 'nin sözlü cevapları (6/510)! 39: 

43 

Sayfa 
3. — Erzurum Milletvekili Bahadır 

Dülger'in, C. H. P. Genel Sekreteri Kasım 
Gülek'in Londra Eadyosunda yaptığı ko
nuşma hakkında Hükümetin ne düşündü
ğüne dair Başbakanlıktan sözlü sorusu 
(6/520) . . ;••• 43:44 

B — Yazılı sorular - 68 
1. — Kocaeli Milletvekili Ekrem Ali-

can'm, Adapazarı Askerî Tamir Fabrika
sı ihtiyacı için Millî Savunma Bakanlığın
ca kamulaştırılan araziye takdir edilen 
kıymet dolayısiyle Adapazarı Asliye Hu
kuk Mahkemesince verilen karar safaha
tına dair Millî Savunma Bakanı Hulusi 
KÖymen ve Adalet Bakanı Rükneddin 
Nasuhioğlu'nun yazılı cevapları (6/318) 68:73 

5. — Görüşülen işler 44 
1. — Devlet Memurları Aylıklarının 

Tevhitve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı . maddeler . eklenmesi 
hakkındaki. 4598. sayıli;- Kanunun,"-'3 ncü . . 
maddesinin yorumlanmasına dair Başba- . 
kanlık iezkeresı ve Bütçe Komisyonu, ra
poru (3/51) ' • . •' ' 44 .' 
'' •' 2. — Türkiye Büyük? Millet M e c l i s i . . . . 
1951 yılı Eylül •: Kasım ayları hesabı hak- .. 
kında Meclis Hesaplarını inceleme Komis
yonu rüporu (5/42) 44 



Sayfa 
3. — Giresun Milletvekili Arif Hikmet 

Pamukoğlu'nun, I I Numaralı Geçici Di
lekçe Komisyonunun 1 . X I . 1951 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 1370 sayılı 
Kararın Kamutayda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Komisyonu raporu 
(4/192) 44:49 

4. — Af Kanununun 7 nei maddesinde
ki (vergi cezaları) tâbirinin muhtevasına 
Gümrük Kanununda yazılı bulunan (pa
ra cezaları) nm da dâhil olup olmıyaca-
ğmm yorumlanmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet,, Maliye ve Bütçe Ko
misyonları raporları (3/180) 49 :51 

5. — Çorum milletvekilleri Ahmet Ba-
şıbüyük ve Hüseyin Ortakçıoğlu'nun, 
emirber ve seyi-s erleri hakkındaki 203 
sayılı Kanunun birinci ve üçüncü madde-

Birinci Oturum 

Çorum 'Milletvekilleri, Ahmet Başıbüyük ve 
Hüseyin Ortakçıoğlu'nun, emirber ve seyis er
leri hakkındaki 203 sayılı Kanunun birinci ve 
üçüncü maddelerinin değiştirilmesine dair olan 
1600 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hak
kındaki .kanun teklifinin Gündeme alınması
na dâir önergesi okundu. Yapılan görüşmeler
den sonra kanun teklifinin ıgelecek Birleşim 
Gündemine alınması kabul olundu. 

Libya'nın istiklâle kavuşması dolayısiyle 
Büyük" Millet Meclisi adına Başkanlık tarafın
dan çekilen tebrik telgrafına Libya Devlet Baş
kanının gönderdiği teşekkür telgrafı okundu. 

Eskişehir Milletvekili Abidin Potuoğlu'nun, 
Atlantik Paktına üye olmakla beraber Türki
ye'nin askerî mevkiinin Orta Doğu Komutan
lığı tertibine bağlanması fikrinin İngiltere Hü
kümetince iltizam edildiğine dair Reuter ve 
France Presse ajansları tarafından neşredilen 
haberler hakkında Dışişleri Bakanının izahat 
vermesine dair önergesi kabul olundu ve bu 

Sayfft 
1 erinin'' değiştirilmesine dair ölâiı 1600 "• 

• sayılı Kanunda değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi ve Millî Savunma K o 
misyonu raporu (2/293) 51:Ö2 

6. — İzmir Milletvekili Halide Edib 
Adıvar ve 1.0 arkadaşının, Çiftçi Malla
rının Korunması hakkındaki Kanunun 4 
ncü maddesine bir fıkra ve bu kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Tarım, İçişleri ve Adalet ko
misyonları raporları (2/253) 52 

7. — Kibritin tekelden çıkarılmasına 
ve İstihlâk Vergisine tâbi tutulmasına 
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel 
Komisyonu raporu ile Ekonomi Komisyo
nu düşüncesi ve Maliye ve Bütçe komis
yonları raporları (1/199) 52:68 

konuda Dışişleri Bakanı Fuad Köprülü açıkla
mada bulundu. 

Adalet Bakanı Rükneddin Nasuhioğlu, 22 
nci Birleşimde cevabı verilen Mardin Milletve
kili Kâmil Boran'ın sorusu münasebetiyle ileri 
sürdüğü bâzı iddia hakkında tamamlayıcı be-

' yanatta bulundu ve bu konu üzerinde bir müd
det görüşüldü. 

Birleşime ara verildi. 

îkinci Oturum 
Sivas Milletvekili Nâzım Ağacıköğlu 'nun; 
Erzurum Milletvekili Enver Karan'm, Er

zurum havalisinde vukubulan deprem münase
betiyle Büyük Millet Meclisinin sıcak ilgisinin 
felâketzedelere duyurulması hakkındaki öner
geleri ayrı ayrı okunarak kabul olundu. 

Açık bulunan Devlet Bakanlığına İçişleri 
Bakanı ve Manisa Milletvekili Fevzi Lûtfi Ka-
raosmanoğlu'nun vekillik edeceğine dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi, okundu. 

Geçici bir komisyon kurulması hakkındaki 
Dilekçe Komisyonu Başkanlığı tezkeresi okun-
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 
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du. Bakanlıklarla karşılıklı komisyonlardan iki
şer üye. alınarak bir Geçici Dilekçe Komisyonu 
kurulması* kabul olundu. j 

Giresun Milletvekili Doğan,Köymeıı'in, Do
ğu Karadeniz bölgesinde bulunan illerdeki top
raksız köylü sayısına ve çiftçiliğe •elverişli 
topraklarla mübadil ve mütegayyip eşhastan 
Hazineye intikal etmiş olan gayrimenkullerih 
miktarına ve bunların teffiz suretiyle yapılan 
tevzilerinde takip edilen usule, bilfiil çiftçi ol-
mıyan şahıslara geçmiş köy, tarla ve meralara 
ve köy enstitüsü mezunlarına tahsis edilen 
topraklara dair sorusu, ilgili bakan oturumda 
hazır bulunmadığından, gelecek Birleşime bıra
kıldı. ' ! 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 
Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı Ka
nunun 3 ncü madesinin yorumlanmasına mahal 
olmadığına dair Bütçe Komisyonu raporu o-
k u n d u . ' • • ' • . " 

• 9.1.1952 Çarşamba günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Manisa Milletvekili İstanbul Milletvekili 

Muhlis Tümay Fürûzan Tekil 
Kâtip 

İsparta Milletvekili 
Said Bilgiç 

Sorular 

Sözlü sorular •! • 
Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'ün, Devlet 

radyosu ile yayımlanan Meclis müzakereleri 
hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığından sözlü soru önergesi (6/523) • 'j 

Yazılı sorular 
Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'ün, Kore'

deki kuvvemiz ve zayiatımız hakkındaki ya
zılı soru önergesi Millî Savunma Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/521) . 

Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'ün, vatan
daşlar arasındaki yıllık sıhhi zayiat hakkında 
yazılı soru önergesi Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/522) 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasarılar | 
1. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ta

sarısı (1/309) (Adalet Komisyonuna) | 
2. — Hukukta Yargılama Usulü Kanunu 

tasarısı (1/310) (Adalet Komisyonuna) 

Teklif | 
3. — Konya Milletvekili Tarık Kozbek'in, 

devlete ve il hususi idareleri ile belediyelere 
ait hastanelerde çalışacak mütehassıs doktorla
rının mesailerinin tamamen hastanelere hasrı
na ve buna mukabil tazminat verilmesine dair 
kanun teklifi (2/326) (İçişleri, Sağlık ve Sos
yal Yardım ve Bütçe komisyonlarına). .| 

Raporlar . 
4. — Açık bulunan Danıştay Başkanlığı için 

seçim yapılmasına dair Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet ve İçişleri komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyon raporu (3/252) (Gündeme) 

5. — Danıştayda açık bulunan Üçüncü Da
ire Başkanlığı için seçim yapılması haklımda 
Başbakanlık tezkeresi' ve Adalet ve İçişleri ko

misyonlarından kurulan Karma Komisyon rapo
ru (3/210) (Gündeme) . 

6. — Danıştayda açık bulunan Dördüncü Da
ire Başkanlığı için seçim, yapılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet ve İçişleri ko
misyonlarından kurulan Karma Komisyon ra
poru (3/211) (Gündeme) 

7. -— Danıştayda açık bulunan beş üyelik için 
seçim yapılması hakkında Başbakanlık tezkere
si ve Adalet ve İçişleri komisyonlarından kuru
lan Karma Komisyon raporu (3/212) (Gündeme) 

. 8. — Amasya Milletvekili Kemal Eren ve 
Ankara Milletvekili Salâhattin Benli 'nin, Gay-
rimenkule Tecavüzün Define dair kanun teklifi 
ve İçişleri ve Adalet komisyonları raporları 
(2/191) (Gündeme) * ''''•.; ' , ."". 

9. — Ankara Milletvekili Talât Vasfi öz'ün^ 
Difteri aşısının mecburi olarak tatbik edilmesine, 
dair kanun teklifi ve İçişleri ve Sağlık ve Sosyal; 
Yardım komisyonları raporları (2/46) (Günde-. 
m o ) ' • • • - • • : • , . , . - • l~: 

10. — Başbakan ve Bakan ödenekleri hakkın-. 

- • # 



B : 24 9.1.1952 
da kantin tasarısı Ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/303) (Gündeme) 

11: — Devlet Memurları Aylıklarının Tev
hit ve Teadülüne dâir olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (i) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Ada
let* Bakanlığı: merkez ve iller kısımlarında deği
şiklik yapılması. hakkında kanun taşanları ve 
Adalet- ve Bütçe komisyonları raporları (1/289, 
1/291) (Gündeme) 

12. --İdareci Üyeler Kurulunun, Türkiye 

0 : 1 
î! Millet Meclisi Başkanı ödeneği1 haldnn-

da kanun teklifi ve Bütçe Komisyonu raporu 
(2/324) (Gündeme) 

13. — Temyiz Mahkemesi Teşkilâtına, dair 
1221 sayılı Kanunun 2020 sayılı Kanuni a deği
şen 1 ve 5 nci ve 5458 sayılı Kanunla değişen 3 
ncü maddelerinin değiştirilmesi ye 4 ncü mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tasa
rısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/290) (Gün-

BÎRÎNCİt OTURUM 
Açılma saati : 15,08 

BAŞKAN — Başkanvekili Muhlis Tümay 
KÂTİPLER : Püruzan Tekil (istanbul), Said Bilgiç (İsparta), 

«*•»• 

3.—YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 
Müzakerelere sözlü sorulardan, başlıyoruz. 

4. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A — SÖZLÜ SOfflLAR 

1; — Ankara4Milletvekili Fuad SeyKun'un, 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunda çalı-
"şan işçüereverüemiym fazla mesai ücretleriyle 
miktarına, müterakim ücretlerin defaten ödenme
sinin mümkün olup olmadığına ve ne zaman öde
neceğine dair sorusuna Çalışma-Bakanı ve İşlet
meler Bakanvekili Nuri özsan*in sözlü cevabı 
(6/489) 

29. XI.1951 
T. B. M. M. Yüksek Başkanlığın^ 

Aşağıdaki sözlü sorumun Çalışma ve İşletme
ler Bakanları tarafından - Büyük Millet Meclisin
de sözlü olarak cevaplandırılmasını saygı ile rica 
ederim. 

Ankara Milletvekili 
Fuad Seyhun 

•l 1: -— Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumun-
da çalışan işçilere 3008 sayılı İş Kanununun sa
hili hükümlerine rağmen fazla mesai ücreti veril

mediği doğru mudur? 
2. — Günlük çalışmalarına munzam olarak 

fazla çalışma saatiyle senelerce çalışan: işçilerin, 
kanunun tarif atı dâhilinde ücretlerini vermiyen 
Makina ve Kimya.; Kurumu aleyhine- dâva açtık
ları ve ilâm aldıklarına göre bu şekilde fazla mesai 
ücretine müstehak olanların yekûnu nedir ? 
ve ne miktar alacakları vardır? 

3. — Müterakim ücretlerin Kurum tarafm-
dan defaten ödenmesi mümkün müdür? Bu hu

lusta Bakanlık ne düşünmektedir? 
4. — Bu meblâğ işçiye ne suretle ve ne zaman 

ödenecektir? Yoksa bütün işçilerin mahkemeye 
başvurmaları ve bu suretle gerek işçinin ve ge
rekse kurumun ızrarı tasvip olunuyor mu? 

5. — Fazla çalışma ücretini kanunun tarifatı 
dâhilinde tatbik etmiyen ve zamanında bedelle
rini ödemiyenler hakkında kanunî takibat açılnuş 
mıdır?: 

36 



B : 24 9 . 1 . 
BAŞKAN — Buyuran çalışma ve işletmeler 1 

Bakanı. 
ÇALIŞMA BAKANI VE İŞLETMELER 

BAKANVEKİLt NURİ ÖZSAN (Muğla) — 
Ankara Milletvekili muhterem Fuad Seyhun ar
kadaşımızın, .- Çalışma ve İşletmeler Bakanlıkla
rından sordukları suallere, her iki bakanlık adına 
arzı cevap ediyorum 

S u a l i . — • Makina ve Kimya Endüstrisi Ku
rumunda çalışan işçilere, 3008 sayılı îş Kanu
nunun sarih hükümlerine rağmen, fazla mesai 
ücreti verilmediği.doğru mudur? 

Cevap 1. — Makina ve Kimya Endüstrisi Ku
rumuna bağlı iş yerlerinde çalışan işçilerin sekiz 
saatin üstünde yaptıkları fazla mesai ücretleri j 
ödenmiştir» Yalnız İş Kanununun 37 nci madde
sinin 3 numaralı bendinde yazılı % 50 ye kadar 
olan zamlar verilmemiştir. 

Muhterem arkadaşımın «fazla mesai ücretleri 
verilmediği doğru mudur» şeklinde vaz'ettikleri 
sorulariyle, bu fazla mesai zamlarını kastetmiş ol
duklarını zannetmekteyim. 

Bu suretle tavzihe mecburum ki ödenmiyen 
fazla mesai ücretleri değil ancak zamlardır. 

Kuramca fazla mesai ücretlerinin zamsız 
ödenmesi sebebini de kısaca arzedeyim; 

Malûmunuz bulunduğu üzere, İş Kanununun 
39 ncu maddesine dayanılarak Bakanlar Kuru
lunca alman 18 . X . 1939 tarih ve 12175/2 sayılı 
Kararnameye tevfikan Millî Savunma Bakanlığı
na bağlı iş yerlerinde yapılan fazla mesai ücret
leri zamsız ödenmekteydi. 

Askeri iş yerlerinden bir kısmı 31 ' . I I I . 
1950 tarih ve 5591 sayılı Kanunla teşekkül e-
den Makina ve Kimya Endüstrisine intikal et- j 
mistir. 

Mezkû kanunun 18 nci maddesindeki « . . . 
çeşitli kanun ve tüzüklerle askerî fakbrikalara 
tanınmış olan bütün haklar ve yetkiler bu ku
ruma intikal eder» hükmüne istinat edilerek 
İşletmeler' Bakanlığı . yukarıda arzettiğim ka
rarname hükümlerine göre fazla mesai ücret
lerinin zamsız ödenmesi icabedeceği kanaati
ne vararak zamları vermemiştir. 

Çalışma Bakanlığı ise, Millî Savunma bün
yesinden ayrılarak Makina ve Kimya Endüst
risi Kurumuna intikal-eden iş yerlerinde ya-
pilanfazla ' mesailere ait ücretlerin kuruma I 
intikali tarihinden itibaren, zamlı olarak öden- | 

.1952 O : 1 
I rnesi ieabecîectîği nokta i nazarında-ısrar etmiş

tir. ' r 

Bu defa yeni baştan bir heyete yaptırdığı
mız tetkikatla, mevzuata göre, mezkûr zamların 
ödenmesi gerektiği tesbit edilmiştir. Netice o-
larak, adı geçen iş yerlerinin kuruma intikalin
den bu yana birikmiş fazla mesai ücretlerinin 
ödenmesi için İşletmeler Bakanlığınca' kuruma 
emir verilmiştir. 

Sual 2. Günlük çalışmalarına munzam ola
rak fazla çalışma saatleriyle senelerce çalışan 
işçilerin, kanunun tarifatı dâhilinde ücretlerini 
vermiyen Makina ve Kimya Kurumu aleyhine 
dâva açtıkları ve ilâm aldıklarına göre bu şe
kilde fazla mesai ücretlerine müstahak olan-

I ların yekûnu nedir ve ne miktar alacakları var
dır? 

Cevap 2. Munzam mesai ücretlerine ait 
zam farklarının verilmemesi için Kurum aley
hine açılan dört dâva karara bağlanmıştır. Bun
lardan üçünün istekleri, Askerî fabrikalar 
zamanını teşmil edildiği için Yargıtayca bo
zulmuş, Kurum zamanına inhisar ettirilen dör
düncü karar tasdik edilmiştir. 

Kuruma intikali tarihinden itibaren öden
mesi gereken fazla mesai zamları tutarı 1950 
malî yılında 576 bin lira, 1951 yılı Ekim ayı so
nuna kadar hesaplanan miktar 207 324 lira
dır ki, bu suretle 1951 Ekim ayı sonuna kadar 
kurumun ödiyeceği meblâğ: yekûnu 783 324 li
radır. 

1951 mlî yılı sonuna kadar bu para yekûnu
nun bir milyon liraya yaklaşacağı anlaşılmak
tadır. Hâk sahibi işçilerin yekûnu da takri
ben iki bin-kadardır. 

Sual 3. Müterakim ücretlerin Kurum ta
rafından defaten ödenmesi mümkün müdür? 
Bu hususta Bakanlık ne düşünmektedir? 

Cevap 3.. İkinci maddede arzettiğim öden
mesi gereken para miktarına dikkat buyurulur-
sa defaten ödenmesi halinde Kurumun malî bün
yesi üzerinde büyük sarsıntı husule getireceği 
aşikârdır. 

Bu sebeple kurumu zor bir duruma düşür-
miyecek surette bir ödeme şekli kararlaştırılmış 
bulunmaktadır. Tesbit edilen şekle göre, işçilerin 
1951 yılı fazla zam istihkakları defaten _ödene-

I çektir. 1950 yılı istihkaklarına gelince; 1952 yılı 
I Nisan ayından itibaren aylık ödemeler yapı l ı r -
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B : 24 9 ,1 
".ken 1950 yalının o aya tekabül eden birikmiş is-
tihkakları da tediye edilecektir. • 

Soru İ Bu meblâğ işçiye ne suretle ve ne 
zaman ödenecektir! Yoksa bütün işçilerin mahke
meye baş. vurma] arı ve bu suretle gerek işçinin 
ve gerekse kurumun ızrarı tasvip olunuyor mu l. 
• Cevap 4. . Artık işçilerin mahkemeye baş vur
malarına lüzum bırakılmamıştır. Üçüncü madde
de arzettiğim şekilde ödenecektir. 

Soru 5. -Fazla çalışma ücretlerini kanunun 
tarif atı dâhilinde tatbik etmiyen ve zamanında 
bedellerini ödemiyenler hakkında kanuni taki
bat açılmış mıdır?. 

. Cevap 5. Kanuni takibat açılmamıştır. Ve 
birinci maddede arz ve izah ettiğim gibi, fazla 
mesai zamlarının ödenmemesi, sırf kanun tatbi
katı bakımından mevcut görüş farkından ileri 
gelmiştir. Suiniyete ve kasda makrun bir suç ma
hiyeti görülmediğinden kovuşturma yapılmasına 
mahal görmemekteyiz. 

BAKSAN — Ankara Milletvekili Fuad'Sey-
hun, buyurun. 

FUAD SEYHUN (Ankara) — Sayın Bakanın 
sözlü soru mevzuu yaptığım mesele hakkında ver
miş oldukları tatminkâr cevaba teşekkürlerimi ar-
zederim. 

Yalnız iki sene süren bir mücadeleden sonra 
sözlü soru mevzuu olan bu hâdiseyi mütaakıp ve
ya arifesinde binlerce, hemen hemen beş bine ya
kın işçi kitlesini alâkadar eden bir mevzuun; iki 
sene zarfında halledilmoyişi üzerinde durmayı, 
çalışmalarımızın selâmeti bakımından faydalı 
görmekteyim. 

Aziz arkadaşlar; bir kanun çıkıyor, kanunun 
sarih hükmü şöyledir : 

«Fazla mesai ücretine tâbi bulunan işçiler, 
Millî Savunma Bakanlığına bağlı müesseselerde 
bulunduğu müddet zarfında Bakanlar Kurulu 
kararınca bu zamdan istifade edemezler» diyor. 

;; Askerî Fabrikalar Makina Kimya Kurumuna 
intikâl ettiği zaman bu hükmün kaldırılarak, faz
la mesaiye tâbi tutulan işçilerine bu zammın oto-
matikman verilmesi ieabederdi. Fakat malûm zih
niyet, vatandaşı, vatandaş kitlelerini üzüntüde 
bırakan muameleleri daima plmıyacak taraftan 
gören zihniyet. Makine ve Kimya Kurumu işçi
lerine bu zammı vermekten alıkoymuştur. İşçi ar
kadaşlar haklı olarak muhtelif müracaatlar yap
mışlar, bu müracaatlarını kurum nezdiııde, sen
dika topluluğu halinde diğer mercilere baş vur-
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j mak suretiyle meseleyi ve haldi dâvalarını ortaya 

atmışlardır. Hiçbir yerden müspet cevap alama
yınca bir kısmı mahkemeye baş vurmuşlar. Mah
kemeden karar almışlardır. Mahkemeden alman, 
karara rağmen bu fazla mesai zamlarını Ödemekte 
tereddüt gösteren kuruma karşı kitle halinde bü
tün işçiler avukata baş vurmak suretiyle işi mah
kemeye intikâl ettirmek tarafını iltizam etmişler
dir. 

Aziz arkadaşlar; (burada iki büyük faktör, 
iki büyük ruh vardır. Bir tanesi; tezgâh ba
şında bulunan bir işçinin, hakkını vermiyen 
bir. müesseseye karşı, nasıl bir haleti ruhiye 
içerisinde çalışacağı, ötekisi de bütün işçilerin, 
beş bin işçinin mahkemeye baş vurması halin
de bizzat işçinin dujç-ar olacağı maddi zararın 
hesabıdır. 

Eğer mesele, muhtelif mercilerde son defa 
bakanlık kanallarında uzunboylu formalitelerle 
oyalanmasa, uzunboylu sürüncemede bırakıl
mamış olsaydı, hakkın kolay alındığı bir dev
reye intikal ettiği mânâsı elbette meydana çı
kardı. Fakat senelerce uğraştıktan ve bir söz
lü soru mevzuu yapıldıktan sonra işin bu ce
reyanı alması hakikaten vatandaşlarla devlet 
daireleri arasındaki ve dolayısiyle hükümete 
karşı olan sevgisini zedeliyecek mahiyettedir. 

Aziz arkadaşlarım; bu hâdise vatandaşların, 
vatandaş kütleleriyle devlet müesseseleri ara
sında cari muamelâtın tanzimi ve rasyonel ça
lışma bakımından bütün icra merciinin, teşriî 
merciin üzerinde hassasiyetle durması icabeden 
bir konudur. Bugün vatandaş büyük enerji 
santrallerinin, büyük imar ve kalkınma hare
ketlerinin devlete neye malolduğunu, yeni ik
tidarın bunları yapabilmek ve başarabilmek 
için ne kadar müşküller karşısında kaldığını 
bilir ve bunun aksak taraflarını hoş görmekte-

I dir. Yalnız memur karşısında, müesseseler kar
şısında, devlet daireleri karşısında vatandaşın 
daima haksız görünmesi, işinin.geç ve güç ya
pılması, bütçe dışı prensipleri daima vatandaş
la iktidarın arasını 'açmaktadır. . 

Sayın Samet'Ağaoğlu'nun çok veciz olarak 
ifade ettiği «Vatandaşa karşı güler yüz!» ve
cizesi ile dâvanın halledilmediği kanaati bedi-
hidir. Vatandaş kitleleriyle devlet müessesele
ri arasında carı olan muamelâtın bir an evvel 

I bir prensibe bağlanmasını ve bu yolda hükümet 
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tin daha zecrî hareket etmesini, tm soru vesilesi 
ile arz ve istirham ederim efendim. 

BAŞKAN -— ikinci soruya geçiyoruz. Doğan 
Köymen burada mı- efendim? (Burada sesleri). 

2. -— Giresun Milletvekili Doğan Eöymen'in,' 
Doğu Karadeniz bölgesinde bulunan illerdeki 
topraksız köylü sayısına ve çiftçiliğe elverişli 
topraklarla mübadil ve mütegayyip eşhastan 
Hazineye intikal etnü§ olan gayrimenkuUerin 
miktarına ve bunların teffiz suretiyle yapılan 
tevzilerinde takip edilen usule, bilfiil çiftçi olmı-
yan şahıslara geçmiş köy, tarla ve meralara ve 
köy enstitüsü mezunlarına tahsis edilen toprak
lara dair Başbakanlıktan olan sorusuna Devlet 
Bakanı Vekili Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu ve 
MUM Eğitim Bakanı Tevfik ileri'nin sözlü ce
vaplan 

6/510 
T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Doğu Karadeniz bölgesinin malûm olan nü
fus kesafeti ve toprak darlığı bir iç iskân mev
zuu olarak mütalâa edilmektedir. Ancak, bu 
iskân mevzuunda, toprağı müsait yerlere 
nakledilecek topraksız nüfusun tâyin ve tesbi-
tinden önce bu bölgenin, hususiyetlerine göre yer 
yer halledilecek bâzı meseleler vardır. Ben bu 
meselelerden biri üzerinde durarak buna dair 
Hükümetten bâzı malûmat almak ihtiyacını duy
maktayım. Bu da bu bölgedeki Millî toprakla
rın, bilhassa mübadil rum ve mütagayyip şahıs
lardan Hazineye intikal eden gayrimenkul mal
ların bugünkü durumlarını Öğrenmek mahiyetin
de olacaktır. 

Verilecek malûmatın kati ölçü ve kıymetlere 
dayanmasının bugün için, imkânsız bulunduğunu 
biliyorum. Şu kadar ki, bildiğim hâdiseler ve 
müşahede ettiğim haksızlıklar muvacehesinde 
tahminlere istinat ettirilerek verilecek malûmatın 
bile bence kıymeti büyük olacaktır. B,u bakım
dan aşağıdaki suallerimin, Sayın Başbakan ta
rafından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygı 
ile arz ve rica ederim. 

1. Çoruh, Eize, Trabzon, Gümüşane, Giresun 
Ordu ve Samsun vilâyetleri içinde topraksız 
köylü sayısı tahminî olarak nedir? Bunların ne 
kadarı yarıcı veya ecir olarak başkalarının top- J 
raklarmda çalışmaktadır.?, j 

2. Çoruh, Rize, Trabzon, Gümüşane, Giresun | 
ve Samsun vilâyetleri içinde çiftliğe elverişli I 
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I millî toprakların miktarı tahminî olarak nedir? 

Halen mübadil rum ve mütagayyip şahıslardan 
intikal etmiş olan gayrimenkullerden Hazinenin 
elinde kalmış olanlar var mıdır? varsa miktarları 
(köy, tarla, bağ, bahçe) belli midir? 

3. Bu vilâyetlerde mübadil rum ve müta
gayyip şahıslardan Hazineye intikal etmiş olan 
gayrimenkuUerin teffiz suretiyle yapılan taviz
lerinde nasıl bir usul takip edilmiştir? Tevziat, 
tam ölçülerek ve kıymetler tesbit edilerek mi ya
pılmıştır? Yoksa sırf tapu kayıtlarına mı itibar 
edilmiştir.? Bu takdirde tapu hudutları dâhilin
de kalan fazlalıklar hakkında ne muamele yapıl
mıştır? 

4. Mübadil ram ve mütegayyip şahıslardan 
Hazineye intikal eden bu gayrimenkul mallar 
üzerinde zilyedlik iddiasiyle bilfiil çiftçi olmıyan 
şahıslara geçmiş köy, tarla ve meralar var mıdır? 
Varsa hükukan hâsıl olan neticeler nedir? 

5. Yine mübadil rum ve mütegayyip şahıs
lardan Hazineye intikal eden köylerden, teffiz 
veya borçlanmak suretiyle bir kısım arazi elde 
edip de birtakım hudut oyunları veya zilyedlik 
iddialariyle bu köylerin tamamına sahip olanlar 
var mıdır? Ve bu sahipler fiilen çiftçi midirler? 
Bu durumda olan köy sayısı belli midir? Bu köy
lerin şahıslara geçmesinde Hazinece mahsubu 
yapılan vesikaların kıymetlerini veya borçlanma
nın miktarını tesbit mümkün müdür? 

6. Hazinece borçlandırılmak suretiyle fakir 
köylüye satılıp da tapuları verilmemiş olan gay-
rimenkuller üzerinde hakiki çiftçi olmıyan şa-

| hışlar tarafından zilyedlik iddiasında bulunanlar 
olmuş mudur? Olmuş ise yer, zilyedin istisma
rında; borç, satmalanın uhdesinde mi kalmıştır? 
Böyle hâdiseler varsa Hazine tasarruf edemediği 
malı nasıl.satmıştır? 

7. Yine Hazinece borçlandırılmak suretiyle 
topraksız köylüye satılıp da tescillerini yaptıra-

! madıkları bahane edilerek bilâhara geri alınıp 
köy enstitüsü mezunlarına tahsis edilmiş toprak-

j lar^var mıdır? Halen bu toprakların hukuki du-
| rumları nedir? 

Giresun Milletvekili 
Doğan Köymen 

İÇİŞLERİ BAKANI;VE DEVLET BAKA
NI VEKİLİ FEVZİ LÛTFİ KARAOSMANOĞ
LU (Manisa) — Efendim, toprak ve iskân işleri
ne Devlet Bakanlığı baktığı için Başbakan adına, 
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Devlet Bakanı vekili, sıf atiyle cevaplarımı arze- : 
diyorum. 

Yalnız sualler çok uzundur. Cevapları yazma- ır 

ya mecbur olduk. Cevapları da biraz tabiî uzun 
oldu. Af finizi istirham ederim. 

Sayın milletvekili 7 maddeden ibaret önerge-
;inde hulâsatan: 

Doğu Karadeniz bölgesi illerinden Çoruh, Ri
ze; Trabzon, Gümüşano, Giresun, Ordu ve Sam
sun illerindeki topraksız köylü sayısı, çiftçiliğe 
elverişli millî topraklar, mübadil ve mütegayyip 
eşhastan Hazineye intikal etmiş gayrimenkulle-
rin teffiz suretiyle yayılan tevzilerinde takip 
edilen usul, bilfiil çiftçi olmıyan şahıslara geç
miş köy, tarla, mera bulunup bulunmadığı, Ha
zinece borçlandırılmak suretiyle topraksız ̂  köy
lüye satılıp da tescillerini yaptırmadıkları baha
ne edilerek geri alınıp köy enstitüsü mezunla
rına tahsis edilmiş topraklar olup olmadığı ve 
halen bu toprakların hukuki durumlarının ne
den ibaret olduğu hususlarının aydınlatılmasın
dan ibarettir. 

Toprak, İskân Genel Müdürlüğündeki kayıt
larla, Maliye Bakanlığından alınmış bilgilere 
göre sorular madde sırasiyle aşağıda cevaplan
dırılmıştır : 

1. Müfredatı elimde mevcut 1 numaralı tab
loda kaydolunduğu üzere Çoruh, Rize, Trabzon, 
Gümüşane, Giresun, Ordu ve Samsun illerinde 
ceman 47071 topraksız, 187167 az topraklı aile 
mevcuttur. 

Topraksız ailelerden 27825 i kiracı ve ortakçı, 
19246 sı tarım işçisidir. 

2. Adı geçen illerde ceman 26681 dönüm 
kiraya verilen, 134180 dönüm fuzuli işgal al- . 
tında bulunan, 122474 dönüm hâli, 548173 dönüm 
mera ve 124207 dönüm çayır vardır. (Bu rakam
lar; toprak, insan ve hayvan varlığı hakkında 
1950 yılında yapılan ankete illerden alman 
cevaplardan derlenmiştir.) 

Mübadil Rum ve mütegayyip eşhastan kanun
larımla tevfikan Hazineye intikal eden gayri
menkul mallardan bir kısmı, 341 yılı Umumi Mu
vazene Kanununun 23 ncü 716 sayılı Borçlanma 
Kanununun 2 nci, 2490 sayılı Kanunun 56 ncı 
ve İskân Kanununun 3667 sayılı Kanunun bi-

v rinci maddesiyle, değiştirilen ve 5098 sayılı. Ka
nunun 13 ncü maddesiyle kaldırılan,. 12 nci mad
desi .gereğince tevzi, bir kısmı da muhtelif iskân 
kanunlarına tevfikan mübadil, muhacir, mülteci, 
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harikzede ve menkul eşhasa teffîss ve tahsis edil
miş olup mütebakisi Hazine elinde bulunmakta
dır. 

Hazine uhdesinde bulunan bu nevi gayrimen-
kullerin miktar ve nevileri mahallerince malûm 
bulunmakta ise de bakanlıkta bu hususta malû
mat yoktur. 

, 3. Mübadil Rum ve mütegayyip şahısların 
Hazineye intikal etmiş olan gayrimenkulleri tef-
fiz ve âdi iskân suretiyle Yunanistan mübadille
rine verilmiştir. Mübadeleye tâbi ahaliye verile
cek emvali gayrimenkule hakkındaki 1 6 . 4 . 1340 
tarihli ve 488 sayılı Kanun ve 8 ; 10 . 1340 ta
rihli ve 972 sayılı kararnamede yazılı hükümler 
gereğince, mübadilin Yunanistan'da terkettiği 
gayrimenkullerin tapu senetlerinde yazılı kıy
metlerinin % 50 si', tapu senetlerinde kıy
meti yazılı olmıyan metrukâtm - kefaletname 
ve takdiri kıymet şehadetnamelerine müsteniden -
P/o 40,3 ve tapu senetleri bulunmıyanlara kefalet 
ve takdiri kıymet şehadetnamelerine istinaden 
metrukâtm % 20 si nispetinde teffiz komisyon
ları kararı ile gayrimenkul mal verilmiştir. 

1771 sayılı ve 28 . 3 .1931 tarihinde yayım
lanmış bulunan katı Tasfiye Kanunu ile teffiz 
muamelelerine son verilmiş olduğundan bu tarih
ten sonra bu çeşit işlemler yapılmamıştır. 

Teffiz dosyaları tescile mesnet teşkil etmek 
üzere tapu dairelerine verilmiş olduğundan bu 
gibi gayrimenkullerin cins, nevi ve miktarları 
ile, kimlere verildiğinin bugün için bilinmesi 
mümkün değildir. Tevziat, kıymetlerin takdiri 
ve tapu hudutlarının tâyin ve tesbiti mevzu ka
nunlar ve müteamel usuller dairesinde yapıl
mıştır. 

4. Mübadil ve mütegayyip eşhastan Hazine
ye intikal eden gayrimenkul mallar üzerinde zil-
yedlik iddiasiyle bilfiil çiftçi olmıyan şahıslara 
geçmiş köy, tarla ve mera bulunduğuna dair Ma
liye Bakanlığına intikal etmiş bir hâdise mevcut 
değildir. 

Yalnız son zamanlarda (tapu kayıtlarında 
hukuki kıymetlerini kaybetmiş olanların tasfiyesi 
hakkındaki 1515 sayılı Kanuna ek 5519 sayılı 
Kanuna müsteniden,) birçok köylüleri mütegay
yip eşhastan metruk malların senetsiz tasarruf 
ettikleri iddiasiyle ve hasımsız dâva açmak sure
tiyle namlarına tescil ettirmek yolunu tutmuş 
oldukları görülmektedir. Hazinece ıttıla peyda 
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edilen bu gibi dâvalara müdahil sıfatiyle iştirak 
edilmektedir. 

5. Teffiz veya borçlanma suretiyle aldıkları 
toprakların hudut ve miktarlarını mahkeme veya 
tapu komisyonu kararı ile tevsi ve tezyit ettir
meye muvaffak olmuş birkaç mübadil vardır. 
Bu sebepten hâsıl olan ihtilâflar mahkemeye in
tikal etmiş oîup hâlen muhakemeleri devam et
mektedir. 

6. Hazinece borçlandırılmak suretiyle fa
kir çiftçilere tevzi edilen arazi üzerinde eşhas 
tarafından (hakikî çiftçi olup olmadığı.biline
memektedir) zilyedlik veya mülkiyet iddiasında 
bulunanlar olmuştur. Bu gibi. ihtilâflar Adliyeye 
intikal etmekte ve mahkeme neticesinde verilen 
karara uyulmaktadır. 

Hazinece fiilen tasarruf edilmiyen veya mül
kiyeti Hazine ile eşhas arasında ihtilaflı bulu
nan arazinin tevzii cihetine gidilememiştir. 

Zilyedlik veya mülkiyet iddiaları ekseriyetle 
tevziden sonra ortaya atılmaktadır. 

Hazinece dağıtılıp da mahkeme karariyle da
ğıtımdan faydalananların elinden çıkan araziye 
mukabil tahsil edilmiş olan taksit bedelleri der
hal geri yerilmekte ve mütebaki borç terkin edil-
mektdir. 

7. Hazinece borçlandırılmak suretiyle top
raksız-veya az topraklı çiftçilere verilipte zama
nında bunlar namına tescili yapılmadığından 
dolayı geri alınıp köy enstitüsü mezunu öğret
menlere tahsis edilmiş arazi mevcut değildir. 

Ancak, vaktiyle tevzi edilmiş olduğu halde 
tevzi muamelesinin, mer'î talimatnameye uygun 
olmaması yüzünden muteber sayılmıyarak geri 
alınmış olan araziden köy enstitüsü mezunu öğ
retmenlerle köy okullarına tahsis edilmiş olan
ları vardır. 

Bu hususta Millî Eğitim Bakanı arkadaşımın 
daha ziyade malûmattar olduklarından müsaade 
ederseniz kendileri izahat- vereceklerdir. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TEVFÎK ÎLEEÎ 
(Samsun) — Köy enstitüsü mezunlarına tahsis 
edilen topraklar için 5129 sayılı Kanunun ge
çici birinci maddesinde : 3803, 4274 ve 4459 
sayılı kanunlar hükümlerine göre arazisi, ensti-
tüsîü mezunu-öğretmenlerin ve sağlık memur
larının geçim toprağı olarak kamulaştırılmış 
bulunanlar 1948 yılı sonuna kadar illerde va
liye, ilçelerde kaymakama baş vurdukları ve , 
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i 1949 ;yılı sonuna kadar bedelini tamamen öde

dikleri takdirde kamulaştırma bedeli köy san
dığına tamamen geri verilmek şartiyle bu top
raklar eski sahiplerine geçebilir. Köy bütçe
sine irat kaydedilen bu paralar okul yapımına, 
okul eksiklerinin giderilmesine, okul uygulama 
bahçesi sağlanmasına harcanır. 

Üzerine öğretmen ve sağlık memurları için 
ev yapılmış geçim topraklarından bina yeri dâ
hil 500 metre karelik kısmın bedeli tenkis edi
lerek geri verilmez. 

Geçici ikinci maddede : Geçici birinci mad
de gereğince tasfiye edilmemiş veya devlet ve 
köy tarafından okula tahsis olunmuş toprak
lar bu kanunun dördüncü maddesi hükümleri
ne göre köy tüzel kişiliğine bırakılmıştır. 

Kanunun dördüncü maddesinde ise : Köy 
okullarına şimdiye kadar tahsis edilmiş olan 
devlet ve köye ait nizasız ve ihtilafsız toprak
larla aynı şartlar dâhilinde verilecek olan top
raklar köy ihtiyar meclisinin kararı, illerde va
li, ilçelerde kaymakamın onamı ile köy halkı 
tarafından imece ve sair suretlerle işletilir. Hâ
sıl olan gelir okul yapımı, okul araçları temini 
ve okul eksiklerinin giderilmesi başta olmak 
üzere köyün geri kalan mecburi hizmet işlerine 
harcanmak üzere köye irat kaydolunur, denil
mektedir ve bu esaslar dâhilinde köy enstitüsü 
mezunlarına tahsis edilen arazi tasfiye edilmiş
tir. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

DOĞAN KÖYMEN (Giresun) — Aziz ar
kadaşlarım; huzurunuza getirdiğim mevzu bu
gün memleketin içinde çırpındığı dertlerden 
bir kısmıdır. Bunun üzerinde hükümet kâfi 
derecede izahat vermiştir. Yalnız arkadaşlar, 
hâdiselerin bir de halk içindeki tesirini ve al
dığı şekli benden dinlemenizi rica edeceğim. 

Aziz arkadaşlar; sorularımın ihtiva ettiği 
meselelere geçmeden önce, geçen birleşimlerin 
birinde, Sinan Tekelioğlu arkadaşımızın Dilek
çe Komisyonunun bir kararına itirazı üzerine, 
bir mütegayyip şahsın bir Türke haricen sat
mış olduğu ve fakat Hazineye intikal etmiş 
olan bir gayrimenkulden dolayı mahkeme hük
müne bağlanmış olan alacak, uzun tartışmalara 
sebep olmuştur. Ancak, kıymetli hukukçuları
mızdan bir arkadaşın, vatandaş alacağını vak
tinde vermiyerek zaman aşımına sebep olduğu 

- iddiasiyle Hazineyi mütegallibelikle.ittiham et
miş olması, esas mevzuumla ilgisi olan bu mev-
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zuda beni birkaç söz söylemeye mecbur bırak
mıştır. 

Türkiye'de, vatandaş alacak ve hakları üze
rine oturmuş bir Hazine mütegallibeliği vuku-
bulmuş mu, veya mevcut mudur? Bunu bilmi
yorum. Aksine olarak ben size, bu memlekette, 
Hazine emvali üzerine kurulmuş yıkıcı bir ta-. 
gallübün mevcut olduğunu ispat edeceğim. Bu 
memlekette Hazine kadar tartaklanan bir mü
essese, Hazine emvali kadar yağma edilen bir 
varlık mevcut değildir. Hattâ, Hazinenin müte-
gallibe oluşunun ortaya atılmasına sebep olan 
hâdisede bile Hazinenin masum ve mağdur ol
duğu aşikârdır. v ;,f 

Benim anladığıma göre hâdise şöyledir: Mü-
tegayyip bir şahıs teğayyübünden önce veya o 
sırada veya kaçtığı yerde her nasılsa, Türki
ye'de bıraktığı yerine bir Türke haricen sat
mış. Yani," benim çocukluk hâtıralarım ve tarih 
yalan söylemiyorsa, Türk. Milletinin ölüm - di
rim mücadelesine atıldığı, dış ve iç düşmanla-
riyle amansız bir savaş halinde bulunduğu, tari
hinin en karanlık günlerini yaşadığı ve her tür
lü yardıma muhtaç olarak bütün varlığını or
taya koyduğu, canını dişine alarak kanını sel 
gibi akıttığı bir zamanda, Türk Milletini için
den vuran silâhlı akalliyetlere mensup bir va
tan haini, bu toprakların öz sahibi bir Türke 
malım satıyor, elinden altınlarını alıyor. Hedef 
belli, Türk Milleti mahvolacak, onun yok olma
sına sıkılan kurşunları artırmak için her çare
ye baş vurulacak.. Türkün mukaddes toprakları 
üzerinde Moskova'ya bağlı bilmem.. Ne Sovyet 
Cumhuriyeti kurulacak. Böyle bir zamanda, na
sıl olur da bir Türk, kendi milleti ile silâhlı 
mücadelede bulunan bir akalliyet mensuplarına, 
velevki malları karşılığında olsun, para verebi
lir. Vatanını seven, tarihine hürmet eden aklı 
başında bir Türkün millet ve tarih huzurunda, 
böyle bir gaflete düşeceğine ihtimal vermiyo
rum. Bu bakımdan ben bu vatandaşı affede-
mem. Türk mahkemeleri bu vatandaşa bir hak 
tanımış ise, vatana hiyanet edenlerin malları 
üzerindeki tasarruflarını tanımış değildir ki, 
bunu, yalnız Türk' adaletinin büyüklüğüne at
fetmek ieabeder. Hazine, mahkeme hükmünden 
dolayı bir para ödemiş ise, bunu, milletin bağ
rım kanatarak yapmıştır. Çünki, dış düşman
larla iş birliği yaparak bu vatanı parçalamak 
sevdasına kapılan o zamanki silâhlı akalliyetle-
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I rin yaptıkları tahribatın, can kayıpları bir ta

rafa, yıkıp yaktıkları ey barkların tazminatı da 
Hazinenin omuzlarına yükletmiştir. Günahtır, 
arkadaşlar, bu memlekette geliri, şehit yetimle
rinin gömleğine kadar inen Hazinenin bir müie-
gallibe ruhu ile vatandaş haklarına tecavüz et
tiğini iddia etmek, hakikaten günah ve büyük 
isnattır. 

Şimdi, asıl mevzuuma geçiyorum. Bu mev-
zuumu, bugün bir hâtıra olarak muhafaza ettiğim 
bir suali ortaya koyarak açacağım; 

Bundan 17 sene evvel, 1935 yılının yaz ay
larında, Karadeniz şehirlerinin birinin bir mey
danında binlerce fakir ve topraksız köylü, za
manın Başvekiline şu suali sormuşlardı: (istik
lâl Mücadelesini, topraklarımıza sahip olmak 
için yaptık; bu topraklar Hazine emvali adı al
tında yağma edildi. Mütegallibe bizi, Hükümet
le iş birliği yapmişeasma eziyor. Onlarla ortak 
mısınız? Bugün dünden daha beter esaret haya-

I ti yaşıyoruz. Bu topraklara sahip olmak için 
dâhilde de mi kan dökmemizi istiyorsunuz?. 

Bu sual, 17 seneden beri' cevapsızdır. O gün 
gördüğüm manzara hâlâ beni titretmekte ve 
düşündürmektedir. Evet arkadaşlar, Karadeni-
zin Doğu bölgesinde mübadil ve mütegayyip 
şahıslardan Hazineye intikal eden, fakat aslın
da mühim kısmı Türk köylüsünün malı iken 
tarihî, içtimai ve iktisadi zaruretler yüzünden 
ekalliyetlere geçen bu toprakların gerek teffiz 
suretiyle tevziinde, gerek tahsis veya müzayede 
ile satılmasında, bütün vaziyete çok mahdut bir 

i zümre hâkim olmuştur. Böylece, Hazine gayri-
menkulleri, tarihin hiçbir devrinde görülmemiş 
derecede, zümre tahakkümünü hedef tutan bo
zuk vo ruhsuz nizamların perdesine bürünüle-
rek yağma edilmiştir. Köylü efendimizdir, di
yen bir devrin köylünün sırtında şaklattığı kır
bacın derin yaralarını sarmak kolay olmıya-
caktır. Eğer Türk köylüsü, bu toprağın asli un
suru ve efendisi idi ise, bugün resmî kayıtlara 
göre 2,5 milyona yaklaşan topraksız köylü aile
sinin, aşağı yukarı 7 milyon köylü nüfusun se-

I faletini nasıl izah mümkün olacaktır? Sabık 
devrin gayrisamimi, aldatıcı topraklandırma 
politikasının cılız ve sönük hamleleriyle bu 
muazzam dâvanın halli, hiç şüphesiz mümkün 
değildi. Çünkü o devir, elindeki, Hazinenin öz 
malı olan en verimli topraklar, bağ, bahçeler 
üzerinde yağmacılığı hedef tutan bir tegallübün 
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mevcudiyetine yer yermiş ve köylüyü bu züm
re emrinde bir uşak menzilesine indiren bir 
sistemi, en şiddetli tedbirlerle muhafaza etmis-
•tır. 

Daha ilk zamanda Karadeniz Doğu bölge
sinde, mübadillere tahsis edilen vesikalar kar
şılığında tevzi edilen Hazine gayrimenkulle-
rinin hakiki" ölçü ve kıymetlerini tesbit müm
kün olsaydı ve her kese hakkı ne ise'o nispette 
yer verilseydi o bölgede bugün karşımıza, se
falet içinde çırpman büyük bir köylü kitlesi 
çıkmazdı. Şimdi, bu Hazine gayrimenkulleri 
üzerinde oynanan oyunlara dair bâzı misaller 
vereceğim. -̂  . 
; BAŞKAN — Üç dakikanız kaldı. 

DOĞAN KÖYMEN (Devamla) — Bir defa, 
teffiz yolu ile yapılan tevzilerde mübadil vesi
kalarını ellerine geçirenlere, padişahlık dev
rinin bozuk tapu kıymetleri üzerinden mua
mele yapılmış, dönümlere, ölçülere itibar ediL-, 
meksizin, hudut oyunlariyle çok geniş yerler 
zaptedilmiştir. Meselâ; 90 liralık vesika kar
şılığında birkaç köyün 2/3 sini zaptedenler ol
muştur. Bu kâfi değilmiş gibi, bu köylerin ge
ri kalan topraklarını müzayede ile satmaran 
köylülerin yerlerine de, bilhassa onlar askerde 
iken, tecavüz edilmiş, dönüşlerinde müfegal-
libenîn zilyedlilik iddiaları ve hudut oyunla
riyle karşılaşarak bir türlü topraklarına sahip 
olamamışlar görülmektedir. Hazine de işin için
den /çıkamamıştır. İşin tuhafı, Hazine, borç
landırma ile sattığı şahıslardan taksit zaman
larında alacağını tahsir etmektedir. Vergisini 
almaktadır. Yani, mülk zilyed olan beylerin 
elinde, borç ve vergi köylünün sırtında. Köy
lü feryat etmiş, kime ne? Ona sözde yol gös
terilmiş. Biz sana yer sattık, ötesine karışma
yız, git zilyedi dâva et, denilmiş, o kadar. 
Elde Zilyedlik Kanunu var. Bey işini kitabına 
uydurmuş, zavallı köylü nasıl dâva açıp da işin 
içinden çıkacak? 

Misallerimizi derinleştirmiyorum. Yalnız bir 
kazada, bir şahsa ait üç yüz liralık bir mübadil 
vesikası karşılığında 200 Rum ailesinin refahla 
geçimini temin eden Hazine gayrimenkullerinm 
tapuları bir beye verilmiş. Bu kâfi gelmemiş, 
ayrıca bir başka kazada bir de köy verilmiş ki 
yalnız bu köy 25 bin liraya satılmış. Dahası 
var. Böyle tapu kıymetleri üzerinden mübadil 
vesikaları karşılığında tefi iz.,edilen.,, evet, âde-
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I ta pul harcı değeriyle teffiz edilen köylerden 

köylere 20 - 30 bin liraya satılıp da halâ tapu
su verilmemiş olanlar var. Köylü, 20 seneden 
beri 1 000 - 1 500 lira borç ödediği halde bir 
türlü borçt-an kurtulamamış, para değeri altı
na göre düştükçe borç o nispette büyütülmüş. Za
vallı köylü, bir avuç toprağa sahip olmak aşkı 
ile nesillere intikal edecek bir borç altında in
lemeye terkedilmiş. 

Size çok acı ve hazin bir misal vereceğim : 
Bir kazada bir bey ele geçirdiği mübadil vesi
kasının bir kısmı ile çok güzel, yeri, yaylası, 
ormanı ile meşhur bir Rum köyünün 50 •- 60 
tarlasını kendisine maletmiş, sonra Hazineye 
başka hiç bir şey vermeden köyün tamamına 
sahip olmuş. Bu Rum köyüne komşu Türk köy
lerinin de bitişik yayla ve ormanları varmış. 
Rum köyünü yutan muhteris, hudutları, Türk 
köylerinin yaylalarına tecavüz eder şekilde bir 
tavır takınmış, aralarında ihtilâf çıkmış. Gel 
zaman, git zaman derken, bu köylerden birinin 
yaylasından bir yaz ıgünü, güpe gündüz 25 sa
ğılır mandası sürülmüş, zamanın hükümetleri 
bu mandaları bulamamış. Mandalar kaybolmuş. 
Hâdise 1932 veya 1933 te vukubulmuş. 

tşin garibi, mandası sürülmüş köy halkı, 
o. günden beri her sene hane başına birer ara
ba odun getirmekle, senede iki gün ırgatlık et
mekle beyin gayzını söndürmeye uğraşmakta, bu 
hal maalesef bugün de devam etmekteymiş. Da 
hası var; mütegayyip şahıslara ait hazinenin malı 
olan bir Rum köyü, güya vaktiyJe bir beyin babası 
taraf m dan haricen satınalınmış, bu şayi iddia 

| ile senelerce bu köy, beyin fuzuli işgalinde kalmış. 
BAŞKAN — Doğan Bey, 15 dakikalık zaman 

dolmuştur. 
Üçüncü soruya geçiyoruz. 
DOĞAN KÖYMEN (Devamla) — Şimdi de 

irticalen söyliyeceğim. Şimdi arkadaşlar, vaziyet 
şudur... 

BAŞKAN — Vaktiniz dolmuştur. 

3. — Erzurum Milletvekili Bahadır Dülger'-
in, C. H. P. Genel Sekreteri Kasım Gülek'in 
Londra Radyosunda yaptığı konuşma hakkında 
hükümetin ne düşündüğüne dair Başbakanlıktan 
sözlü, sorusu (6/520) 

BAŞKAN — Üçüncü soruya geçiyorum. 
Erzurum Milletvekili Bahadır Dülger bura

da mıdır? (Burada essleri). Soruyu okutuyorum; 
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BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (İstan

b u l ) — Soru okunmadan evvel söz istiyorum. 
BAŞKAN— Buyurun. 
BAŞBAKAN ADNAN MENDERES (İstan, 

bul) — Muhterem arkadaşlar; hükümet, bu suale 
cevap vermek üzere, tetldkatta bulunmak için 
Yüksek Heyetinizden mühlet istemektedir. Tas-
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vip buyurduğunuz takdirde gelecek Birleşime te
hir etmenizi rica ederim. >(Muvafık sesleri). 

BAŞKAN — Cevap vermek için hükümet 
mehil istiyor. Binaenaleyh, bu soru gelecek Bir
leşime bırakılmıştır. 

Şimdi İçtüzük gereğince bir defa görüşülecek 
işlere geçiyoruz. 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesinin yorumlanmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Bütçe Komisyonu rapo
ru (3/51) 

BAŞKAN — Bu rapor bundan evvelki Birle
şimde okunmuş ye müzakere edilmek üzere bu 
Birleşime bırakılmıştı. 

Rapor hakkında söz istiyen olmadığına gör<3 
raporu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Rapor kabul edilmiştir. 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 1951 yılı 
Eylül : Kasım aylan hesabı hakkında Meclis He
saplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/42) [l.J 

(Rapor okundu). 

BAŞKAN — Yüksek Meclisçe ıttıla kesbedil.. 
mistir. ' Gündemin mütaakıp" maddelerine geçi
yoruz. 

3. —• Giresun. Milletvekili Arif Hikmet Pa-
nıukoğlu'nun, IINumaralı Geçici Bilekçe Ko
misyonunun i . XI. 1951 tarihli Haftalık- Karar 
Cetvelindeki 1370 sayılı Kararın Kamutayda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Bilekçe Komisyonu 
raporu (4/192) [2] 

(Dilekçe Komisyonu raporu okundu). 

BAŞKAN —. Rapor üzerinde söz istiyen var 
mı efendim? 

ARİF HİKMET PAMUKOĞLU (Giresun) 
— Muhterem arkadaşlar, bu meselenin yüksek hu-

[1] 22 sayılı basmayazı tutanağın 'sonunda-
d\ir. . . . ' • ' 

.r;.;.L2J M.sayıh..basmayazı tutanağın sonunda-

zurunuza arzedilmesîne prensip itibariyle taraf
tarım. Müsaadenizle birkaç dakika bu prensip 
üzerinde âcizane kanaatimi arzedeyim : 

Bundan birkaç sene evvel Hariciye Teşkilât 
Kanununa ek olarak 5250 sayılı bir Kanun vazı 
ve tedvin ediliyor. Bu kanun hükmüne tebean 
bu kısım Emekli Kanununun 39 ncu maddesinin 
(B) fıkrasiyle, diğeri Hariciye Teşkilât Kanunu
nun, (Memurin Kanununun) 21 nci maddesin
deki sarih hükme muhalif olarak, teşkil edilen 
bir komisyon kararı ile 17 arkadaşımız tasfiyeye 
tâbi tutuluyor. Aynı kanun Kamutayda müza
kere edilirken üzerinde hararetli münakaşalar ce
reyan ediyor ve bunun antidemokratik kanun 
olduğu öne sürülüyor ve nihayet zamanın Dış
işleri Bakanı şöyle bir mütalâa serdederek bunun 
kanuniyet kesbetmesinc muvaffak oluyor : 

(Halihazır mevzuatımız, halihazır kazai mer-
cilerimiz takip etmekte olduğumuz gayenin ta-
tabassülüne maalesef imkân bırakmıyor. Bu iti
barla bu kanuna şu hükmü ilâve etmek mecburi
yetindeyiz: «İdari ve adlî kazaya müracaat hak
kı mürtefidir») diyor. 

Hiç şüphe yokki arkadaşlar, antidemokratik 
kanunlar listesi hazırlanırsa onun bir numarasın
da yer alacak olan bu kanunun meriyetten kaldı
rılması ve tesirlerinin izâlesi bakımından takri
ben bir sene evyel bir kanun ketlifinde bulun
muştum. O zamandan bu âna gelinceye kadar 
takip etmekte olduğumuz gaye hemen hemen ta
hakkuk etmek üzeredir. Çünkü 39 ncu maddenin 
B fıkrasına nazaran artık ihkakı hak edecek hiç
bir arkadaşımız kalmamıştır. Yalnız 17 arkadaşı
mız ki; doğrudan doğruya hususi, bir komisyon 
tarafından tekaüde sevkedilerek tasfiye edilmiş
lerdir; bu komisyonun da kanuna uygun olarak 
teşkil edilmediği hakkında Danıştay Deavi daire
leri heyeti umumiyesinin bir kararı mevcuttur. 
Esasen geçen sene bütçe müzakereleri esnasında 
Dışişleri Bakanımız .chı fau Bakanlığın İnzibat 
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Komisyonunun 12 seneden beri toplanmadığını 
bu kürsüden açıkça ifade buyurmuşlardı. Bu 

- itibarla şimdi mevzuubahs olan arkadaş kanun 
teklifinde bulunduğum zaman takip etmekte ol
duğum gayeyi teyit eder mahiyettedir. Bu iti
barla ben şahıs üzerinde değil prensip üzerinde 
durarak bu esasın halen aynı durumda bulunan 
14 arkadaşa da teşmilini sağlamak üzere Sayın 
Dışişleri Bakanımızla görüştüm. Kendileri de 
vait buyurdular. Bendeniz Dışişleri Bakanlığı 
Kâtibiumumi Vekili Cevat Üstün'e müracaat 
ederek yeni tanzim edilen Teşkilât Kanunu ta
sarısına bir fıkra ilâve ederek bu 14 arkadaşın 
Devlet Şûrasına müracaatlarını Bakanın kabul 
buyurduklarını sarahatle ifade ettim. Kâtibi U-
mumi Vekili zaten bunu ben teklif etmiştim, me
tinde de vardır dediler Şu sarahat karşısında pren
sip olarak gerek teklif ettiğim kanunun maksadı, 
gerekse bu hususta vâki olan itirazımın hedefi 
kendiliğinden hâsıl olmuş bulunuyor. Binaen
aleyh ben de karara bu şartlar dâhilinde tama-
miyle iştirak ediyorum. 
• BAŞKAN — Rifat Sıvışoğlu, buyurun 

RİFAT SÎVÎŞOĞLU (Zonguldak) — Dilek
çe Komisyonu kararına itiraz ederek hâdiseyi 
Yüksek Meclis huzuruna kadar getiren Pamuk-, 
öğiu'•arkadaşımızın, itirazını geri alması ve Dilek
çe Komisyonunun kararına ' iltihak buyurması 
karşısında bendeniz maruzatta bulunmaktan 
vazgeçemiyeceğim 

5250 sayılı Kanun dairesinde Dışişleri Ba
kanlığında kurulmuş olan heyetçe bu kanunun 
geçici maddesi hükümlerine müsteniden emek
liye sevkedilen (Oslo) Elçiliği eski Müsteşarı 
Nurettin Naci Akın tarafından, bu emeklilik 
kararının kaldırılması için Büyük Millet Mecli
si Başkanlığına arzuhalle müracaat edilmiş ve 
Dilekçe Komisyonunca muvafık görülen bu 
talep bilkabul emeklilik kararı kaldırılmış ve 
Dilekçe Komisyonunun bu kararma Arif Hik
met Pamukoğlu arşkadaşımız canibinden itiraz 
edilerek Yüksek Meclis huzuruna getirilmiştir. 

Bir kere,.5250 sayılı Kanuna göre müteşek
kil heyetçe verilmiş olan kararlara karşı kanun 
yollarına müracaat mümkün müdür değil midir, 
bunun münakaşasında, evvelâ mezkûr heyetçe 
niüttehaz kararın idari veya kazai mi olduğu 
üzerinde durmamız lazımdır. Bu karar kazai 
ise,- kr değildir, Anayasanın 54 ncü maddesi 
gereğince B. M. Meclisince tetkik vo tebdil edi- , 
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[ lemez. Eğer idari bir karar ise, ki, böyledir, 

bu takdirde 3564 numaralı Kanunun 23 ve 25 nci 
maddeleri mucibince tetkik mercii Şûrayı Devlet 
olmak icabeder. Halbuki, 5250 sayılı Kanuna 
tevfikan verilmiş olan bu kabîl tekaüde sevk ve 
hizmete son verme kararları katî olup idari ve 
adlî kaza mercilerine veçhen minelvücuh müra
caat edilemiyeceği aynı kanunun geçici madde
sinde açıkça gösterilmiştir. Her ne kadar Dilek
çe Komisyonunun itiraz edilen kararında zikir 
ve tasrih edilmiyorsa da kanunun sarihan koy
duğu mâni hükümlere rağmen, müsteçar Nu
rettin Naci Akın tarafından, Devlet Şûrasının 
kapısı çalındığı ve oraya uzanan elinin boş dön
mesi üzerine de Meclise baş vurulduğu anla
şılmıştır. Nedense Dilekçe Komisyonu kararın
da Şûrayi Devlete müracaatından bâhsetmemek-
te ise de bendeniz bunu öğrenmiş bulunuyorum. 

Devlet Şûrası bir idari kaza merciidir. Ka
rarları da Anayasanın 54 ncü maddesinin şü
mulüne giren mukarrerat cümlesindendir. Böy
le olunca da Yüksek Meclisin ve komisyonla
rın bu işi tetkik buyurması lâzımdır. Müma
sil hâdiselerde komisyonca ve Meclisçe verilmiş 
kararlar da bu mahiyettedir. 

Millet Meclisinin ve komisyonların esas va
zifeleri Anayasa ile tâyin olunmuştur.- Teka
üde sevk gibi her an ve zaman vukubulabilecek 
mesailin tetkikini, Büyük Millet'Meclisi ve ko
misyonları kendi dairei salâhiyetine alacak 
olursa bunun içinden asla çıkılamaz. Şimdiye 
kadar, bu kabîl müracaatlar reddedilirken bu 
işin kabulü ile karara bağlanmasında, tekaüt
lük kararının ref'inde, Pamukoğlu'nun itirazı
nın reddinde isabet görmemekteyim. 

Eğer böyle olursa yani, Dilekçe Komisyonu 
kararı Yüksek Meclisçe kabul buyurulursa ka
nunların sarahatle kapadığı yollara mukabil 
Büyük Millet Meclisinde açık bir yol bulundu
ğu fikrine zâhip olarak ve Meclisi Âliyi bu ka
bîl işleri görmekle vazifeli sayarak müracaat 
edeceklerin adedleri derhal artacaktır. 

Bu vatandaş belki ızrar ve hukuku, belki 
ihlâl edilmiş olabilir. Fakat ne çareki günün 
mevzuatı ve Meclis teamülâtı bu işin kabulüne 
mâni ve reddini âmirdir. 

Binaenaleyh Dilekçe Komisyonu kararının 
reddini arzederim. 

DİLEKÇE KOMİSYONU ADINA MÜCTE-
BA IŞTIN (Balıkesir) — Müsaadenizle mevzuu 
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müzakere olan hâdiseyi kısaca arzedeyim : 
': Müşteki Nurettin 'Naüi' Akın Oslo Elçiliği 

Müsteşarı bulunduğu bir sırada 3312 sayılı 
Dışişleri Bakanlığı Teşkilât Kanununa ek 5250 
sayılı Kanunun geçici maddesinin ikinci fık
rası gereğince kendisinden istifade edilmediğin
den bahsile, bu kanunun âmir hükmü gereğin
ce Dışişleri Bakanlığı Genel Kâtibinin riyaseti 
altında kurulan komisyon tarafından emekliye 
sev-kedilmiş bulunmaktadır. 

Müşteki, Anayasanın 82 nci maddesine tev
fikan Meclis Başkanlığına müracaat etmiş bu
lunmaktadır. Müştekinin bu müracaatı gayet 
tabiîdir. Çünkü 5250 sayılı Kanunun geçici 
maddesinin son fıkrası gereğince gerek Danış-
taya ve gerekse kazai mercilere bu gibi karar
lar aleyhine müracaat edilemiyeceğini tasrih 
etmiş bulunmaktadır, âmir bir hüküm taşıyor. 
Binaenaleyh komisyonumuzca yapılan tetkikafc 
neticesinde celbolunan Dışişleri Bakanlığı mü
messili huzurunda yapılan müzakerede ve si
cilleri üzerinde yapılan tetkikatta hakikaten 
Nureddin Naci Akıncı'nın zamanında terfi et
tiği ve bakanlıkça hiçbir idari takibata mâruz 
kalmadığı, bununla beraber günü gününe ter
fi ettiği ve daha yüksek mevkilerde iş görebi
lecek ehliyet ve liyakatte olduğu gerek komis
yonumuzun tetkikatmdan ve gerek bakanlık 
sözcüsünün ifadelerinden anlaşılmış bulunmak
tadır. ' 

Bakanlık mümessilinin açık bir itirafını hu
zurunuzda açıklamak mecburiyetindeyim: Bu 
meselenin müzakeresi sırasında dediler ki : Ko
misyon hata etmiştir, Nureddin Naci Akıncı'nın 
yetersizliği hakkında en ufak bir karine dahi 
mevcut değildir. Belki isim müşabehetinden 
dahi böyle bir hatanın yapılmış olması ihtima
li mevcuttur, dediler. Binaenaleyh komisyonu
muzun verdiği karar hakikaten çok âdilâne bir 
karardır. . ' . . . . . . . 

Arif Hikmet Bey arkadaşımız şahıs üzerin
de değil, prensip üzerinde bulunduklarını söyle
diler - ve prensibe muhalefet ettiler. Yalnız, bir 
noktayı arzetmek mecburiyetindeyim ki, bah
settikleri 39 ncu maddenin burada yeri yoktur. 
Çünkü 5250 sayılı Kanunun geçici maddesinin 
ikinci fıkrasına göre emekliye sevkedilmiş bu
lunmaktadır. Ortada teşrii bir mevzu olmadı
ğına göre, ortaya atmış oldukları fikirlerin 
'TOâfe ^tesn^BÇy^B.jPî^Z^H^M8 edildiğinde ka-
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I bili müdafaa olup olmıyacağmı Yüksek Heye

tiniz şüphesiz ki takdir buyururlar. 
Rifat Bey arkadaşımız, Şûrayı Devlete mü

racaat edilmediği ve komisyonumuz kararında 
bunun zikredümediği iddiasında bulunuyorlar. 
5250 sayılı Kanunun geçici maddesinin son fık
rası kazai mercilere ve Şûrayı Devlete müra
caat imkânını sağlamamıştır. Binaenaleyh ko
misyonumuzun kararı yerindedir, tasvibini arz 
ve istirham ediyorum. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Arif Hikmet Pamukoğlu. 
ARÎF HİKMET PAMUKOĞLU (Giresun) 

— Muhterem arkadaşlarım; zannediyorum ki Si-
vişoğlu arkadaşımızla aramızda küçücük bir an-
laşamamazlık var. Bendeniz itirazımı hiçbir za
man geri almış değilim. Bundan bir sene evvel, 
birisi tekaüde sevkedilme ve ikincisi de tasfiye 
edilme şıklarına ait olmak üzere bir kanun tek
lifinde bulundum. Bugün her iki kısımda da 
maksat hâsıl olmuş bulunduğuna göre halen 
mesele kalmamıştır. Arkadaşım tamamen anti -
demokratik bir kanun olan 5250 sayılı kanun, 
esasen mehakimi âdiyeye müracaatı idari kaza
ya olduğu gibi, külliyen refetmiştir. Bu işin 
doğru olmadığı ve hukuki esasata aykırı bulun
duğu aşikâr, ikinci müracaatlar şimdiye kadar 
Dilekçe Komisyonumuz tarafından kabul edil
miştir. Çünld Meclis komisyonu bunu teşriî bir 
tasarruf olarak kabul etmiş, salâhiyeti dışında 
görmüştür; yani bu mevzuda ademi salâhiyet 
kararı vermiştir. Diğer taraftan Devlet Şûrası da 
bu görüşe iştirak etmiş, idari bir tasarruf olma
dığına göre, ben de yetkisizim demiştir. O halde. 
yetkili bir merci göstermemiz icabeder. Hukuki 
esas dahi bunu âmir bulunduğu için sonradan 
incelemeler yapan daavi daireleri umumi heyeti 
de bu ciheti bir karar ile teyit etmiştir. Bu hu
sustaki noktai nazarlar zaten yüksek huzurunuza 
getirilmiş bulunan bu kararla da teyit edilmiş
tir. Bendeniz prensip olarak bu cihetleri arzet-
tim. Şahıslar üzerinde duruyorum. Heyti umu-
miyesi hakkında, yani 14 arkadaş hakkında da, 
seyyanen bu prensibin tetkikini şahsan doğru 
buldum ve bunu sağlamak üzere mevzuu buraya-
getirdim. Dışişleri Bakanımız vait buyurdular; 
Dışişleri Umumi Kâtibi ile temas etmemi rica 
ettiler, aynı durumda olan arkadaşların tanzim 
edilmekte olan Hariciye Teşkilât Kanununa bir 
hüküm koyarak onların Devlet Şûrasına müra-

! caatlarını sağlamasını Genel Kâtibe söylememi 
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istediler. Arkadaşımız Cevad Üstün de biz zaten 
koyduk dediler. Artık mesele kalmadı. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
f 'BAŞKÂN —Ecfik Şevket İnce. 

REFlK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Eifat 
Beyin.noktai nazarına iştirak ediyorum. 

BAŞKAN — İzzet Akçal. 
İZZET AKÇAL (Rize) — Aziz arkadaşlar, 

idari kararlardan ve muamelelerden hukuku 
muhtel olan vatandaşların, bu muamelelerin 
ve kararların ıslah ve iptali için kaza mercilerine 
müracaat etmeleri en tabiî bir haklarıdır. Kanun 
yapıcısı bu hakları önleyici hükümleri koyma
malıdır. Elbctteki kanunun tatbikatından müte
essir olan vatandaşa kaza merciine müracaat et
me hakkını tanımak en tabiî bir yoldur. 

Dışişleri Bakanlığının kuruluşu hakkındaki 
3312 sayılı Kanuna ek kanunun geçici maddesin--
de vatandaşa tanınması lâzımgelen teminatın 
tanınmadığını görmekteyiz. Maddeyi aynen oku
yorum : (Dışişleri Bakanlığı teşkilâtında istih
dam edilmekte olup sicilleri itibariyle görevle
rinde kalmaları caiz olmadığı veya kendisinden 
yeter derecede istifade edilmediği anlaşılanlar 
hakkında aşağıdaki hükümler uygulanır. 

Sicilleri itibariyle görevlerinde kalmaları caiz 
olmıyanlarla kendilerinden Dışişleri Bakanlığı 
teşkilâtında yeter derecede istifade edilemiyen-
lerin hizmetlerine son verilir ve haklarında 1683 
sayılı Kanunun 13 ve 26 ncı maddeleri uygula
nır. Bunlardan yalnız yeter derecede istifade 
edilmemesi yüzünden hizmetlerine son verilen
ler diğer devlet dairelerinde hizmete alınabilirler. 

Bu hükümlerin uygulanması için Dışişleri Ba
kanlığı Genel kâtibi Başkanlığı altında dördüncü 
ve daha yukarı derecelerden olmak üzere Bakan 
tarafından tâyin edilecek, altı üyeli bir heyet 
teşkil edilir. Kararla1-? üçte iki çoğunlukla verilir. 
Karar, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren en geç altı ay içinde verilir. Bu madde 
hükmüne göre verilen kararlar Bakanın tasdiki 
ile kesinleşir ve bu kararlar aleyhine idari ve 
adli kaza meclislerinde dâva açılamaz.) 

Dilekçe Komisyonu, kaza merciine müracaat 
hakkı tanınmamış olan bu vatandaşın sicilini 
almış, tetkik etmiş, görmüş ki, muayyen zaman
larda ehliyet göstermiş olduğundan dolayı terfi 
etmiş. Fakat her nedense Bakanlıkta kurulmuş 
olan heyet, bu şahsın her hangi bir sebeple vazi
fesine son vermiş, haklarını iptal etmiştir. 
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I Kaza merciine müracaat etmek imkânı yok

tur, nereye müracaat etsin? Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun 82 nci maddesinin mutlak hükmüne 
tevfikan Büyük Millet;Meclisine müracaat ede
bilmelidir. Vatandaş da, Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun 82 nci maddesi mucibince, Meclise mü
racaat etmiştir. Dilekçe Komisyonu işi tetkik 
etmiş, bakmış ki, kazai mercie müracaat etmek 
imkânı yoktur, gizli sicillerini celbetmiş ve onlar 
üzerinde incelemeler yapmış tasarrufun yerinde 
bulunmadığını vesikalardan anlayınca bu kararı 
almıştır. Karar, anayasaya ve prensibe aykırı de
ğildir. 

Bu itibarla Dilekçe Komisyonunun vazifesi
ni tam ve kemaliyle yapmış bulunduğu kanaa
tindeyim. Eaporun aynen tasvip edilmesini rica 
ederim. (Bravo sesleri). 

BAŞKAN— Mehmet Daim Süalp 
MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Aziz 

arkadaşlar, prensip mevzuu bahis olunca hepi
miz onun üzerinde titizlikle durmaktayız. E-
ğer mesele hakikaten kaza mercilerine mevdu 
bir mesele olsaydı, Meclisin bunu ele alması 
doğru değildi. Halbuki benden evvel konuşan 
arkadaşlar pek güzel bir şekilde ifade buyur
dular. Bu emekliliğe ayrılış işlemi Emekli Ka
nununun 39 ncu maddenine göre yapılmış değil-

| dir. Oradaki vaziyette yapılmış olsaydı o zaman 
yüksek memuriyette bulunan âmirler, . yahut 
bakanların takdir hakkını tanıyacak, biz onu 
ele alamıyacaktık. Fakat burada emeklilik mua
melesi Dışişleri Kuruluş Kanunu olan 5250 sa
yılı Kanunun geçici maddesine göre yapılmış
tır. Bu maddeyi demin arkadaşım okudu. Bu
rada esâs şudur : Altı kişilik bir heyet kurulu
yor, bunlar siciller üzerinde tetkikat yapıyor, 
sicilleri itibariyle görevlerinde kalması caiz ol-
mıyanlarm hizmetlerine son verilir diye karar 
veriliyor. Bu karar Bakanın tasdiki ile kesinle
şiyor. Bu karar aleyhine ne adlî mercilere ne 
de idari kaza mercilerine dâva açmak hakla ta
nınmıyor. 

Burada takdir hakkı mevzuu bahis olmadığı, 
emekliye ayrılma sebebini ' kanun bariz ve va-

' zıh şekilde metni içine aldığı için Meclis bu 
sebebin mevcut olup olmadığını her zaman tet
kik edebilir. Nitekim Oslo Elçilik Müsteşarı 
olan zat Meclise müracaat ediyor ve diyor ki': 
Muayyen bir sebeple beni emekliye ayırdılar, 

J halbuki bu sebep mevcut değildir. Ben mevcut 



B : 24 9 . 1 . 
mevzuata göre bu karar aleyhine Danıştaya ı 
gidemem, haksızlık barizdir, isbatı mümkündür. 
Binaenaleyh tetkik buyurun, haklı isem hakkı
mı verin. 

Bilekçe Komisyonu da kanunda gösterilmiş 
olan sebep üzerinde duruyor. Müstedinin mah
rem,:; sicilini getiriyor, tetkik ediyor, neticede 
şu kanaate varıyor: Müstedi doktora yapmış, 
mümtaz vasıf ve şartları haiz bir vatandaşımız
dır. Onun emeklilik işlemi haksız yere yapılmış
tır; binaenaleyh kanunsuzdur, kanun ihlâl edil
miştir. : Çünki,kanunda şu şart mevcuttur; «Si
cili bozuk veya müsait olmadığı takdirde tasfiye 
edilir.» Halbuki bu şart mevcut olmadığı halde 
bunu bu şekilde tatbik etmek, kanunu ihlâl et
mektir. Kanun ihlâl edilince ihlâl edilen kanu
nu yerine getirmek elbetteki Meclisin vazifesi
dir. Burada kanunun ihlâli mevzuubahistir. Bu 
itibarla evvelce kabul etmiş olduğumuz prensip
lere yine bağlıyız; ama, bu prensiplerle onun 
hiç alâkası yoktur.- Bu itibarla Dilekçe Komis
yonu bunu tetkik edebilir. Nitekim o da vazife
sini tetkikatmı yapmıştır ve emeklilik işleminin 
ref'ine karar vermiştir. Ne Anayasaya ve ne de 
içtüzüğe aykırıdır. Bu itibarla haklı olan ve ka
nunun kendisine verdiği salâhiyete dayanarak 
bu şekilde karar veren Dilekçe Komisyonunun 
raporunu tasvip etmenizi rica etmekteyim. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Fehmi Açıksöz, buyurun. 

FEHMİ AÇIKSÖZ (Zonguldak) — Sayın 
arkadaşlar, Dilekçe Komisyonunun vermiş ol
duğu kararlar üzerinde, arasıra yapılan itirazlar 
dolayısiyle, duruyoruz. 

Bendenize göre Dilekçe Komisyonu icrai 
mahiyette ye kabiliinfaz kararlar veremez. Bu 
fikrimi şöylece arzedeceğim. Meclisin diğer ko
misyonları nasıl çalışıyorlar ve onların salâhi
yetleri; ne kadarsa Dilekçe Komisyonunun salâ
hiyetlerinin de o kadar olması icabeder. Tev
hidi kuva sisteminde bulunduğumuza göre ve 
bunun neticesi olarak kaza salâhiyetleri mahke
melere devredilmiş ve icra salâhiyetleri de Ba
kanlar Kuruluna bırakılmıştır. Meclisin Dilekçe' 
Komisyonu, kazai ye icrai mahiyette kararlar 
veremez. Bu bakımdan mahkemelerin karar ve
rebileceği, mahkemelere intikal etmesricabeden 
işlerin Dilekçe Komisyonuna gelmemesi lâzım
dır. önceden mahkemelere intikal etmemiş olsa I 
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bile mahkemelerin bakacağı işlerin Dilekçe Ko
misyonuna gelmemesi icabeder. Dilekçe Komis
yonuna geldiği takdirde Dilekçe Komisyonunun 
o işlemde bir haksızlık bir adaletsizlik varsa, 
ancak onu belirtmesi lâzımdır. Meclis üyeleri
nin Hükümeti murakabe usulleri içtüzüğümüze 
göre malûmdur: Yazılı soru, sözlü soru, genso
ru. Vatandaşların Hükümeti böylece muraka
be salâhiyeti olmadığına göre, herkes geri ka
lan ve haksız gördüğü işlemleri Meclise getire
bilir. Meclis Dilekçe Komisyonu bunun üzerin
de tahkikat ve tetkikat yaparak, hakikaten bir 
haksızlık vukubulmuşsa onu da tesbit ederek 
Haftalık Karar Cetveli ile milletveillerine bil
direcektir. Milletvekilleri o Haftalık Karar 
Cetvelinde gördüğü ve tebarüz ettirilen haksız
lıklar üzerinde yazılı soru, sözlü soru ve hattâ 
gensoru bile verebileceklerdir. Yoksa Di
lekçe Komisyonunun kabiliinfaz karar ver
mesi katiyen doğru değildir. Zaten Di
lekçe Komisyonumuzun o yolda olduğu anlaşı
lıyor ki, bugün Dilekçe Komisyonunun işleri 
haddinden fazla çoğalmıştır. Her toplantı dev
resinde mütemadiyen yeni yeni geçici komis
yonlar kurulması teklif ediliyor. Eğer Dilekçe 
komisyonları arzettiğim gu sebepler üzerine 
tetkik ve tahkik yaparak bir haksızlık vuku-
bulduğunu belirtirlerse o zaman daha faydalı 
olur. 

Şimdiki haliyle « bir işlem, yapılmasına ma
hal olmadığına karar verildi » demekle biz, bu-
gibi hâdiselerde bir haksızlık olup olmadığını 
anlıyomıyor, bunun için de vazifemizi tam ola
rak yapamıyoruz. Bu bakımdan, Dilekçe Ko
misyonunun kabiliinfaz olarak vermiş olduğu 
kararın ve buna vukubulan itirazın reddine da
ir kararın yerinde olmadığı mütalâasiyle Dilek
çe Komisyonu kararının reddini arzediyorum. 

.BAŞKAN — Kifayeti müzakere hakkında 
bir önerge verilmiştir. Oya arzetmeden önce 
sözcüye söz veriyorum. 

DİLEKÇE KOMİSYONU ADINA MÜCTE-
BA IŞTIN (Balıkesir) — Efendim; Fehmi Açık
söz arkadaşımız buyurdular ki, mesele doğrudan 
doğruya adlî kaza mercilerine aittir. Müsaade 
buyurursanız komisyonumuz, Anayasa hüküm
lerine tevfikan gerek idari kaza mercilerine ve 
gerekse adlî kaza mercilerine tanınmış olan ve 
onların rüyet hududu ve salâhiyeti dâhilinde bu
lunan bu gibi hakları, bütün titizlik ve hassasiye-
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tiyle, korumaya çalışmaktadır. Onların rüyet 
sahası dâhilinde kalan en ufak bir mevzuu sureti 
kafiyede tezekkür etmemektedir. Bu, esasen 
Anayasa icabıdır. Yalnız hâdise, doğrudan doğ
ruya idari bir tasarrufa ve bu idari tasarrufun. 
İptaline mütedair bir karardır, idari bir tasar
rufta bulunulmuştur. Kanunu mezkûrun geçici 
maddesine tevfikan bu idari tasarrufun iptali is
tenildi, komisyonumuz da 82 nci maddeye tevfi
kan bu işi ele almış ve tetkik etmiştir. Biraz 
evvel lehte konuşan arkadaşlar 5250 sayılı Ka
nunun geçici maddesini okudular; bendeniz sk , 
leri fazla işgal etmemek için bu maddenin yalnu 
son fıkrasını bir kere daha tekrarlamak zarure
tinin mevcut olduğunu hissediyorum. «Bu mad
de hükmüne göre verilen kararlar, bakanın tasdi
kiyle kesinleşir ve bu kararlar aleyhine idari ve 
adlî kaza mercilerine dâva açılmaz» denildikten 
sonra bu vatandaşın Dilekçe Komisyonuna müra
caat etmesi kadar tabiî bir hak yoktur. (Reye, 
reye sesleri). 

Sonra yine -Fehmi Açıksöz arkadaşımız haf
talık karar cetvelinde bunun tabedilip tevzi edil
mediğinden bahsettiler. Herhalde kendileri al
mamış olsalar gerektir. Biraz evvel divan kâtibi 
arkadaşımız tarafından okunan karar komisyonu
muzun' vermiş olduğu karardır. Tabedilmiş ve 
sizlere tevzi edilmiş bulunmaktadır. Bu tevzi-
den "sonradır ki Arif Hikmet Pamukoğlu arka
daşımız tarafından itiraz edilmiş ve bu suretle 
heyeti .aliychize gelmiştir. Yerilmiş olan ka
rar tamamen âdildir. Tasvîni rica ediyorum. 
(Alkışlar).-

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri gel
miştir. Dalıa dört arkadaş söz almış vaziyettedir. 
Önergeyi okutuyorum .: • 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan mevzu kâfi derecede ay

dınlanmıştır. Müzakerenin, kifayetini reye koy
manızı rica ederim. 

Bursa Milletvekili 
Halûk Şaman 

BAŞKAN — Görüşmenin yeterliğini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Arif Hikmet Pamukoğlu arkadaşımızın itira
zının. reddi hakkındaki Dilekçe Komisyonu rapo
runu kabul edenler... Etmiyenler... Komisyon ra
poru kabul ve itiraz reddedilmiştir. 

REFİK ŞSVKET İNCE (Manisa) — Reis 
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I Bey, vaziyeti iyice anlayamadık; komisyonun ilk 

verdiği karar doğru mu ve kabul edilen bu mu
dur? 

BAŞKAN —Evet . 
REFİK ŞEVKET ÎNCE (Manisa) — Biz 

böyle anlamadık maalesef. 
BAŞKAN — Komisyon kararının kabulü ve 

itirazın reddi mahiyetindedir. Yüksek Meclis 
bunu kabul etmiştir. 

Gündemin diğer maddesine geçiyoruz. 

4. — Af Kanununun 7 nci maddesindeki 
(vergi cezaları) tâbirinin muhtevasına Gümrük 
Kanununda yazılı bulunan (para cezalan) nın da 
dâhil olup olmıyacağının yorumlanmasına dair 
BaşbaaJmlıh tezkeresi ve Adalet, Maliye ve Bütçe 

\ komisyonları raporları (3/180) \1] 

VACİD ASENA (Balıkesir) — Usul hak
kında. 

BAŞKAN — Buyurun. 
VACÎD ASENA (Balıkesir) — Muhterem 

arkadaşlar, Af Kanununun .7 nci maddesindeki 
vergi cezaları tâbirinin muhtevasına, Gümrük 
Kanununda yazılı bulunan para cezalarının da 
dâhil olup olmıyacağmın tefsiri talep edilmişti. 
Malûmuâliniz Af Kanunu doğrudan doğruya 
Adalet Komisyonu tarafından tetkik edilerek 
Yüksek Meclisin tasvibine arz ve kabul edilmiş
ti. Bu itibarla İçtüzüğün 124 ncü maddesi gere
ğince bunun tefsirine mütaallik olan kararı it
tihazla mükellef, muhasıran Adalet Komisyonu
dur. Fakat Adalet Komisyonu bu işi tezekkür 
ettikten sonra evrak Başbakanlık Divanınca 
mütalâa alınması için Bütçe Komisyonuna ha
vale etmiştir. 

Şimdi müsaadenizle İçtüzüğün 1.24 ncü mad-
| (leşini burada'okuyacağım: 

(124 ncü m a d d e — Bir kanunun yorumlan
ması gerektikte, yorum istemi ile bunun ger
çeklerini gösteren tezkere yahut önerge, o ka
nunu ilk defa görüşmüş olan komisyonlara ha
vale olunur...) 

Af Kanunu da, mâruzâtımın bidayetinde be
lirttiğim gibi, Adalet Komisyonunda müzakere 
edilmiş ve sonra Yüksek Meclisin tasvibine su
nulmuştur. Bu itibarla- Bütçe Komisyonuna git-

[1] 25 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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meşine mahal yoktur. Bütçe Komisyonuna git
miş ve oradan bir rapor gelmiş ise de bu, rapor 
değil, ancak bu iş hakkında bir mütalâadan 
ibarettir. Adalet Komisyonu, bunu bir rapor-
olarak telâkki etmiyor, mütalâa mahiyetinde 
kabul ediyor. Binaenaleyh evvel emirde Adalet 
Komisyonu raporunun okunması ve o suretle 
müzakere yapılması lâzım gelir. Tüzükte bu yol
da katî sarahat vardır. 

BAŞKAN — Bir noktayı tavzih etmek mec
buriyeti hâsıl olmuştur. Af Kanununun 7 nci 
maddesinin yorumlanması hakkındaki tezkere, 
evvel emirde Adalet Komisyonunda müzakere 
edilmiş ve o suretle yüksek heyetinize intikal 
etmişti. Geçen sene 69 ncu Birleşimde yapılan 
müzakeresi sırasında ileri sürülen bir teklif 
üzerine, aynı zamanda Maliye ve Bütçe komis
yonlarında ela müzakeresi heyeti âliyeee kabul 
edilmiş -olduğundan, bu karara uyularak iş bu 
komisyonlara gönderilmiştir. Yoksa, Divanı Ri
yaset ro'sen göndermiş değildir. 

MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Muh
terem arkadaşlar; hakikatta bu raporun Adalet 
Komisyonunca hazırlanması ve Meclise sunulması 
lâzımgelirdi. Halbuki gördük ki, Maliye ve-Büt
çe komisyonlarının da bu meselede mütalâa beyan 
etmesi istenilmiş ve bu komisyonlar da mütalâa
larını beyan etmişlerdir. 

Şu vaziyette bendenizin bir .teklifim vardır. 
Gerek Bütçe Komisyonunun ve gerekse Maliye ve 
Adalet komisyonları raporlarının arasında bir 
mübayenet hâsıl olmuştur, iş de ehemmiyetli ve 
ilmî bir mevzuna taallûk etmektedir, mesele 
Gümrük Kanununda yazılı olan cezaların Af 
Kanununun 7 nci maddesindeki hükmün içine 
girip girmediği meselesidir. Bu bakımdan bu 
hususta Gümrük ve Tekel Komisyonunun da bir 
mütalâa dermeyim etmesi lâzım gel ir. Bendeniz 
bir takrir veriyorum, ilgisi dolayısiyle bu işin 
Gümrük ve Tekel Komisyonuna verilmesini rica 
ediyorum, kabulünü istirham ederim. 

BAŞKAN — Fethi Çclikbaş. 
: FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar, her hangi bir kanun teklif veya tasa
rısı üzerinde ihtilâfa düşüldükte yüksek heyeti
niz, mütalâa alınmak maksadiyle değil, tetkik 
edilmesi maksadiyle meseleleri alâkalı komisyon
lara havale eder. Bu bakımdan Erkuyumcu arka
daşımın noktai nazarı İçtüzüğe mutabık düşme
mektedir. Yüksek heyetinizin kararı, tetkik cdil-

. 1952 Ö : İ 
I mek maksadına matuftur. İçtüzük bu şekilde tes-

bit etmiştir. Yoksa yüksek heyetiniz mütalâa al
mak maksadiyle bir komisyona havale etmez. Alâ
kalı komisyonlar isterlerse mütalâa almak maksa
diyle bir başka komisyona sorabilir. Yüksek he
yetinize intikâl eden komisyona havale meseleleri 
sadece tetkik edilmek maksadına matuftur. 

BAŞKAN — Fethi Çelikbaş, tasarının ince
lenmek üzere Gümrük ve Tekel Komisyonuna 
gönderilmemesi hakkında bir teklif yapıyor 
muşunuz? 

FETHİ ÇELHvBAŞ (Burdur) — Efendim, 
bize yapılan havale mütalâa alınması için de
ğil, tetkik edilmesi içindir. (Reye, reye sesleri). 

MEHMET DAÎM SÜALP (Siird) — Müsa
ade ederseniz Fethi Beyin söylemediği bir nok
ta var/izah edeyim. 

Muhterem arkadaşlar; bu yorum talebi Ma
liye ve Bütçe komisyonlarına mütalâa için gön
derilmemişti. Geçen celselerde burada konu
şulduğu zaman dendi ki, «mevzuubahis olan 
yalnız Af Kanununun 7 nci maddesinin yoru
mu değildir, diğer taraftan Gümrük Kanu
nunda yazılı bulunan para cezaları da mevzuu-
bahistir. O itibarla Gümrük Kanununu vaktiy
le tedvin ettiğimiz zaman buna dair olan tasarı 
hangi komisyonlardan geçmiş ise bunun da o 
komisyonlar tarafından incelenmesi lâzımdır. 
Binaenaleyh tetkik başka, , mütalâa başkadır. 
Tetkik neticeleri daima bir rapora bağlanır. Ni 
tekim Maliye ve Bütçe komisyonları da böyle 
yapmıştır. Binaenaleyh bu komisyonlara tet
kik için gönderildiğinden bunların raporlarının 
görüşme mevzuu yapılması ve en son'tetkiki 
yapan Bütçe Komisyonu raporu üzerinde görüş
me yapılmasını teklif etmekteyim. 

BAŞKAN — Müfit Erkuyumcu arkadaşımız 
önergelerini tashih etmişlerdir, o şekli ile oku
tuyorum. 

. Yüksek Başkanlığa 
Yorum talebi hakkında bir defa da ilgili Güm

rük ve Tekel Komisyonunda tetkik edilmek 
üzere işin mezkûr komisyona havalesini arz ve 
teklif ederim. . 

Balıkesir Milletvekili 
Müfit Erkuyumcu 

AHMET HAMDİ BAŞAR (İstanbul) — , 
Efendim; hakikaten Müfit Erkuyumcu arkada-

I şımızm teklifi yerindedir. Mevzuubahis olan 
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mesele, aynı zamanda Gümrük Kanununun bir 
maddesinin de tefsiri mahiyetini taşıması itiba
riyle, gerek İçtüzüğün ve gerek hâdisenin ken
di mahiyetine göre, bu komisyonun da tetkikı-
na imkân vermek için bir kere de oraya hava
le edilmesi yerinde olur. Bendeniz aynı müta
lâaya iştirak ediyorum. 

'SALAMON ADATO (İstanbul) — Efendim" 
bir tefsir talebi karşısındayız. Tefsir demek, 
kanunu vaz 'etmiş olan vâzu kanunun noktai 
nazarının tavzih edilmesi demektir. Binaen
aleyh Tekel Komisyonuna havalesi hakkında 
bir karar ittihaz etmezden evvel bu nokta üze
rinde durmak lâzımdır. Bu kanunu hazırlıyan 
kimdir?. • 

Bu kanunu hazırlıyan Adalet Komisyonu
dur. Binaenaleyh Adalet Komisyonu kanunu 
yaptığı zaman her halde tefsiri talep edilen hu
sus üzerinde durmuş ve kabul etmiştir. Bu iti
barla kanunun ihzarı ile hiç alâkası olmamış 
olan Gümrük ve Teker Komisyonunu bu tefsir 
hakkında mütalâa beyan etmeye davet etmek 
yerinde değildir. Binaenaleyh tefsir hakkında 
isabetle bir mütalâa verecek olan komisyon 

'Ada le t Komisyonudur. (Bravo sesleri, alkışlar). 
BAŞKAN — İzah yolunda Müfit Erkuyum-

cu konuşacak.... 
, MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Muh
terem arkadaşlar, Salamon Adato arkadaşımı
zın noktai nazarı hakikaten yerindedir. An
cak bu hâdisede, B. M. Meclisinde Adalet Ko
misyonunun kararı üzerinde görüşmeler cere
yan etmiştir. Bu görüşmeler sonunda, bu işin 
ehemmiyetine binaen, Bütçe ve Maliye komis
yonlarınca da tetkik "edilmesine karar verildi. 
Böyle bir karar mevcut ve işin gümrük mevzu-

- atı ile de alâkası olması dolayısiyle, işin bir 
kere de Gümrük ve Tekel Komisyonunda tetkik 
edilmesini arz ve teklif ettim. Yoksa ben de 
hakikatta Salamon Adato arkadaşımla muta
bıkım. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlar, meselenin her cephesinin alâkalı ko
misyonlarda mütalâa edilmiş olduğunu kabul et
mek hakikaten iyi olmakla beraber, tetkik edi
len mevzuda vaziyet böyle değildir. Filhakika, 
kanunun müzakeresi safhasını bilhassa Adato 

• arkadaşımız tetkik ederlerse göreceklerdir ki tef
siri istenilen fıkra burada Maliye Bakanının 
teklifi ile kanun metnine ithal edilmiştir. Adalet 

.1952 Ö : İ 
| Komisyonunda mevzuubahis edilen bir fıkra ete-
I ğilelir. Bu bakımdan iş son derecede ehemmiyet

lidir. Hakikaten, eğer arkadaşlar tensip ederler
se, Gümrük ve Tekel Komisyonuna gitsin; buna 
itirazım yoktur. Ama bu fıkra dolayısiyle Ada
let Komisyonu tek selâhiyetli komisyondur de
mek - fıkranın kanunun metnine ithalindeki seyri 
nazarı itibare alırsak - katiyen isabetli bir gö
rüş değildir. Bu itibarla takdir heyetinizindir. 
İster Gümrük ve Tekel Komisyonuna havale cdi-
lir, ister dört beş komisyondan geçmiş bulunan 
bu mesele burada doğrudan doğruya müzakere 
edilir; bu mevzuda diyeceğim birşey yoktur. 

' BAŞKAN — Cevdet Soydan. 

CEVDET SOYDAN (Ankara) — Sayın ar
kadaşlar, bir para cezasının.Af Kanunu şümulü
ne girip girmemesi meselesi, o para cezasının 
mahiyeti ile ilgilidir. Anlaşılıyor ki; bu meselede 
muhtelif komisyonlar bu para cezasının mahiye
tini tâyinde tereddüt ediyorlar. Müfit Erkuyum-
cu arkadaşımızın teklifi de bu noktai nazarı tes-
bit sadedinde çıkmış olmak lâzım gelir. Para ce
zasının mahiyeti tazmin ise, Ceza Kanunumuzun 
umumi prensibine göre affın şümulüne dâhil de
ğildir. Meselâ bu da bir gümrük hâdisesi ol
ması itibariyle Tekel Komisyonunun tefsiri is
tenilen bu mevzuda tavzih mahiyetinde, tazmini 
lâzımgelip gelmiyeceği hakkında işi tenvir etmesi 
doğru olur. Bu bakımdan adı geçen komisyona 
teklifin havale edilmesini bendeniz de arz ve rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Takriri okuduk, tekrar okutul
ması lüzlmunu görüyor musunuz (Reye reye ses
leri). 

O halde Adalet, Maliye ve Bütçe komisyonla
rından geçmiş olan bu tefsir talebinin bu defa 
da Gümrük ve Tekel Komisyonundan geçmesi tek
lif ediliyor. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Komisyona tet
kik edilmek üzere verilmesi kabul edilmiştir. 

5. — Çorum Milletvekili Ahmet Başıbüyük 
ve Hüseyin Ortakcıoğlu'nuri, emirber ve seyis 
erleri hakkındaki 203 sayılı Kanunun birinci ve 
üçüncü maddelerinin değiştirilmesine dair olan 
.1600 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyo
nu raporu (2/293) 

I BAŞKAN — Rapor bugün gelmiş, hçııüiö 
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tevzi edilmiştir. Üzerinden 48 saat geçmediği için 
bundan sonraki Birleşime bırakıyoruz. 

6. — İzmir Milletvekili Halide Edip Adıv.ar 
ve 10 arkadaşının, Çiftçi Mallarının Korunması 
hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesine bir fıkda 
ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Tarım, İçişleri ve Adalet ko-
misyonlrı raporları (2/253) [İ] 

(Adalet Komisyonu raporu okundu). 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen var 
mı? 

Söz istiyen bulunmadığına göre raporu oyu
nuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Yüksek Meclisin malûmu olacağı üzere kanun 
teklifimin ikinci müzakeresi sırasında, birinci 
maddenin tadili için bir değiştrge verilmiş ve 
komisyona gönderilmişti bunun üzerine komis
yonca tanzim edilen rapor şimdi okundu ve ka
bul edildi. Komisyon değiştirgeyi kabul-etmemiş. 
Şimdi reyinize arzetmek üzere maddeleri okutu
yor ura.. 

Çiftçi Mallarının Korunması hakkındaki Ka
nunim 4 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 

dair Kanun 

MADDE 1. •— 4081 numaralı Çiftçi Malla
rının Korunması hakkındaki Kanunun 4 ncü 
maddesi sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

Belediye meclislerinin her yenilenmesinde 
çiftçi mallarını koruma meclisi üyeleri ile mu 
rakabe heyeti üyeleri yukarıki bentte bildirilen 
usule göre yeniden seçilirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka bir de
ğiştirge yok. Aynen reye arzediyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇICÎ MADDE — Bu kanunun neşri ta
rihinden itibaren bir ay zarfında son belediye se
çimlerinden sonra seçimi yapılmamış olan mev
cut çiftçi mallarını koruma meclisi ve murakabe 
heyetleri yeniden seçilirler. 

BAŞKAN — Değiştirge yok. Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

[1] 8 e ek sayılı basmayazı tutanağın sonun-
daâır. 

. İ952 0 : 1 
I MADDE 2. — Bu kanun •-yayımı • tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi reye .arzediyorum; 

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

MADDE 3. — Bu kanun Tarım, İçişleri ve 
Adalet bakanları yürütür. 

BAŞKAN —• Maddeyi reye arzediyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler..-. Etmiyenler... Kanunun tümü kabul 
edilmiştir. 

7. — Kibritin tekelden çıkarılmasına ve İs
tihlâk Vergisine tâbi tutulmasına dair kanun ta
sarısı ve Gümrük ve Tehel Komisyonu raporu ile 
Ekonomi Komisyonu düşüncesi ve Maliye ve Büt-
ç ekomisyonları raporları (1/199) [1] 

BAŞKAN —• Kanunun tümü üzerinde sö/i 
istiyen var'mı? 

CAHİD ZÂMANG.ÎL (Trabzon) —- Muhte
rem arkadaşlar, bu mevzu üzerinde yapacağım. 
konuşma ve sonunda arzedeceğim teklif mümkün
dür ki, Gümrük ve Tekel Bakanının huzurunu 

I icabettirsin. (Bravo sesleri). Teşekkür ederim. 
Bu tasarıyı iki safhada tetkik edeceğim. Ev

velâ Hükümetten tasarı olarak geldiği şekilde; 
saniyen komisyonlarda gördüğü tadilâtla. Bunda 
fayda mülâhaza ediyorum. Çünkü hükümet ta
sarısı ile komisyonlarda tadilât görerek önümüze 
gel on tasarı arasında esas bakımından külli fark 
vardır. Filhakika hükümet tasarısı, kiprit sa
nayiini. topyekûn hususi teşebbüse maletmek. fik
rini hedef, tutuyor ve bunun için de şu iki esası 
ihtiva ediyordu : 

Pirinci esas; kibrit imal ve satışını Tekel
den çıkarmak. İkinci esas; Devlet Kibrit Fabri
kasını hususi ttşebbüse devretmek. 

Bu ikinci hüküm, yani Devlet Kibrit Fab
rikasının hususi teşebbüse satılması hükmü, ko
misyonlarca müttefikan çıkarılmıştır. Çıkarı
lan bu hüküm, haddi zatında, enterasan bir hü
kümdür. Çünkü, Hükümetin Devlet fabrikaları
nı hususi teşebbüse devretme yolundoki po
litikanın tatbikat bakımından bu teklif ilk ö-
nemli ve fiilî misalini vermektedir. Bunun için
dir ki, Hükümetin bu politikasındaki anlayışı 

|.l] 15 sayılı basmayazı tutanağım sonunda-
I dır. 
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bakımından enterasaıı bulduğum teklifini, ya
ni kibrit fabrikasını hususi teşebbüse devretme 
teklifini münakaşa ederek Hükümetin ar/etti
ğim politikasındaki görüşü üzerinde durulma
sına müsaadenizi rica edeceğim. 

Hükümet teklifinin' ekonomisi şudur : Kib
rit sanayiini bir hususi" sermaye mevzuu yap
mak maksadiylc : 

1. Tekel ilga edilecek, 
... • 2. Kibrit ithalâtı serbest bırakılacak, 

3. Küçük çapta kibrit, imalâthaneleri kuru
labilecek, 

4. Yerli imalâthaneleri korumak, için it
li a lata Gümrük Resmi konacak, 

5. Tekelin' Kibrit Fabrikası hususi sermaye
ye devir olunacak. Devir mekanizması bu ta
sarının geçici maddesinde ifade edilmiştir. 
Bu geçici maddeye nazaran Bakanlar Kurulu, 
bir kararname ile devir şartlarını ve esasları
nı teshil; edecek ve Tekel. İdaresi de bu esaslar 
dairesinde fabrikayı hususi sermayeye satmak 
suretiyle veya her hangi bir münasip formül 
ile devir edecektir. 

.Görülüyor ki, Devlet fabrikalarım hususi te
şebbüse devretmek'politikasının tetkik ve bel
ki de tereddüt safhası aşılmış ve artık tahak
kuklar devresine girilmiştir. • Şimdi bu suretle 
Hükümetin, devir etmek istediği fabrikanın ma
hiyeti üzerinde durulmanın, zamanı gelmiştir. 
Gerekçede de gördüğümüz veçhile bu fabrika 
yılda 60 bin sandık kibrit imal etmekte ve is
tihlâke arzetmektedir. 60 bin sandık bugünkü • 
halde Türkiye'nin bilûmum kibrit ihtiyacını kar
şılamaktadır. Demek oluyor ki, bu fabrikayı 
satın alacak olan şahıslar Türkiye'nin bilûmum 
kibrit ihtiyacını karşılıyan bir müesseseyi elle
rinde bulunduracaklardır. Buna fiilî inhisar 
denir. Binnctice. Tekelin. ilgası teklifi hayalden 
ibaret kalmaktadır : İnhisar sadece Devletin e-
linden çıkmış olacak ve fakat şahısların eline 
geçmiş bulunacaktır. Buna Tekelin ilgası den
mez. Bir Tekelin em zararlı şekli istihale etti
rilmesi denir. 

Şimdi ifade etmek istediğim şeyler münase-
hetiyle şunu temin etmek isterim ki iyi niyet
ler üzerine gölge düşürmekte değilim, asla. Sa
dece hükümetin politikasında düştüğü bir ha
taya şiddetle ve bütün kuvvetimle muhalifim, 
maksadım bu sözlerim içinde mündemiçtir, bu 
kadar. Binaenaleyh kendi kendime şu suali 
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I soruyorum: Nasıl oluyor da, pek çok memleket

lerde hükümetler fiilî inhisarlarla mücadele 
ederken, bizim memleketimiz bir kibrit kiralı 
yaratabilecek bir kanun teklif ediyor? Bu nok
tanın üzücü olduğunu kabul etmek lâzımdır. 
.Fakat kanaatimce, lâyıkiyle tetkik edilmekten 
mütevellit bir teknik hatadır, bu. Bu mevzuda 
söyliycceklerim bundan ibarettir. 

Komisyonlarımız, Ekonomi, Gümrük ve Te
kel, Maliye ve Bütçe komisyonları, bu dört 
komisyonumuz tehlikeyi görmüşler ve müttefi-
kan bu devir hükmünü çıkarmışlardır. Bina
enaleyh, bugün elimizde bulunan tasarı sadece 
tekelin ilgası ve tekel fabrikasının da eskiden 
olduğu gibi Gümrük ve Tekel Bakanlığında 
kalmasını istilzam eder bir mahiyettedir. 

Şu halde tetkiklerimizi bu metin üzerinde 
yapmamızın, zamanı gelmiştir. Komisyondan 
çıkan şekliyle tasarının özü şudur: Tekel ka
lacaktır; fabrika tekel hakkını haiz olmaksızın 
Gümrük ve Tekel Bakanlığına bağlı bir fabri
ka olarak çalışmaya devam edecektir; ithalât 
serbest olacaktır, yani döviz imkânları nispe
tinde serbest olacaktır; beher on gram kibrit 
için bir buçuk - iki kuruş Gümrük "Resmi vaz'-
olunacaktır; bu sayede memleketimizde küçük 
imalâthaneler kurulabilecektir. 

Tekel kaldırılabilinir mi? Tekelin katiyen 
kaldırılanı.]yalağı yolunda 'bir mülâhazaya ma
lik değilim, tekel kaldırılabilir. Maamafih bir 
hususiyeti daima göz önünde tutmak lâzımdır. 
Tekel kalksa dahi hükümet bu maddenin çe
şitli iktisadi, tezahürleri üzerinde daima' mu
kayyit olacaktır. Neden?.. Kibrit ihtiyacı ba-

, kımında'n memleketimiz başka memleketlerden 
daha farklı bulunuyor. İlk hamlede hatıra gel
mese bile, kibrit halkın birinci derecede ihti
yaç maddelerindendir. Çünkü memleketimizin 
pek büyük hir kısmı, henüz, daha gazyağı 
ekonomisi içinde yaşamaktadır.' Bunun için 
tekel kalksa dahi hükümetler icabeden zaman
da ve icabeden yerde behemehal kibrit bulun
durmak mükellefiyetini omuzlarında hissede
ceklerdir. İkincisi; her zaman kibrit fiyatla-
riyle mukayyet olacaklardır. Nitekim bunu 
böylece Gümrük ve Tekel Bakanı Bütçe Ko
misyonunda ifade etmiştir, bu doğrudur. Be
nim, üzerinde şimdi duracağım nokta şudur : 
Tekel kalktıktan sonra İm fabrikanın mahiye-

| tinde bir değişiklik olmaktadır. Bugüne ka dar, 
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kanun kabul edilirse, bir varidat müessesesi 
vasfını galip vasıf olarak' muhafaza' eden bu 
fabrika, ibundati sonra tam mânasiyle bir ikti
sadi işletme mahiyetini ihraz etmek gerekir. 
işte kanunun icra ettiği mahiyet değişikliği bu
dur. Halbuki tasarımız) bu mahiyet değişikli
ğine cevâp vermemektedir. Tekel fabrikası 
bünyesinde hiçbir değişiklik yapılmaksızın ol
duğu gibi Tekel Bakanlığına bağlı olarak kal
maktadır. 

Kanun tasarısında bu müessesenin hususi hu
kuk hükümlerine tâbi olacağı filhakika ifade 
edilmiştir. Yalnız bunun, kifayetsizliği derhal 
göze çarpmaktadır; mubayaalarda bulunurken 
ve üçüncü şahıslarla münasebetlerinde elbette 
hususi hükümlere tâbi tutulmak bir yeniliktir, 
bir ferahlık ve bir genişliktir. Yalnız iktisadi 
bir işletme olarak; istihsali tanzim ederken, 
istihlâk ihtiyacını takip ederken, satış usulleri 
vaz'ederken, bu müessese bir bakanlığın tama
men idari usullerine tâbi bir fabrika olarak ka
lacaktır. 

İşte bu mahiyeti ile bir sakat tarafı görül
mektedir. Denilebilir ki, bir şarap misali var, 
bu da onun gibi olacaktır. Filvaki şarap şimdi 
arzettiğim tiptedir. Bununla beraber şarap mi
sali olsa olsa bu bakanlığın bir nevi kör barsağı 
şeklinde mütalâa edilebilir ki, bunu vahim bir 
şekilde büyütmek her halde yerinde olmasa ge
rektir. 

Bu fabrikayı tam bir iktisadi işletme mahi
yetinde yeniden teşkilâtlandırmaya başka ba
kımlardan da ihtiyaç vardır. Şimdiye kadar 
rekabete mâruz olmıyan fabrika bundan böyle 
hem dışarının hem içerinin rekabetine mâruz ka
lacak, ithalât yoliyle piyasamıza kibritler gele
cektir. Ufak tefek imalâthaneler çıkacaktır. 
Binaenaleyh, İktisadi bir bünye dâhilinde ça
lışarak bu rekabetler karşısında kendisini ko
ruması lâzımdır. Diğer bir ifadeyle bu yeni 
serbest şartlara intibak etmek üzere mahiye
tinin iktisadi şekilde değişmesi lâzımgelmek-
tedir. Bunu ilerde yapabiliriz demek müm
kündür, belki de şu halinin uygun olduğunu mü
dafaa sadedinde konuşmak da mümkün olabi
lir Fakat bendenizce vaka şundan ibarettir; 
Hükümet bu tasariyle tekel fabrikasını hususi 
teşebbüse devretmeyi düşünmüş ve teklif etmiş 
olduğu için, bunun mahiyetinde değişiklik yap
mak, bunu yeniden teşkilâtlandırmak meselesi-
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I ni tabiatiyle tetkik etmemiştir. Devir maddesi 

kânundan çıkar çıkmaz, fabrikaya iktisadi bir 
işletme hürriyeti vermek maddesi gayet tabiî 
olarak bomboş kalmıştır. 

Şu hali ile, bu müessese tam bir iktisadi bün
ye iktisap etmeden, yahut bunu bir iktisadi iş
letme mahiyetinde yeniden teşkilâtlandırılma
dan hemen kanun çıkarmakta acaba fayda mı, 
zarar mı vardır sualini şimdi sorabiliriz. Bu mü
nasebetle bundan birkaç birleşim evvel burada 
yaptığımız bir konuşmayı hatırlatmak isterim. 
Tokad Milletvekili Sıtkı Atanç'ın Tekel Genel 
Müdürlüğünün yaptığı inşaat işlerinin Bayırı-
dmlık Bakanlığına devri hakkındaki kanun tek
lifi 26 Aralık günü burada konuşulurken Sayın 
Sıtkı Yırcalı şöyle buyurmuşlardı : 

istical etmiyelim, bu kanunu şimdi kabul 
etmeyiniz, çünkü yakında 2 - 3 ay gibi kısa bir 
zamanda - ifade aynen kendilerinindir - «... işlet
melerimizi iktisadi bir zihniyetle yürüyebilecek 
Devlet işletmeleri haline kalbedecek kanun tek
liflerimizle gelmiş bulunacağız.» «...Hususi bir 
teşebbüs gibi mi, bir Devlet işletmesi gibi mi, 
bir anonim ortaklığı gibi mi, yoksa başka şekilde 
mi olacağını Yüksek Heyetiniz tetkik edecek, bir 
karara bağlıyacaktır.» îşte bu gerekçe iledir ki, 
o gün bu kanun tasarısı Bakanın teklifi veçhile 
kabul edilmemiş ve Gümrük ve Tekel Bakanlığı
nın elindeki müesseseleri iktisadi esaslar üzerine 
reorganize edecek kanun tasarısının getirilmesi 
için intizar yoluna girilmiştir. Şimdi bugünkü 
mevzuda da aynı durum mevcut değil midir? 
Bütün bu fabrikalara iktisadi mahiyet verilecek 
şu veya bu şekilde; bunun için hazırlıklar yapı
lıyor. Devir meselesi ortadan kalkmıştır ve yal
nız Tekelin ilgası kalıyor. Bu tetkikler netice
sini beklemekte, acele etmekte fayda var mıdır? 

Müsaade ederseniz bir iki zararını arzedeyim: 
Bu fabrikanın iktisadi şekilde reorganize edil

mesine dair kanun tasarısı üç, dört aya kadar 
gelecektir. Bu üç dört ay içinde kanunu biz 
çıkarırsak zannetmiyelim ki, hemen fabrikalar 
kurulabilir. Bu olmaz. Halbuki derhal kibrit 
ithali başihyacaktır. Fabrika reorganize edil
memiştir. Kibrit ithalini karşısına koymuşuz-
dur. İstihlâk yabancı sermaj^eye teveccüh etmiş
tir. Fabrikamız durup dururken zarar edecek
tir. İşte birkaç ay içinde şu, bekleme devresinde 
bence en emin olarak, hadis olacak vakıalar şun-

| lardan ibarettir : Neler gelebilir?. Gerekçede de 
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ifade edildiği gibi poşet kibritler gelebilir. Has
saten, fiyatları pahalı dâhi olsa, İstanbul, İz
mir, Ankara gibi büyük istihlâk merkezlerimizde 
bu poşet kibritleri sürülür. Yapılacak bu satış
lar yüzünden bu fabrikayı zarara sokmuş olaca
ğız. Üstelik bir de bir alay dövizi harice vermek 
vaziyetinde kalacağız. Halbuki müesseseyi önce
den teşkilâtlandırarak tam ticari bir faaliyete 
sevketmiş olursak, o zaman ithalâtı serbest bıra
kırız, onu da piyasaya atarız. Bu suretle rekabet 
sahasına tam teçhiz edilmiş olarak girmiş olur. 
Bendeniz bu rekabet sahasına müessesenin böyle 
teçhiz edilmeden atılmasını uygun bulmamakta
yım. Bu suretle 26 Aralık günü Sayın Bakanın 
istinat ettiği mantığın burada tamamen varit ol
duğunu kabul ediyorum. Ve şu sözlerini de hatır
latıyorum : «Gelecek olan tasarının 3 - 4 ay gibi 
kısa bir zamanda tümü üzerinde konuşulacak ve 
karar verilecektir. Bu meselenin parça parça ko
nuşulmasının doğru olmıyacağı mütalâasmda-
yım» buyurmuşlardı. 

Bendenizce üç, dört aya kadargelccek olan teş
kilâtlanma tasarısından önce, bugün, kibrit fab
rikası üzerinde konuşmak sadece doğru olmamak
la kalmayıp arzettiğim gibi zararlı da olur. Bu 
sebeple bu işte, tutabileceğimiz uygun yol, şu iki
sinden biri olabilir : Eğer Saym Gümrük ve Te
kel Bakanı şu 3 - 4 ay içinde getireceği kanunda 
kibrit fabrikasını da derpiş etmek üzere, hu ta
sarıyı geri almasını teklif eder, bunun tüzük mu
cibince Kamutay kabul ederse, bunu uygun bu
lursa, ne âlâ; yok eğer uygun bulmazsa, bendeni
zin o zaman teklifim şu olacaktır; Tekel fabrika
larının reorganizasyonu vadisinde Gümrük ve 
Tekel Bakanlığınca yapılmakta olan çalışmalar
dan mülhem olarak kibrit fabrikasına, münasip 
bir iktisadi işletme bünyesi verilmek üzere, tasa
rının ilgili komisyonlara iadesini teklif edeceğim. 
Bu teklifi, Sayın Bakanın geri almak hakkında
ki noktai nazarını öğrendikten sonra yapacağım. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI. SITKI 
YIRCALI (Balıkesir) — Sayın arkadaşlar, mû
tat olarak bu gibi kanunların tümü üzerindeki 
müzakerelerde bakanlar en sonra konuşurlar. Fa
kat arkadaşımızın ortaya atmış olduğu meseleler 
karşısında heyeti umumiyeyi tenvir etmek imkâ
nını bulabilirsem zannederim müzakerelerimizi 
daha kısa bir yoldan neticclcndirebileceğiz. Bu 
mülâhaza ile huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Demokrat Partinin ve Hükümetin programı 
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I bu memlekette şimdiye kadar,, kurulmuş oları 

her sahadaki kanuni inhisarları temizlemek ve 
mümkün olduğu kadar hususi sermayeye ve hu
susi teşebbüse genişlemek imkânını hazırlamak
tır. Fakat yine Demokrat Partinin geyelerin-
den biri de, bunu yaparken hiçbir zaman şu ve
ya bu şekildeki memlekette kanuni bir inhisa
rın yerine fiilî inhisarın teessüsüne meydan 
vermemek ve vatandaşların hergünkü ihtiyaç
larım veya günlük ihtiyaçları olan muayyen 
bir kısım maddelerin temini üzerinde sıkıntıya 
düşmelerini beraberce önlemektir. Binaenaleyh 
Demokrat Parti Hükümeti kanun tasarılarını 
hazırlarken ve huzurunuzda inhisarları kaldı
rırken gayretlerini daima bu iki noktai nazarın, 
ana fikrin etrafında toplamaya çalışmış ye hat
tâ bu yolda bâzı aksaklıklar görürse komisyon
larınca bu yolda yapılmış olan tekliflere iltihak 
etmekten geri kalmamıştır. Nitekim kibrit üze
rindeki inhisarın kaldırılması hususundaki ka
nun tasarısında bu inhisar kaldırılmakla bera
ber, fabrikanın satılması hususunda Bakanlar 
Kuruluna salâhiyet verilmiş bulunmaktaydı. 
Bu salâhiyete göre, o günün iktisadi ve fiilî du
rumunu göz önüne alarak, Bakanlar Kurulu, 
bunu devirde salahiyetli olacağına göre, Za-
mangil'in ifade ettiği gibi, elbetteki Bakanlar 
Kurulu, memlekette fiilî bir inhisarın önlenme
sinin icabettirdiği tedbirler alındıktan veya sa
tışın o şartları ihzar edildikten sonradır ki o 
yola gidecekti., 

Fakat Gümrük ve Tekel Komisyonunda da
ha ileri bir adım atılarak, Bakanlar Kuruluna 
böyle bir salâhiyet vermektense, fabrikanın 
satışı hakkında bilâhara böyle müsait bir zemin 
hazırlandıktan sonra, Bakanlar Kurulunun yenj 
bir kanun tasarısiyle gelmesi ve böyle bir sa
lâhiyeti alması yolundaki teklifi ve ona göre 
yapılmış olan tadili, Hükümetiniz de kabul et
miştir. Binaenaleyh şimdiden yüksek huzuru
nuzda bu tadil edilmiş tasarı müzakereye kon
muş bulunmaktadır. Bugün için artık endişe 
edecek bir durum mevcut değildir. 

Fakat arzettiğim gibi, Zamangil arkadaşımı
zın endişesi, esasen Bakanlar Kurulu tarafın
dan, Hükümetiniz tarafından Yüksek Heyetini
ze sevkedilmiş olan tasarının, Bakanlar Kurulu
na vermiş olduğu salâhiyetin hükmü içinde 
bertaraf edilmiş bulunmakta idi. 

I Bu hale göre arkadaşımızın, Demokrat Par-
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ti Hükümetinin böyle bir kanuni inhisarı kal- I 
dırırken, bir taraftan fiilî bir inhisar tesis et
mek yoluna gidecek hususları düşünmemiş ol
duğu ithamını kendilerinin de yerinde bulmıya-
cağını ümit etmek isterim. 

Arkadaşlar; meseleyi usul bakımından bu 
şekilde arzettikten sonra, şunu ifade etmek is
terim; 

Kibrit inhisarı, bütün diğer inhisarlar gibi, 
kendilerinin de ifade buyurdukları veçhile, el-
betteki her şeyden evvel bir malî işletmedir. 
Dundan gaye, biraz da devlet bütçesine muay
yen bir gelir sağlamaktır. Bu gelir 9 milyon 
kusurdur. 8 milyon 250 bini resim olarak alı
nan kısım, 925 bin küsur lira da vergi farkı 
olarak alınan kısımdır. Şu halde ceman yekûn 
9 milyon küsur lira kibritten bir gelir temin et
miş bulunmaktayız. Millî Savunma Vergisi, İs
tihlâk Vergisi suretiyle alınmak, bir taraftan 
gümrüklere zaın. yapmak, diğer taraftan hususi 
teşebbüsten alınacak gelir vergisini hesaba kat
mak suretiyle ve inhisarı kaldırmak yolu ile 
kaybedeceğimiz geliri gene vergi yolu ile tama
men devlet almış bulunacaktır. Bu vaziyete 
göre bir defa malî bir müessese olan inhisarın 
maliyetine taallûk eden kısmı da tasarımızda 
tamamen sağlanmış bulunmaktadır. 

Arkadaşımız ileti sürdüler ve dediler ki ; 
bunları kabul edelim, ya fabrika satümıyacak 
olursa ne olacaktır? Bu nasıl bir hususi teşebbüs 
olacak? vatandaşların, halkın ihtiyaç maddele
rinden biri olan kibritin, her yerde aynı fiyatla 
satılması temin edilemiyecektir, 

Arkadaşlar, biz fabrikayı satmıyacağımızu 
göre işletmesine bugünkü gibi devam edeceğiz, 
bu, bugün için kabul etmiş olduğumuz inhisarın 
devamını zaruri kılmaz. Biz fabrikanın devrini 
kabul ettiğimize göre, bu devir yapılıncaya 
kadar işletmeye devam edilecektir ve biz, kâr 
marjımız içinde, memleketin en uzak yerlerinde 
bugün bulundurduğumuz gibi, vatandaşın ihti
yacını beş kuruşu tek santim artırmamak sure
tiyle karşılamaya, devam edeceğiz. 

Bu bakımdan tasarının hiçbir mahzuru bu
lunmamaktadır. 

Arkadaşlarım bana soracaklar, pekâlâ nasıl 
olacak da muayyen bir fiyatta tuttuğumuz hal
de, muayyen .'yerlere kadar sevkettiğiniz, halde 
bunun yanında, hususi teşebbüsün iltifat edeceği | 

1952 O : 1 
noktalar var mıdır? Hususi teşebbüsün hakika
ten iltifat edeceği noktalar vardır. 

Arkadaşlar; bir defa bizim fabrikalarımı
zın, işleyiş tarzı itibariyle, hakikaten maliyet
lerimiz yüksektir. 

İkincisi, muayyen bir yerde olan fabrika
mıza uzak mesafelerden getirmiş olduğumuz 
iptidai maddelere yol masrafı olarak büyük 
nispette tediyelerde bulunmaktayız. Halbuki 
muayyen kavaklık mıntakalarda kurulacak olan 
fabrikalarda-, bilhassa poşet kipritleri, karton
dan, mumdan yapılacak kibrit çöpleri vasıta-
siyle maliyeti bizden çok aşağı düşürmek imkânı 
hâsıl olacaktır. 

Biz bu esası başka memleketlerde tetkik et
tirerek gördük ki, bizim gibi inhisar mevzuu 
yapmış veya halen ellerinde kanuni olmasa da, 
fiilî olarak kibrit inhisarını tutan büyük şirket
lerin faaliyette bulundukları memleketler var
dır. İşte buralarda poşet kibritçilik vasıtasiyle 
hakikaten büyük inkişaf sağlamak ve hususi 
kibrit sanayiinin doğurmak imkânı hâsıl oluyor. 

Poşet kibfitinin çöpü, bir defa karton veya 
mumdan yapılmaktadır. Bunlar üzerinde rek
lâm yapmak imkânı hâsıl oluyor, o kadar fazla 
oluyor ki, kibriti bedava dağıtmak bile kabil 
oluyor. 

Biz tetkik ettirdik, bugün muhtelif yerler. 
de, bilhassa kavakların kesif bulunduğu yerler
de .bile kartondan istifade etmek imkânlariyle 
ve 300 - 400 bin liraya fabrika kurulabiliyor. 
Bugün bile muhtelif firmalar reklâm koymak 
ve yahutta poşet kibritler üzerinde, inhisarı 
bizde olduğu halde reklâm yapmayı ciddî su
rette teklif ediyorlar. Bu tekliflerle karşı kar-
şıyayız. Yâlnız mahallî değil, ecnebi teklifler
le de karşı karşıyayız. Hattâ bugün inhisar 
kalktığı takdirde burada aynı fiyatlar üzerin
den satmak şartiyle mahallî birtakım fabrika
lar kurulması için etüdler yapmak ve malûmat 
istemek için m'üracaatta bulunulmaktadır. Ta
sarı, tetkika tâbi tutulmadan ele alınmış değil
dir. İç duruma ve dış pazarlar vaziyetlerine 
ve daha evvel tekevvün etmiş, şartlar-ve haki
katen bugün elde etmiş olduğumuz malûmatla 
vardığımız kanaate göre, bizim memleketimizde 
kısa bir zamanda .bu sanayi hususi teşebbüs 
elinde - tekel işletilmeye devam ettiği müddet
çe bile - kurulabilecektir. Kaldı ki arkadaşlar, 
farzedelim ki, kurulamadı. Hangi zararımız 
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olacaktır? Bir hükümet olarak önünüze çıkı
yoruz, 'diyoruz ki, ben monopolü -kaldırıyo
rum, hususi teşebüse, hususi sermayeye bir ça
lışma zemini veriyorum, kendi işletmemi de 
hususi işletme gibi aynı hükme tâbi olarak sa
tışı kabul ediyorum. .Arkadaşlar, bu vaziyette 
ortada zarar edilecek ne vardır? Devlete dün
kü geliri sağlıyorum, yine vatandaşın ayağında 
ihtiyacını temin edeceğim. 'Diğer taraftan da 
hususi teşebbüsün gelişmesi, serbestçe çalışma
sı, mânevi bir hız kazanması için inhisar zemi
nini temizlemiş bulunuyorum. 

Şu halde kanun tasarısının, arkadaşımızın 
endişe ettiği gibi, her hangi bir şekilde geriye 
bırakılmasını icabettiren bir durum veya umu
mi bakımdan boş bıraktığı yerler bulunmadığı
na hükümet olarak'kaani bulunmaktayız. 

Arkadaşımız, bir başka noktada zannediyo
rum müzakereleri takip etmemişler, bilmiyo
rum, belki zabıtlardan almamışlardır, başka bir 
konuşma dolayısiyle bunu benim de noktai na
zarım olduğuna işaret ettiler. Bahsettikleri 
26 . 1 2 . 1951 tarihli Birleşimdeki konuşmamız, 
arkadaşım Sıtkı Atanç'm, Tekel idaresinin için
de bulunan inşaat kısmının kaldırılması hakkın
daki teklifine taallûk etmekteydi. O zaman da 
arzettim ve umumi mütalâalar meyanmda dedim 
ki; bir- taraftan Bayındırlık Bakanlığı ayrıca 
bir kanun teklif etmiş bulunmaktadır. Gerek ha
zineye ait, gerek katma bütçelere ait bütün 
inşaatın bir elden idaresi için yeni hükümler 
sevketmiş bulunmaktadır, o gelinceye kadar bu 
kanun teklifi bırakılsın, bunların heyeti umumi-
yesi arasında mütalâa edilsin, hattâ ilâve ettim 
dedim ki; belki yeni bir hüviyetle . gelebiliriz, 
hususi teşebbüs, anonim şirket halinde gelebili
riz. Ama kanunla inşaat kısmını kaldırırsanız 
yeniden kurmak icabcdcr dedim. Bu defa mesele 
o şekilde değildir. Mesele, bir işletmemizin tü
müne taallûk etmektedir. 

Arkadaşlar, bendeniz Tekel Bakanı olarak 
şunu arzedeyim ki; bugün kendilerine hüviyet 
vermek istediğimiz, bir 'muhtar işletme olarak' 
çalıştırmak istediğimiz bütün teşebbüslerimizi 
teker teker ele alacağız, ilk hamlede inhisarları 
mümkün mertebe, kaldırarak, orada evvelâ hu
susi teşebbüse bir hayat imkânı olup olmıyaca-
ğmı, yaşayıp yaşıyamıyacağmı gösterecek bir 
zemin hazırlıyacağız. 

ikincisi, bir bünyeyi hazırlıyacağız. Bunu 
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yaptığımız zaman öte taraftan, bugünkü icaba 
göre, 3460 sayılı Kanunun hükümlerine göre, 
Denizcilik Bankası hükümlerine, tütün ortak
lığının yakında müzakere edilecek tasarıdaki 
hükümlerine göre, işletmelerin belki yepyeni bir* 
şekilde ayrı ayrı bünyelerini ortaya koyacağız. 
Muhtar bir idare olan her birinin, maliyet hesap
larını yapabilmesi, kâr ve zarar hesaplarının 
elle tutulur şekilde görülebilmesi ve milyonlarca 
lira millet parası yatırılmış olan müesseselerin 
hesaplarının hakikaten millet önünde tam mâ-'. 
nasiyle ve meteliğine kadar muhasebesinin yapa
bilmesi imkânlarını hazırlamak yoluna gideceğiz. 

Üçüncü bir devrede, eğer zemin hazırsa, Yük
sek Heyetinizin bize göstereceği yolda!; icabederse 
Devlet ortaklığı şeklinde işleteceğiz, icabederse 
tamamiyle hususi teşebbüse devredeceğiz. 

İşte biz bu suretle üç safhada mütalâa etti
ğimiz meselelerin birinci kısmı ile huzurunuza 
çıkmış bulunuyoruz. Her zaman ileriye sürülü- • 
yor, birçok mevzuları ilgilendiren meselelerde 
bir kanun tasarısı ile gelmeyin diyorlar. 

Fakat malûmunuzdur ki, her inhisarımız; 
kibrit, barut, av malzemesi, tütün, ispirto ve is
pirtolu içkiler, mevzuatı, hep ayrı ayrı zaman--

- larda konmuş, ayrı ayrı hükümleri, ayrı ayrı 
işletme tarzlarını, ayrı ayrı inhisar tarzlarını 
ihtiva eden kanunlarla tesis edilmişlerdir. Her 
birisinin ayrı.kanuni hüviyetleri bulunmaktadır. • 
Bu itibarla biz bugün de, yarın da, her biri için 
ayrı kanunlarla huzurunuza gelmek mecburiye
tindeyiz. Binaenaleyh arkadaşımızın bu bakım
dan ileriye sürmüş olduğu mütalâa, öyle zan
nediyorum ki, yerinde olmasa gerektir. 

Derhal çıkarmakta ne fayda vardır? Diyorlar. 
İşletmeye yeni hüviyet versinler, o zaman gel
sinler diyorlar. Öyle tahmin ediyorum, ki, son 
maddemizi tetkik etmemişler veyahut da esaslı 
bakmamışlar. Esasen bizim tasarımızda, inhisar 
kanununun kalkmasına taallûk eden kısmın üç 
ay sonra meriyete gireceği yazılıdır. Sebebi : 
Gümrük tarifelerinde mahallî fabrikasyonda ima
lâtı himaye edebilmek için bir artırma yapıyo
ruz. Bu şekilde arkadaşımızın aynı zamanda 
ikinci endişesine cevap vermiş oluyorum; bu su
retle koyduğumuz bu artırma ile dışardan gele
cek kibritlerin, poşetlerin memlekette yeni sana
yi ile rekabet etmesini kısmen önlemiş bulunuyo
ruz. Binaenaleyh, bu suretle tarifede yaptığı
mız değişiklikle Gümrük Kanunu, hükümleri im.-
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cak üç ay sonra meriyete girebilir. Bu bakımdan 
inhisar 'kaldırılırken bu kanunumuza taallûk 
eden hükümlerin de üç ay sonra meriyeti temin 
ediliyor. înşaallah iyi bir netice ile karşılaşırız. 
Yüzde yüz söz vermek ve bilâhara mahcup olma
mak için söylüyorum, ümit ediyorum ki, üç aya 
kadar mutlaka, belki heyeti umumiyesiyle, ol
masa bile kibrit işletmemize ait, mademki, fab
rika bizde kalmıştır, yeni hükümlerle, yeni hü
viyeti verecek kanun tasarımızla önünüze çık
mış bulunacağız ve arkadaşımızın yalnız fiilen 
değil, kanunen de bu bakımdan mütalâasını, 
arzularını yerine getirmek imkânını bulacağız. 

Arkadaşlar, bütün bunlardan sonra şunu da 
işaret etmek isterim; denilebilir ki, efendim bü
tün bunlara rağmen poşet sanayii doğarsa bu 

• fabrika zarar etmeye başlar. 
Arkadaşlar, çok hurda makinalarla çalıştığı

mız ve rasyonel çalışamadığımız halde, bugün 
kibrit üzerindeki maliyetimiz, 1,50 - 1,60 kadar
dır. Zaten 3 kuruşu da Millî Savunma Vergi-
sidir. Eğer Yüksek Meclis bunun hızla ilerle
mesini görür, hakikaten hususi teşebbüsün dört 
elle buna sarıldığını, zemini sağlam bularak in
kişaf ettiğini görürse, küçük mikyastaki zararı 
bile göze alarak , yani maliyette zarar değil, 
vergide zararı dahi göze alarak, bu inkişafı te
min edecek tedbirleri alabiliriz. Yani nihayet, 
biz müessese olarak, Devlet İşletmesi olarak Ge
lir Vergisinden % 35 e kadar diğer müessese
lerin kazançlarından almak suretiyle buradaki 
kayıbımızı o yoldan telâfi etmek suretiyle, bir 
kısım vergiyi az da tahsil etmiş . olsak, elbetteki, 
yaptığımız fedakârlığın maddi ve mânevi kar
şılığını getirecek büyük fayda karşısında buna 
katlanmaya rıza göstereceğiz. 

Şimdilik maruzatım, bundan ibarettir. Takdir 
yüksek heyetinizindir. 

SITKI ATANÇ (Tokad) — Muhterem arka
daşlar, kibritin tekelden çıkarılmasına, istihlâk 
Vergisine tâbi tutulmasına, dair Gümrük ve Te-

,kel Bakanlığınca hazırlanan ye Bakanlar kuru
lunca Yüksek Meclise sunulan, ve bugün görüşü
len bu kanun tasarısının gerekçesinden anladığı
mıza göre: yurdun senelik kibrit istihlâki 57 000 
sandıktır. Beher sandık 5 000 kutu kibriti ihtiva 
ettiğine göre beher sandıktan 150 liradan 8 550 000 
lirası Millî Savunma Vergisidir. 

57 000 sandık kibritin satış tarife bedeli yü-
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zer liradan 5 700 000 liradır. Bunun satış kârı 
da 928 530 liradır, Hazine geliri bundan ibaret
tir. 928 530 lira satış kârını temin etmek için 
kaç milyon lira sermayenin bu işe tahsis edildi
ğini hesaba katmak lâzımdır. 

Devletin nakit olarak beş milyon lira serma
ye ile mukayyet sabit kıymetlerinin tutarı da 
2 672 688 lira ki ceman .7 672 688 lira sermaye
nin bu işe bağlandığı görülmektedir ki bu muaz
zam sermayeyi 928 530 lira kâr temini için hiç 
kimsenin ticari bir zihniyetle bu işe yatıramıya-
cağmı arz ve izah etmek istiyorum. Tasarıda Millî 
Savunma Vergisinin ismi değişiyor. İstihlâk Ver
gisine inkılâp ediyor. Tekel satış kârı da Gelir 
Vergisi suretiyle temin olunmaktadır. 

Hariçten ithal edileiek mumlu kibritlerin 
beher yüz kilosundan iki yüz lira, 

Hariçten ithal edilecek poşetli kibritlerin be
her yüz kilosundan yüz yetmiş) beş lira, 

Hariçten ithal edilecek kavların beher yüz 
kilosundan yüz elli lira Gümrük Resmi alınV 
cağını âmir bulunmaktadır. 

Bundan başka bugüne kadar malî bir mües
sese olan kibrit fabrikası iktisadi bir müessese 
alarak muazzam sermayesiyle, makine ve tesisle
riyle hali faaliyette bulunacak ve aynı bünye 
içinde kalacaktır. 

Şu halde ticari bir zihniyetle hareket edecek 
olan kibrit fabrikası fiyatın tezyidine gidecek 
demektir. Yukarda izah ettiğim veçhile beş ku
ruşa satılmakta bulunan kibritin fiyatının arta
cağı cihetle tekel mevzuundan çıkarılmak isteni
len bu maddenin teşebbüsü şahsiye yeni iş saha
ları sağlamaktan, sanayiin inkişafına imkân bi-
rakmaması bakımından faydalı olacağına kaani 
değilim. 

Kibritin Hükümet programında belirtilen 
esaslar dâhilinde serbest bırakılması, hususi te
şebbüse iş sahaları sağlamak ve memleket sana
yiinin inkişafına imkân vermek suretiyle faydalı 
olabilir. Bugünkü şekliyle asla faydalı olamaz. 
Kibrit imali ve satışı Tekel mevzuundan çıkarı
lacağına göre bundan sonra sadece bir sanayi 
şubesinin işletmesi mahiyetini alacak olan kibrit 
fabrikasının Tekel Bakanlığında değil, diğer 
işletmelerle birlikte Devlet işletmeciliğinin her 
bakımdan umumi ahengi içinde işletilebilmesi 
için İşletmeler Bakanlığına bağlanması doğru 
olur. 
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Bir kutu kibritin satış fiyatı olan beş ku

ruşun-:.. .,. h ;;..... . . . . . . 
1,68 i satış maliyeti; 
0,32 si satış kârı ; 
'3.— kuruşu da Millî 'Savunma Vergisidir. 
Büyükdere Kibrit Fabrikası yirmi küsur 

senelik bir fabrika olup bugün işe yaramıya-
cak bir hale gelmiştir. Yani müddeti ömrünü 
doldurmuştur. Fabrikaya ait emlâk ile maki
ne ve tesisleri, diğer demirbaşlar ve nakil va
sıtalarının mukayyet sabit kıymetleri tutarı 
2 672 688.— lira olarak gösterilmektedir. Bun
ların şimdiye kadar amorti edilmeleri lâzımge-
lirdi. 

Arz ve izah eylediğim hususat dolayısiyle 
maksuda uygun şekilde hazırlanmamış olan 
işbu tasarının hükümet programında belirtilen 
esaslara uygun ve şahsi teşebbüsü teşvik eder 
şekle ifrağ edilmek üzere encümene iadesini 
arz ve teklif ederim. 

Bunun için de bir takrir takdim ediyorum. 
BAŞKAN — Komisyon söz istiyor mu? 
GÜMRÜK VE TEKEL KOMİSYONU BAŞ

KANI MAHMUT GOL/OĞLU (Trabzon) — 
Muhterem arkadaşlarım; ıSıtkı Atanç arkada
şımızın, evvelâ, tasarının, hükümet tasarısında
ki şekliyle çıkmasını, sonra da tasarının geri 
alınmasını tazammun eden mütalâalarından 
sonra, kısaca arzı malûmat etmek isterim. 

Benden evvel konuşan arkadaşlarımın izah 
etmiş oldukları gibi, kibrit memleketimizde ka
ti ve. zaruri ihtiyaç maddelerindendir. Bu mad
de üzerinde diğer maddelerde olduğu gibi, ge
nişçe, serbestçe düşünmek pek mümkün değil- ' 
dir. Evet; hükümet tasarısında fabrikayı dev
retmek istendiği düşünülebilirdi. Fakat baka
nın izah ettiği gibi hükümet tasarısındaki şe
kilde dahi zemin ve şartlar müsait olunca an
cak fabrikayı devretmek yoluna gidilebilirdi. 
Fakat komisyonumuz, kibriti ayrı bir ehemmi
yetle nazarı itibara aldı. Düşündük; eğer bu 
fabrika bir gün hususi eşhasa devredilecek 

• olursa inhisar ortadan kalkacak mı? Kalmıya-
>eak. Devletin inhisarı yerine fiilî inhisar ola
caktır. Bunun neticesi ne olacaktır? Birinci 
neticesi fiyat artacaktır, Çünkü rekabet yok
tur. ikinci neticesi, memleketin uzak yerlerin
de kibrit olmıyaeaktır. Yapacağımız mukave
leye bir madde mi koyalım? Fiyatı beş kuruş-
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I tan yukarı olmıyaeaktır mı diyelim? Fakat 

kendileri izah ettiler ki, hususi işletmedir, beş 
kuruştan yukarı maloluyor dediği zaman illâ 
5 kuruştan satacaksın demenin imkânı var mı? 
Memleketin en uzak yerlerine gönderilmesi 
mecburiyetini koyalım. Gönderir fakat altı ay
da bir kere. Bu takdirde oralarda kibrit olmı-
yacak ve ortaya bir karaborsa çıkacak ve hiç 
yoktan bir fiyat tereffüü meydana gelecektir. 
Şu halde iki başlı bir iş yapmak zorundayız. 
Bir kere şahsi teşebbüse imkân vermek ve bu
nun için evvel beevvel işi inhisardan çıkarmak 
lâzımdır. Ama şahsi teşebbüs bugün hemen bu 
sahada faaliyete geçebilir mi, geçemez mi? Bu
na hemen şimdiden evet demek imkân yoktur. 
Belki şahsi teşebbüs buna benzer büyük ve mo
dern bir fabrika kurup hemen faal duruma ge
lemez ama bunun küçük atelyeler halinde ya
pılması ve bu sahada bu şekilde faaliyete geçil
mesi mümkündür. 

Binaenaleyh yapılacak ilk iş inhisarı kaldır
mak, kincisi bu inhisarın kalkmasından doğa
cak çeşitli ihtimalleri göz önüne ıgetirerek va
tandaşı kibrit ihtiyacı içinde bırakmamaktır. 
Bunun için komisyonumuz fiilen şahsi teşeb
büsün bu sahada yerleşip gelişmesine kadar ve 
bu fabrikanın şahsi teşebbüse devri imkânı hâ
sıl oluncaya kadar fabrikanın şimdilik tam Hr 
ticari mahiyet ve sıfatla tekel tarafından yine 
kibrit yapıp satmaya devam etmesini muvak
kat madde ile tadilen hüküm altına almıştır. Bi
naenaleyh ' Sıtkı Atanç arkadaşımızın dediği 
gibi, bunu başka türlü ayarlamaya imkân yok
tur. 

Tekel kaça satacak? Arkadaşlar, bugün kaç 
kuruştan satıyor? Beş kuruştan. Bundan sonra 
da beş kuruştan yukarı satması için bir sebep 
yoktur. 

Diyorlar ki, şimdi bir devlet idaresi altın
dadır, fakat yarın ticari bir işletme hüviye
tine bürünecek, rasyonel çalışma zorunda ka
lacak ve belki o zaman fiyatların yükselmesi 
mümkün olacaktır. 

Arkadaşlar; bunu bu şekilde düşünmek zan
nediyorum caiz olmasa gerektir. Fabrikalar 
her ne suretle olursa olsun rasyonel çalıştıkça 
maliyetlerin düşmesi icabeder. Binaenaleyh kib
ritin beş kuruştan yukarı çıkması gibi bir teh
like esasen mevzuubahis değildir. Bu vaziyet 

I karşısında komisyonumuzca yapılan tadil, ka-
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naatimce her iki tarafı tatmin edecek mahiyette
dir. Bu suretle hem inhisar ortadan kaldırıl- : 
makta, ve hem de halkın zaruri ihtiyaç madde
sinden olan kibritin yurdun her tarafında ve | 
aynı fiyatla satılması temin edilmektedir. 

Yine evvelce izah edildiği şekilde ayrıca 
müddet beklemeye de lüzum ve mâna da yok
tur. Komisyonun tadil ettiği şekilde kanunun 
kabulünü rica ederim. • 

BAŞKAN — Salamon Adato, buyurun. 

SÂLAMON ADATO (İstanbul) —. Muhte
rem arkadaşlar; Zamangil arkadaşımızın müda
halesinin samimî olduğuna tam bir kanaatim 
yardır ve,hiç şüphesiz ki, Yüksek Meclisinizin 
kanaati aynı merkezdedir. Bu kanaat de ol
masaydı müdahalelerini şu suretle izah etmek 
mümkündü; 

Devletçiliğin en koyu sistemini tatbik etmiş 
C. H. P. sine mensup olan bir arkadaşımızın 
liberalizme doğru gitmek istiyen Demokrat Par
tinin ilk adımını küçümsemek için, böyle bir 
beyanda bulunmuştur. Kanuni inhisar, fiilî inhi
sara intikal ettirilmektedir mütalâası hakikaten 
tarafgirliğin bir neticesi olabilir. Fakat kanaa
tim şudur ki, arkadaşım samimîdir ve ancak 
bir görüş hatasına duçar olmuştur. Çünkü di
yorlar ki; bir fabrikayı inhisardan alıp da bir 
müesseseye devretmekte ne gibi bir fayda mü
lâhaza edilebilir? Çünkü o müessese memleketin 
bütün ihtiyacını tatmin edecek imalâtta bulu
nacak olursa şahsi teşebbüse birşey kalmaz. 
Halbuki müessese ne kadar büyük olursa olsun, 
serbest rekabetin tesiri altında kaldıkça herhal
de diğer serbest teşebbüslerin inkişaf imkânı hâsıl* 
olur. Zira şunu kabul etmek lâzımdır ki, bu f abri- I 
ka yine hükümet tarafından işletildiği takdirde I 
bütün devlete ait müesseselerde olduğu gibi I 
maliyet fiyatı yüksek olacaktır. Binaenaleyh 
bu maliyet fiyatına rekabet edebilecek şahsi te
şebbüslerin geleceğini kabul etmek bir zaruret- j 
tir. 

ikinci derecede rekabet yalnız fiyatlarda I 
değildir, bu rekabet mâlın nefaseti üzerinde de 
cari olacaktır. Meselâ şimdiki kibrit kötü bir 
kibrittir; Şahsi teşebbüsler ortaya çıktığı tak
dirde karşılıklı rekabet, maliyet fiyatlarının 
tenziline âmil olacağı gibi, aynı zamanda daha 
iyi kalitede bir kibrit imaline de vesile verecek
tir. J . 1 
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Efendim, bakan bey izah ettiler, bir de İdb-

ritlerin prezantasyonumeselesi vardır; bu, 
psikolojik bakımdan çok mühimdir. Bugün 
kibrit imalinin serbest olduğu memleketlerde 
öylö zarif kibrit kutuları vardır ki, bâzı insanlar 
kibrit kutularından da kolleksiyon yapmakta
dırlar. Binaenaleyh bu bakımdan da rekabet 
cari olacaktır. 

Malûmunuzdur ki, fiyatlar tenezzül ettikçe 
istihlâk artar, istihlâk arttıkça imal etmek za
rureti de mevcuttur. Bu itibarla iktisatta fazla 
ihtisası olan arkadaşımızın bu bakımdan da ya
nıldığını zannetmekteyim. (Bravo sesleri). 

AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) 
— Muhterem arkadaşlar; geçen sefer de tuz me
selesinde olduğu gibi kibrit meselesinde de nok-
tai nazarımı arzetmek üzere huzurunuza çıkmış 
bulunuyorum. 

Biliyorsunuz ki, Tekel idaresi Devlete geçtik-, 
ten sonra maddeleri haddi âzamiye yükseltmiş 
ve domates, suyuna kadar inhisar altına almıştı. 
Şimdi tuz meselesinde olduğu gibi dağın tepesinden 
aşağıya ineceğiz. Dağın tepesine çıkarken bir prog
ramımız! olmadığı gibi dağdan'inerken de bir prog
ramımız yoktur. Arzedeyim; evvelâ bunları li
kide ederken, Tekel mallarını likide ederken han
gi sistemi kabul edeceğiz?. İntikal sistemini mi, 
doğrudan doğruya satış sistemini mi, yoksa ortak
lık sistemini mi?. Arzedeyim; eğer intikal siste
mini takip edersek yani biz yine işimize devam 
ederiz. Deriz ki, serbestsiniz. Meselâ kibrit ima
linde serbestsiniz. Ben burada fabrika işletirken, 
fiyatları tesbit etmişken, Türkiye'nin her tarafı
na göndermek mecburiyetini kabul etmişken, ap-
dal mı var, burada bir adam çıksın, kibrit fab
rikası yapsın. Poşet falan bunlar hayaldir. Fab
rikayı yapacak, kibriti imal edecek, maliyet fiya
tına göre bir fiyat koyacak, kârını zammedecek, 
G elir Vergisine tâbi olursa onu da ilâve edecek. 
Gelir Vergisini verip vermiyeceği de ayrı bir me
seledir. 

Böyle intikal sistemi bu işi halletmez. Benim 
kanaatim budur. 

Satış meselesine gelince, çıkaralım satalım me
selesine gelince, Sümerbank satışa çıkardı, her
kes geldi talip oldu. Ne verdiler?. Tesis fiyatını. 
Neye.maloldu?. Bundan on sene evvel, on beş se
ne evvel ne idi?. 10 milyon lira. O halde 10 mil
yon lira veririm. Allahtan kork. Bugün fiyatlar 
on misli. Canın isterse... 
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İBRAHİM KİRAZOĞI JU (Kayseri) —r Bu-

i günkü değeri istenecek. 
AHMET KEMAL VARINCA (Devamla) — 

ı - İ k i n c i sistem. 
Bir fabrika var. Bu fabrikayı satışa çıkaraca

ğız. Ne isteniyor?. 5 milyon lira. Bir intikal dev
resi konur. -Yani fiyatlara hâkim olabilmek için 
onunla yapacağım satış mukavelesinde böyle bir 

. şart derpiş ederim. 
Üçüncü sistem. 
Ortaklık. Nitekim, bunun tecrübesi yapılıyor. 

Yarın,' öbürgün buraya gelecek, görüşeceğiz. 
Şeker fabrikalarını ortaklık yapacağız. Fabrika
lara, pancar çiftçilerini ortak yapacağız, esham 
çıkaracağız, onlar alacak, onlar idare edecek. 
Bunu anlarım. Fakat bu sistemlerden hiç biri
si katı olarak tesbit edilmemiştir. Bir kere sis
tem bakımından esas, program yoktur. 

Bir de hangisinden başlıyacağız? Bu mesele 
vardır,. ikinci olarak. Yani tekel maddelerini 
likide ederken hangisinden başlıyacağız? Al-

•: -. • kollu maddelerden mi, tütünden mi, tuzdan mı, 
kibritten mi? Şalisi ̂ kanaatime göre ters başlı
yoruz. Çünkü hangisinden başlıyoruz ? En sağ
lam, vergi getiren, maddelerden başlıyoruz, bir. 

İkincisi de; bili memlekette köylünün muh
taç olduğu maddelerden başlıyoruz. 

Bir kere iyi biliniz ki tuz bu memlekette 
: köylünün hem kendi gıdasıdır, hem de hay

vanının gıdasıdır. Kibrite gelince, siz pazardan 
dönen köylüye sorunuz, heybende ne var, deyi
niz; gaz, tuz, kibrit, der. Ne almıştır? Gaz, 
tuz, kibrit almıştır. Pazara gelir bunları alır. 

Sonra, biliyor musunuz, bir kibritle üç dört 
ocak yakarlar. Bir kibritle bir ocağı yakar, bir 
odun alır, o ocaktan yakar diğerine götürür. 

, Kibrit sarf etmemek için. İşte bu köylü o zaman 
hiç kibrit bulamıyacaktır. Binaenaleyh biz bir
az yanlış düşünüyoruz. Alkollü maddeler tec
rübe edilmiştir. Bandrol usulü vardır, tecrü
besi yapılmıştır. Fakat tuzun, kibritin hiç 
tecrübesi yoktur., Ben anlamıyorum, açıkçası 
Demokrat Partinin programında liberalizm 
yardır. Esasen cazip noktası da,'budur. Çünkü 
her kesin bu inhisarlardan, ; devletçilikten canı 
yanmıştır. Tüccarı da, müstehliki de, müstah
sili da bu nokta cezbetmiştir. Çünkü miknatıs-

• ••.-.lıdır. Fakat bu programı tatbik ederken eğer 
- yanlış tatbik edersek, astarı yüzünden pahalı 

olursa ve zarar görürse, malî bakımdan, ikti-
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I sadi bakımdan zarar görürse. îra programı tat

bik edenler günahkâr olur. 
Binaenaleyh gayet iyi düşünmek lâzımdır. 

Yani evvelâ likidasyonun programını yapmak 
lâzımdır. Bu dağdan nasıl ineceğiz? Bu inişin 
programını evvelâ yapmak lâzımgelir. Bende
niz tuz meselesinde arzettiğim gibi, kibrit me
selesinde de arzediyorum, yarın şeker inhisa
rının lağvı gelecek, onda da. arzedeceğim. Ev-

I velâ Heyeti Aliyenize bir iniş programı gelme
lidir, yani dağdan iniş programı gelmelidir ve 
şundan, şundan başlıyacağız, demelidir. Sebebi1 

de şudur, diye bir esbabı mucibe göstermelidir. 
Bu işe bu şekilde başlıyoruz ki bundan, büyük 
kütle katiyen zarar görmiyeceky malî külfet 
bakımından da Hazine zarar görmez şeklinde 
bizi tenvir etmeleri lâzımdır. Ondan sonra bu 
maddeleri foirer birer piyasaya arzedeceğiz, 
demeleri icabederdi. Benim evvelü âhir noktai 
nazarım budur. Bizi her halde tenvir etmeleri 
lüzumuna kailim. Yani bu işe tuz ve kibritten 
başlıyoruz, ondan sonra da sırasiyle alkol ve 
tütüne başlıyacağız, diye bizi esasından aydın
latmalarına ihtiyaç vardır. Ben bu bakımlardan, 
şahsan tatmin edilmiş değilim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
CAHİD ZAMANGİL (Trabzon) — Gümrük 

ve Tekel Bakanını, mütaakıben muhterem söz
cü arkadaşımızı, Salamon Adato arkadaşımızı, 
keza,zevkle dinledim. Muarız fikirler taşıyan 
insanlar bu Mecliste mütekabilen fikirlerini ka
bul etmemekte ısrar etseler ve bunun elemini 
duysalar dahi, şekilde biribirlerini tatmin et
meleri güzel bir şeydir. Bütün arkadaşlar tama
men mevzuun hudutları içinde, Salamon Ada
to arkadaşın keza mevzuun dairesi içinde, mama
fih merkezden ziyade kenarına yakın olarak, 
beyanatta bulundular. Bu itibarla zevkle dinle
dim. Muhterem Bakan, mensup oldukları Hü
kümetin politikasına ilham veren parti proğ-

I ramını izah buyurarak : Kanuni inhisarları te
mizlemek isterken kanuni inhisar yerine fiilî 
inhisar teessüsüne meydan vermemenin de e-
saslardan biri olduğunu söylediler. Zaten hiç
bir Hükümet tasavvur edemiyorum ki, hangi 
partiye mensup olursa olsun, aklı başında olmak 
şartiyle, bir kanuni inhisarı bir fiilî inhisara 
çevirmek cüretini göstersin. Bu mümkün değil
dir memleketimizde. Elbette ki, binnazariye 

I de, mensup oldukları fikir zümresi itibariy-
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le öayınîBâkan '̂bÖyle bir şey düşünmezler, bun
dan şüphe etmiyorum. Şu noktayı memnuniyet
le ifade eleyim; dediler ki, eğer bu görüşleri
mize rağmen bir noksanlık mevcutsa doğru yo
lun iraesi halinde iltihak etmekten de geri 
kalmayız. Filvaki komisyonlar, sözcü arkada
şımızın ifade ettiği gibi, bu geçici maddeyi ta
dil etmişler, Hükümet de iltihak etmiştir. Hü
kümetin iltihakı yerindedir. İşlerimiz böyle ted
vir edilebilir. Hangi noktada, aceba, Sayın Ba
kanla mütearız fikirlerimiz hâlâ bakidir Şu 
noktada : Dediler ki; Zamangil arkadaşımın en
dişesi komisyonların karariyle ve Hükümeti
mizin iltihakiyle zaten bertaraf edilmişti; evet' 
bu noktada mutabıkız. Fakat yine dediler ki, 
zâten böyle bir endişeye mahal de yoktu, çünkü 
bir kararname ile devir şartlarını tesbit 
ederken Hükümet elbette ki, o zamanın, o günün 
iktisadi şartlarını ve icaplarını takdir edecek 
ve ona göre1 bir fiilî inhisar teessüs etme teh
likesi yoksa devir işini tamamlıyacaktı. Binae
naleyh bidayette endişeye mahal yoktu. İşte 
bu noktada ihtilâfım devam ediyor. 

Muhttrem arkadaşlar; kanun çıktıktan altı ay 
sonraki şartları Hükümet tetkik etse, kanun 
çıktıktan bir sene nonraki şartları Hükümet tet
kik etse, kanun çıktıktan iki şene sonraki 
şartları Hükümet tetkik etse bir tek şey göre
cektir : Kendisi bizzat fiilî inhisarına sahip 
olduğu bir fabrikanın sahibidir. Şartlar bu 
hali izaleetmedikçe ne olacaktır? Çarnaçar fiilî 
inhisarı mucip bir fabrikanın devri mevzuuba-
his olur. (Soldan, niçin sesleri) 

Arkadaşlarımın endişelerine cevap vereyim; 
niçin? Fiilî inhisarlar vasfı altı ay sonra, 
bir sene sonra, iki sene sonra da mevcuttur. 
Endişelerine cevap vereyim. Fiilî inhisar vasfı
nın zail olması, Türkiye'de 60 bin sandıklık is
tihlâkin, meselâ yüz bin sandığa çıkması ile 

vmümkündür. O zaman, 60 bin sandiğin karşısına 
iki tane 30 binlik fabrikanın çıkması ile mües
sesenin fiilî inhisarı kalmaz. İstihlâkin, bir se
ne, iki sene zarfında 60 binden 70 bin sandığa 
çıkması halinde, meselâ yüz biri sandıklık ima
lâthane 60 binlik fabrikanın fiilî inhisarı zail 
olmaz. Şu halde bir iki sene zarfında müsait 
durum zuhur etmiyeceği bidayeten ve bedahe-
ten belli olan ahvalde Hükümet yetki istiyemez; 
hata bu noktada mündemiçtir. Esasa taallûk 
ederi kısımlar bundan ibarettir. 

,İ9Ö2 Ö : 1 
j Şimdi müteferrik bâzı noktaları müsâade 

ederseniz ifade edeyim. 
Kendileri, temennim veçhile, kibrit ekono

misine Hükümetin nezaret edecek olduğunu ifa
de ettiler, hattâ tahminden de fazla olarak ya
kın zamanda beş kuruştan yukarı fiyatları çı-
kartmıyacaklarını da ifade buyurdular. Siste
mi kurulmamış bir. şeyin içinde bulunduğumuz 
bu konuşmalarının seyrinden de anlaşılıyor. 
Tekel kalktı, fabrika elimizde ve serbesti hâ
kim oluyor, denmektedir. Serbest ekonomi, fiyat 
serbestisi mekanizmasına istinat eder. Fiyat 
sistemi rijit, tevzi mekanizması rijit iken ser
best ekonomiye girdik demek tabiatiyle müm
kün olmaz. Bununla beraber bana sorarsanız 
hangisini tercih edersiniz? Müsaadenizle söyli-
yeyim: Mademki kibrit Türk halkının birinci 
derecede ihtiyaç maddesidir, binaenaleyh Hü
kümetin gerek fiyat ve gerek tevzi mekanizma
sının nâzımı olmasını zaruri görürüm. Bu meka
nizma içinde hususi teşebbüs ne kadar imkân 
bulursa o,kadar yapabilir. Bu itibarla bu sis
tem tam mânasiyle bir serbest piyasa tevlidine 
ehil değildir. Bu sahada kibrit sanayii kurula
bilir mi? Vallahi küçük sanayi kurulamaz de
nemez. Ufak tefek şeyler kurulabilir. Hattâ 
dikkate şayandır, gümrük tarifesi görüşüldüğü 
zaman göreceğiz, bu tarifenin tatbikatı ve dün
ya fiyatları nazara alınınca, bu sahada bâzı 
ufak fabrikaların kurulabilmesi imkânları hâ
sıl olabilecektir. Ama bütün bunlar bu memle-
ketto kibrit endüstrisinin kurulması manzarası
nı arzetmez. Ve tasarıda da esasen böyle bir 
iddia mevcut değildir. Bâzı mıntakalarda ka
vaklıkların mevcut olması veya yeni kavaklıklar 
tesisi suretiyle ucuz kibrit çöpleri elde edilmek 
suretiyle ufak kibrit sanayiinin kurulabileceğini 
derpiş etmiştir. 

Bu küçük sanayi, arzettiğim gibi oldukça katî 
bir ekonoriıi sistemi içinde ne kadar inkişaf im
kânını bulabilirsö o kadar inkişaf edecektir. 
Hâdise bundan ibarettir. Binaenaleyh, istical ile 
bu netice üzerine sıçramayı bendeniz yerinde 
bulmuyorum. Tedbirimizi alalım da öyle gidelim 
diyorum. İşte bu tarzdaki düşüncedir ki, sayın 
bakanca mergup olmamakla beraber bana huzur 
veriyor. 

Dediler ki, fiyat makanizmasi dolayısiyle de
diler ki, hususi fabrikada laırulmazsa ne zarar 

I var? Cümleyi aynen not ettim, tekrar ediyorum 
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kurulmazsa ne zarar var? Kurulmazsa çok zara
rımız var. Bu şu demek, eğer hususi teşebbüs ku
rulmazsa, durup dururken ithalât kapısını açıp 
döviz.yermek demektir; lüzumsuz , bir şeydir. 
Şarta muallâk olarak arzediyorum, hususi teşeb
büs kurulursa no olur? kurulmazsa ne olur. Bu
nu arızi bir cümle ile ifade ettiler bendeniz de 
aynı tarzda cevap verdim; mesele esasa taallûk 
etmediğinden tekrar cevap alelcevap yoluna git
mek istemem. 

Buyurdular ki Sayın Bakan, bunun komis
yona iadesi teklifi yerinde değildir, meriyet mad
desine nazaran zaten kanun üç ay sonra yürür
lüğe girecektir. Biliyorum, kanun üç ay sonra 
yürürlüğe girecektir, fakat lütfedip bir kere ça
lışmalarımızın mekanizmasına nazaran düşünü
nüz, üç ay içinde, Bakan getirse dahi hemen 
Meclisten çıkar mı? Bu fabrikaların organizas
yonunu yapabilir mi? buna imkân tasavvur ede
miyorum. Fiilen bu üç ay altı ay olabilir. Bu 
itibarladır ki bu defi bendenizce kâfi derecede 
kuvveti haiz görülmedi. Şimdi, komisyon sözcüsü 
arkadaşımızın" görüşüne intikal ederek diyece
ğim ki, kendileri bütün bu mahzurları düşün
dükten sonra ehven yol olarak devirden vazge
çip inhisarı kaldrıarak demin arzettiğim şekil 
dairesinde, hususi teşebbüse kapıyı açık bırak
mak şeklinde ortalama bir yol bulmuşuz; bende
nizin mukabil teklifim şundan ibaret oluyor. 
Mademki bu, müessese hakikaten bir hususi te
şebbüsün nüvesi olmak üzere tekel hakkı nez'-
edilmektedir, bunu teçhiz edelim, organize ede
lim.. Diğer müteaddit meseleler de vardır. Bu 
meselelere birer istikamet verelim de öyle ge
lelim. Bu, tasarıyı uzağa atmak mânası değildir. 
Sadece sistematik olmak arzusundan ibarettir. 

Sayın Ahmet Kemal Varınca bir hayli mese
lenin çuvalını tozuttular, hakikaten intikal me
selesinde şu olur dediler, satış sistemi olursa şu 
ihtimal vardır, dediler. Bütün bu ihtimaller 
tam olarak hükümet tarafından düşünülmekte 
olduğuna göre, niçin bizden şimdi reylerimizi 
istiyorsunuz, üç ay sonra getirdiğiniz zaman 
kemali memnuniyetle reylerimizi veririz. Tekelin 
kaldırılmasına muarız değilim. Fakat kibrit eko
nomisinin mahiyetindeki hususiyet daima hü
kümetçe muhafaza edilecektir diye muarız deği
lim.. Gerek tasarıdan gerekse bakanın buradaki 
beyanlarından anladığım budur. 
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j Muhterem Adato arkadaşımıza cevap olarak 

birkaç söz söylemem zaruridir. (Burada yok ses
leri). 

Kendileri yoklarsa makamına söylerim. (Gü
lüşmeler). 

Efendim, kendileri iyi niyetimi belirttiler, 
hattâ Yüksek Meclisin de böyle düşündüğünü 
dahi sizlere vekâleten söylediler. Müteşekkirim, 
gayet tabiîdir, ilâve edilecek bir şeyim yoktur. 

Dediler ki; «liberalizme doğru gitmek istiyen 
Demokrat Partinin ilk adımını Sayın Zamangil 
küçümsememek ister göründü. Eğer iyi niye
tinden şüphe etmeseydim böyle zannederdim.» 

Muhterem arkadaşlarım, ben yaptığım ten-
kidlerimi, tekliflerimi vukuf torbamda mevcut 
olan şeylere bir de iyi niyetime istinat ettirdim. 
Ve yetkime dayandım. Fakat şu sözünde Adato 
kendi yetkisinin dışına çıkmış bulunmaktadır. 
Çünkü mensup olduğu partiyi liberalizme doğru 
gitmek istiyen parti olarak tarife yetkileri olma
sa gerektir. Bir partiyi her kes nasıl tarif et
mek isterse istesin bir vakıaya riayet etmekle 
mükelleftir. Bir partinin programı, kurultayı 
vardır. Bunun şimdiye kadar takip etmek iste
diği politikanın ivieaçları arasında tereşşüh eden 
mânaları vardır. Bütün bunlardır ki bu partiyi 
şimdiye kadar - bâzı farkları dahi olsa - devletçi 
bir parti olmaktan uzak tutmamıştır. Onun için 
bir arkadaşın ufakça bir tariz hevesinin kendi
sini düşürdüğü tehlikeli durumu bu şekilde bü
tün, partilere raci olmak üzere bertaraf etmiş. 
olduğumu zannediyorum. 

Bir de bendenizi yâdederken koyu devletçi 
bir partiye mensubiyetimden de bahis buyurdu
lar. 

Şimdi, bir arkadaşımızın partisi hariç olmak 
üzere, renk farkı ile, koyuluk, açıklık farkı ile 
hepimiz devletçi olduğumuza göre, beni koyu 
diye hatırladılar da, niçin mesele Türkiye Sınai 
Kredi Bankasının kurulmasında çalışmış olan 
Hükümetin adamlarından biri olarak hatırlama
dılar? 

Türkiye Sanayi Bankası bu memlekette yıl
lardan beri is'af edilmemiş olan sanayi kredisi 
dileklerinin hususi teşebbüs kanalı ile is'afma 
örnek olan müesseselerden birisidir. Ben bu mü
essesenin kurulmasında memuriyet saikasiyle ça-

j lışmıştım. Burada konuşulduğu zaman bu mev-
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zuun müdafaasında bulunmuştum. Hatıralarını 
tazelerim. Beni bu yoldan da hatırlamanız müm-

< kündür sayın arkadaşım. 
Bu kadar kâfi. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI SITKI 

YIRCALI (Balıkesir) — Efendim, sadece bir
kaç kelime ile cevap vereceğim. 

Arkadaşımız Kemal Varınca ve Çahid Zaman-
gil, muayyen bir programla bu işleri ele alma
mız lâzımgeldiğini ileri sürdüler. Biraz evvelki 
konuşmamda ve hattâ Kemal Varınca arkadaşı
mızın tuz mevzuundaki konuşmasından sonra da 
arzetmistim; hükümetiniz, bu meseleleri, bilhassa 
kendi bakanlığınla taallûk eden kısımları tama
men bir program dâhilinde ele almış bulunmak
tadır. 

Biraz evvel arzettim; şimdiye kadar monopol
ler devri yaşamış olan bir sistemden yeni bir sis
teme, yani hususi teşebbüse imkân verme siste
mine geçerken, ilk şartın, monopolleri kaldır
mak suretiyle serbest zemini. hazırlamak olduğu
nun yüksek heyetiniz takdir eder. Bu ilk şartı 
gerçekleştirmek için, her biri ayrı ayrı kanunla 
kurulmuş ve hattâ ayrl bir müessese hüviyetini 
haiz olan muhtelif tekel işletmelerini bu düşünce 
ile yeni baştan ele almak ieabetmektedir. ilk 
etap olarak başladığımız konu bu işletmelerin 
teşkilâtını ele almaktır, ikinci etap olara]?: da, 
bunları hususi teşebbüslere devir imkânını bula
bilmektir. Maksadımız buna doğru gitmektir. 

Kemal Varınca arkadaşım İramı ileriye sü
rerlerken, arkasından, konuşmalarının bütün 
seyrine aykırı olarak dediler ki; tuzdan başlıyo
ruz, kibritten başlıyoruz, bir köylü pazara gittiği 
zaman kibrit alır, tuz alır. Görüyorsunuz, üze
rinde durduğumuz mesele, aynı zamanda halkın 
ilk ihtiyaç maddeleridir. Yani halkın günlük ola
rak kullandığı birtakım maddelere hitap etmekte
yiz. Elbetteki bunu ele alırken, kendilerinin 
ifade ettiği gibi, biz halkı bir tepenin üstünden 
aşağı doğru yuvarlıyacak şekilde, bağlarını ko
parmak şeklinde yalnız başına bırakmayacağız. 
Aksine mümkün olduğu kadar daha yukarı gide
bilmesi içini destekliyerek adım adım yukarı! git
mesi yolunu tutacağız. Binaenaleyh bir taraftan 
monopolü kaldırmak için teşebbüse geçerken ve 
müesseselere yeni bir hüviyet verirken,' uzun se
nelerden beri alışılmış olan monopol rejiminden 
serbest rejime intikalin hazırlıklarının yapılması 

lâzımgeldiğine ve bu müddet içinde, bâzı feda-
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karlıklar pahasına da olsa, bunu sağlıyacak bâzı 
tedbirlerin alınmasına lüzum olduğu kanaatinde
yiz. v .' <"-' ' . 

Sonra Ahmet Kemal Varinea arkadaşımız, 
en sağlam Hazine gelirlerinden başlıyorlar, di
yorlar. Kendileri her halde geçen birleşimler
de görüşülen tuz müzakeresinin sonlarına doğ
ru Meclise gelmiş olacaklar. Biz tuzdan inhi
sarı kaldırmıyoruz. Dışarıdan mütemadiyen 
yapılan talepleri karşılamak için tuz ihracı in
hisarını kaldırıyoruz. Yoksa memleket içinde
ki tuz inhisarı deva/m etmektedir. Bununla bir 
yenilik göstermiş değiliz. înşaallah tuz inhisa
rını tamamen kaldırmak imkânına ben sahi]) • ; 
olur ve bu konuda da bir kanun teklifi getir
miş olurum.. Bunu mesul bir bakan olarak çok 
arzu ederim. Ancak dahilî tuz inhisarını kal
dırmak için henüz böyle bir kanun, teklif etmiş, 
değiliz. Sadece ihraç edilecek olan tuzdan in- . 
hisarı kaldırmış bulunuyoruz, ki bu kanun tek
lifini bundan evvelki birleşimlerden birinde 
müzakere etmiş .bulunuyoruz. Bunun dışında 
kalan tuzdan Millî Savunma Vergisi dâhil 8 
milyon, kibritten Millî Savunma Vergisi ile 9 
milyon liralık bir gelir temin etmekteyiz. Da
ha ehemmiyetli olanlar bundan sonra gelmek
tedir. t , 

Sonra dediler ki, biz evvelâ malî külfetle
ri düşünelim, aynı zamanda bütün vatandaşla-. 
rm kalkınma imkânlarını sağlıyalım ve Hazi
nenin gelir kaynaklarını zedeliyecek bir şekilde, 
kanun yapmaktan başlamış olmıyalım. Halbu
ki biz, işte bunları düşündüğümüz için aynı ., 
zamanda . bu memeleketin kalkınma .devresinde 
başka yollardan vatandaşın yardımına koşabiL 
mek için bu yoldan işe başlamış. bulunuyoruz. 
Halbuki biz derhal bahsettikleri ıgibi işe tütün
den başlamış olsaydık Millî Savunma Vergisi 
dâhil 150 milyonluk bir Hazine ıgelirine hitap 

' etmek zorunda kalacaktık. Eğer ispirtolu içki
lerden başlamış olsaydık 44 milyonluk bir Hazi
ne gelirine hitap etmiş olacaktık. Kaldı ki is
pirto ve ispirtolu içkiler tekelini, ispirto ve su
ma hariç, kaldıracak kanun tasarısının:- hazır
lanması bitmek üzeredir. Ümit ediyorum M, 
Bütçe Kanununun kabulünden sonra Yüksek 
Heyetinize sevkedilmiş olacaktır. Bu suretle 
Kemal Varınca arkadaşımızın da tatmin edile
ceğini zannediyorum.. 

Bunun dışında yine Cahid Zamangil arkada-
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şımız, kibrit tekeli kaldırılırken bu intikal dev
resinde bizimle beraber olduklarını, ifade et
mekle beraber djidiler; ki : Hükümetin tekli
finde fabrikanın derhal hususi teşebbüse dev
ri derpiş edilmiştir, halbuki, hükümetin tekli
finde Bakanlar Kuruluna verilmiş bir salâhiyet 
yardır, diye ifade etmiştim. Kanun tasarısı-

-nm metninde Bakanlar Kuruluna verilmiş bir 
salâhiyet mevcut olmakla 'beraber derhal sa
tın, diye âmir bir hüküm yoktu. Fiilî inhisarı 

-önlemek için Bakanlar Kurulu bu salâhiyeti 
: müspet bir şekilde kullanacaktır. Dediler ki; 
•-fdfiyir kaç ayda olabilir? Üç, beş, on ay; iki, üç 

sone olabilir. Hükümetin hu şekildeki düşünü-
. şü bâtmi iştir. Devir işi müddet bakımından 
. kanun tasarısına girip . kanunlaşmadığına göre 

işin içinde olmama rağmen devrin ne zaman 
tahakkuk edeceğini ben de keşfedemiyorum. Ca-
hid Zamangil arkadaşım iki, üç seneye kadar 
uzayabileceğini nasıl talimin ettiler1?' Ama ben 

: zannediyorum ki, asıl kasıtları bu değildi. Fab
rika Tekelin elinde kaldıkça husûsi teşebbüs 

; onun yanında nasıl doğacak ve bu müddet ne 
kadar uzayacak, bunu tahmin edemezler mâna
sında bunu .söylediler, belki. 

Arkadaşlar; konuşmamın başında da arzet-
. tim; zemini bir defa hazırlıyacağız. Mevcut 
fabrikanın yanında da küçük sanayiin doğaca
ğını ;ve bilhassa poşet kibrit sanayiinin çabuk 
teessüs edeceğini ümit ediyoruz. Tesbit ettiği
miz tahminî rakamlara göre, memleketin 60 bin 
sandıklık kibrit satışından tahminen 30 bin 
sandığı sigara müstehlikleri tarafından kulla
nılmaktadır. Puset kibritler cepte taşınması 
kolay ve hacimleri küçük olduğu için sigara 
içenler tarafından tercih edilecektir. Bu bakım
dan poşet sanayii inkişaf ederse bunun çok da
ha üstünde satışlar olacağını tahmin etmek güç 
değildir. Üstelik kutularda karton ve kibritler
de mum kullanmak suretiyle maliyetler düşe
cek ve fiyatlar daha da ucuzlıyabilecektir. Şu
nu size temin edebilirim ki, bugün için elbette 
kehanette bulunmaya imkân yoktur, mutlaka 
inkişaf edecek midir, şimdiden aldığımız, içten 
dışardan aldığımız ciddî. teklifler vardır. Mü
teşebbisler bunu memlekette geniş ölçüde in-

,• kişaf ettirmek imkânlarını bulâcaklardrı. Bel
ki bizim tetkiklerimizi katı netice verecek 

<•-. tahminler olarak kabul etmiyen ve hüküm ver
mek imkânın* bulamıyan arkadaşlar olabilir. 
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Ama dış sermayenin mahallî teşebbüslerle iş 
birliği etmek hususundaki etüdleri ciddîdir. 
Ciddî teklifler karşısında bulunmaktayız. 

Gene sözümün başında arzettiğinı gibi; biz 
de ister istemez monopol devrinden serbest dev
re geçerken bir intikal devrini kabul etmek 
durumundayız. Vatandaşın ihtiyacını zamanında 
yerinde temin etmek mecburiyetindeyiz. Ve bu
nu Hükümetiniz muayyen şartlar devam ettiği 
müddetçe yapmaya çalışacaktır. Fakat bu hiçbir 
zaman bir külfet olarak Devletin üstüne yüklen-
miyecektir. Çünkü arzettiğim gibi bize zarar ol
madan bunu temin edebilecek kâr marjımız bu
lunmaktadır. Eğer hususi teşebbüs imalâtı inki
şaf eder ve bize zararlı bir vaziyete gelecek olur
sa zaten mesele kendiliğinden halledilecek, fab
rikamızı devretsek bile fiilen bir monopolün 
meydana gelmesi önlenmiş olacaktır. Bu imkân 
husul bulunca yüksek huzurunuza gelip fabrika
nın hususi teşebbüse tamamen devri için yeni bir 
kanun teklifiyle gelmek imkânı hâsıl olacaktır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. (Soldan alkış
lar) 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takrirleri gel
di. Fakat henüz tasarının tümü üzerinde dört 
arkadaşımız konuşmuştur. Tüzüğümüzün 103 
ncü maddesi «yana, karşı ve üzerine söz istiyen
lerden enaz ikişer milletvekili konuştuktan sonra 
kifayeti müzakere takriri reye konur» diyor.. 
Şim daha iki arkadaşımız kalmıştır, onların da 
ne üzerinde konuşacaklarını bilmiyoruz..' Onun 
için kifayeti şimdilik reye koymuyorum. 

MEHMET DAÎM SÜOLP (Siird) — Maliye 
Komisyonunda bu işi tetkik ve müzakere eder
ken müstehlikin ve Hazinenin zararını mucip gör
düğünden komisyon tasarısının reddi cihetine 
gitmiştik. 

Yüksek müsaadenizle bizi bu kanaat ve netice
ye vardıran sebepler üzerinde biraz izahat vere-. 
ceğim. ' 

Biz, tasarıyı iki noktadan tetkik ettik fbir, ma
lî bakımdan, bir de iktisadi, bakımdan." Tasarıda 
Hükümetin elinde- bulunan Büyükdere Kibrit 
Fabrikasının' hükmi veya hakiki şahıslara, hu
susi teşebbüs sahiplerine devri ciheti derpiş edil
mişti. Bu vaziyet karşısında biz dedik ki; eğer 
kibritin imal, ithal ve satışı serbest bırakılırsa 
fiyatında bir yükselme olur mu, olmaz mı? Bunu 
nasıl temin edeceğiz?. Yükselme olmasına taraf-
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tar değiliz dedik. Müdafaa edenler de bizc {311 ce
vabı' verdiler : Kibrit İmali serbest olduğu "tak
dirde satı§ fiyatı ithal yolu ile ayarlanacaktır, 
rekabet yapılacak ve yüksclmiycccktir. O halde 
ithalât yapıldığı takdirde, ithal edilecek kibrit 
bizde asgari kaça satılabilecektir?. " Yaptığın 0*5 
tetkikata ve mütahassı şiardan aldığımız malûma
ta göre, sif satış olarak ithal edeceğimiz kibrit 
sekiz kuruştan aşağı olanııyacaktır. Binaenaleyh, 
serbest teşebbüs sahibi rekabet imkânını göremi-
yecektir. Yedi kuruşa satsa, ithal edeceğimiz kib
ritle rekabet edemiyecektir ve müstehlür kibriti 
yedi kuruştan almak mecburiyetinde, kalacaktır. 
Bu itibarla biz tasarıyı müstehlikin zararına 
gördük. Aynı zamanda Hazine zararına da 
gördük. Neden?. Millî Savunma Vergisi ve satış 
kârı olarak takriben 10 milyon lira Hazinenin 
menfaati var, bugünkü mevzuat muvacehesinde. 

Dedi k i ; İstihlâk Resmi, bunun tevlit edece
ği boşluğu dolduracaktır. Fakat verimini şim
diden vuzuhla tahmin etmeye imkân yoktur. Bu 
mülâhaza Maliye Komisyonunu düşündürdü, 
gelir kaynaklarımız esasen kifayetsizdir, yeni 
bir gelir noksanına sebebiyet verecek olan bu 
tasarıyı elbetto terviç edemeyiz. Bu itibarla 
gerek kibrit fiyatlarında husule gelecek yük
selme ve gerekse Hazinenin 10 milyonluk zara
rı dolduramıyacağı endişesi ile biz bu tasarının 
reddi cihetine gittik. 

. ADNAN KARAOSMANOĞLU (Manisa) — 
Komisyon adına mı konuşuyorsunuz? 

DAÎM SÜALP — Hayır, şahsım namına ko
nuşuyorum. 

Şimdi deniyor ki ; eldeki kibrit fabrikalarını 
Hükümet elden çıkarmıyacaktır ve Tekel Ko
misyonunun tesis ettiği geçici maddeye Hükü
met iltihak etmektedir, bu madde ise şudur: 

«Tekel İdaresi hususi hukuk hüEümlerine 
vo piyasa icaplarına göre kibrit ithal ve satışı
na devam edebilir.» Biz burada «edebilir» keli
mesini kamuflâj tarzında görüyoruz. İsterse et-
miyedebilir demektir. Etmek istemese ne yapa
cak? Kibrit fabrikasını elden çıkaracak. Esasen 
Hükümet, tasarısında bunu derpiş etmiş, bunun 
üerizndo ısrarla durmuştur. Halbuki elden çı
karacak olursa, demin izah ettiğim veçhile, kib
rit fiyatı yükselecek ve Hazine zarardide ola
caktır. 

Bu itibarla komisyonumuzun bu hususta te-
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b'ellüı- eden noktai nazarını sizlere arzetmek 
vazifemdir. Takdir yüksek l heyetinizindir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. ' 
BAŞKAN •— Selim Rağıp Emeç. '" "̂ 
SELİM RAĞIP EMEÇ (Bursa) --^Saym 

arkadaşlarım; ben inhisar vaziyetinin umumi 
olarak ilk tasfiye adımı sayılmak lâzımgelen bu 
kibrit inhisarı hakkındaki tasarının karşımıza 
gelmesini Demokrat Partinin bayram günlerin
den biri telâkki edilmesi lâzımgeldiği kanaatin
deyim. Çünkü parti programındaki, mümkün 
olduğu kadar inhisardan uzaklaşma, yolundaki 
kayıttan ilham alarak . hazırlanıp huzurunuza 
getirilen bu tasarı ile parti bugün bu vadide ilk 
adımını atmış oluyor. Binaenaleyh bunun kar
şısında engelleyici tekliflerin bu partinin insan
larından gelmemesi lâzımgelir kanaatindeyim. 
(Soldan, bravo sesleri) 

Sayın arkadaşlarlarım, kibrit fabrikasının 
alacağı şekil hakkında yo umumiyetle müstak
bele muzaf olarak inhisar maddelerine verilecek 
olan mahiyet üzerinde Sayın Bakan çok iyi iza
hat verdi. Görülüyor ki; Hükümet bugünü, ya
rını ve intikal devresini gayet iyi olarak naza
rı dikkate almış, kominyon da hassasiyet gös
termek suretiyle kendi görüş, zaviyesinden isa
betle hareket ederek .' hakikaten iyi bir tasarı 
meydana getirmiştir. 

Şimdi bu vaziyette biz bu inhisar işlerine 
el atmayı şu maddeden mi başlamak, bu madde
den mi başlamak lâzımgeldiği fikrine kendimi
zi kaptırarak geciktirirsök, sanıyorum ki, 1954 
seçimleri geldiği zaman dahi 'bu mevzulara el 
atmamış vaziyette bulunacağız. Onun için bu 
hayırlı bir adımdır; Sayın Bakanın da ifade 
ettiği gibi en az Hazine gelirini ilgilendiren 
maddeleri ele almak suretiyle tecrübe gayet isa
betli, hassas bir saha üzerinde yapılmaktadır. 
Bilhassa bu tarzı hareketinden dolayı gerek 
Hükümeti, gerek Bakanlığı, lâf olsun diye de
ğil, hakikaten, samimî olarak tebrik ederim. 
Bu bahiste Cumhuriyet Halk Partisi âdına söz 
alan . . . ! 

CAHlD ZAMANGİL (Trabzon) — Şahsım 
adına konuştum. ''* •' ! 

SELİM RAGIP EMEÇ Bursa) — Zamângil 
arkadaşımız konuştular. Adato arkadaşımız
dan da ileri giderek, samimiyete dokunmadan 
ama içinde yaşamış olduğu bütün ideolojik ka
naatlerle meşbu bulunduğu' C. H. Partisinin 

6 6 - • • • • 



kompleksinden dolayı böyle bir adımı asla ter
viç etmiyeeeği kaııaalindcyiın. Binaenaleyh 
tepkisinin bundan ileri geldiğine - mazur gör-
sünler - kaaniim* « 

••• . ' t : . §&*• '• / 

,îp. Efendim başımdan' geçmiş olan bir vakaya-
^emas edeceğim. İkinci Cihan Harbinin içinde 
idi. Kendileri de sanıyorum Ticaret Bakanlı
ğında ya müsteşar ya Ticaret Dairesi Reisi idi. 
Müessesem bakımından bana bir kilo kadar ham 
kauçuk lâzım oldu. 

CAHİD ZAMANGİL (Trabzon) —. Hangi 
tarihte Beyefendil ı? 

SELİM RAGIP EMEÇ (Devamla) —.Tari
hini kesin olarak hatırlıyamıyorum. Zati ftliinz 
o zaman İç Ticaret Dairesi Reisiydiniz. 

CAHİD ZAMANGÎL (Trabzon) — Harb 
içinde mi, dışında mı? 

SELİM RAGIP EMEÇ (Devamla) — Harb 
içinde. 

Ticaret Ofisi bu gibi maddelerin tevziine 
muhavveleıi salahiyetli kılınmıştı. Fakat müraca
at ettiğim zaman, Ofis: ademisalâhiyet beyanetti, 
bu gibi şeyleri bakanlık veriyor, dedi. Beıl de 
bakanlığa yazılı olarak müracaat ettim. Uzun 
aylar cevap alamadım:. Nihayet o vakit Basın 
Birliği Reisi olan Hakki Tarık Beye ricade bulun
dum. Hakkı Tarık Bey Ankara'ya geldi ve beli
nim istediğim bir kilo ham kavçuğu bana getirdi, 
şu esbabı mucibe ile. 

Efendim, muhtelif maddelere ait bu nevi ta
lepler oluyor, bunlar kivır zıvır şeyler; bunları 
sıraya koyuyoruz ve topunu birden çıkarıyoruz. 

Bu sırada ismini zikretmeye lüzum yok; İs
tanbul'da ;yüz binler^b^^ bir ham kauçuk ve 
tekerlek meselesi yürüyordu. 

Sayın bakan beyan ettiler, doğrudur; kibrit
ler, sermayesi 9 - 7 milyon liralık ve hurda ha
line 'gelmiş bulunan ve yarın belki de tasfiye 
edilecek olan bir fabrikanın mahsulleridir. İhdas 
edileeek sitem ve rejimle elbette yeni bir sanayi 
meydana gelecektir. Size basit bir örnek arzede-
yim: Tesadüfen cebimde bir seyahatten kalma 
bir kibrit göstereceğim, bunun, bugün kullandı
ğımız bir kibritle mukayesesini siz yapacaksı
nız. (Kibritleri göstererek) İşte bir bunun zara
fetine bakınız, bir de tekel mamulü şu kibritin, 
af buyurun, kubatlığıria. İnsafınıza müracaat 
ederim. Bu sebeple ben de Sayın bakanın şaful
dayım. (Soldan alkışlar). 
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GÜMRÜK VE TEK^L KOMİSYONU .BAŞ

KANI : MAHMUT .ıGOjLOĞLU (Trabzon) -r 
Efendim bir noktaya r.cevap vermek zarureti hâ
sıl oldu. Mehmet Daim Süalp arkadaşımızın ko
nuşmasının yanlış bir düşünceye yol açmaması 
için aydınlatmama müsaade ediniz. 

Arkadaşım dediler ki; Hükümet tasarısiyle 
fabrikayı elden çıkarmak suretiyle memlekette 
bir kibrit buhranı yaratılmak ihtimali doğabilir
di. Filhakika komisyon bir tâdil yaptı ama, ko
misyon da Hükümetin arzusunu yerine getirmek 
için işi kamufle etti. 

Arkadaşlarımızın, şimdi şu mesele üzerindeki 
samimî çatışmalarımızı ve komisyonda hassasi
yetle üzerinde durduğumuzu bilmeleri, bize böy
le bir ithamda bulunulmaması icabettirir. 
Yalnız şu kadarını ben kendilerine hatırlatmak 
isterim ki, her halde yapılan değişikliğin ince
liğini pek farketmemişlerdir. Hükümet tasarı
sında, Bakanlar Kuruluna yetki veriliyor, is
tediği zaman bunu satabilecektir. Diğerinde ise 
yani bizim yaptığımız tadilde, kibrit tekelden 
çıkıyor. Fakat devlete, isen de bu işe devam 
edebilirsin, deniliyor. Tekel İdaresi de bir hu
susi şahıs gibi faaliyetine devam ediyor ve bu 
hususta muhtar bırakılıyor. Çünkü gün olur ki 
hususi teşebbüs artık beş kuruştan daha ucu
za yapabilir, memleketin ihtiyacı temin edilir. 
Hükümet de, buna sonuna kadar devam edecek
tir diye katî bir kayıt koymak doğru mudur? 
Devam etmezse ne yapacaktır? Fabrikayı sata
maz. • Satabilmesi için Muhasebei Umumiye Ka
nununun mahsus maddesi gereğince ayrı bir 
kanunla Meclise gelmesi lâzımdır. Ancak Mec
listen çıkacak bir kanunla fabrikayı satabilir. 
Demek ki bunun zeminini ve şartını, Bakanlar 
Kurulu değil, Yüksek Meclis tâyin edecektir. 
İşte yapılan tadil budur. Doğrudan doğruya 
bu salâhiyet Yüksek Heyetin elindedir. Bina
enaleyh böyle kamufle edilmiş bir durum asla 
varit olamaz. *> 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde altı 
arkadaş konuştu. Müzakerenin kifayeti hak
kında gelen takrirleri okutacağım. 

CAHİD ZAMANGİL (Trabzon) — Şahsi su
rette bendenize vâki olan tenkidlere cevap ver
mek isterim. 

MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — JSfeu-
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dim, görüyoruz ki Mecliste ekseriyet yoktur. 
Bu itibarla İleis ;Beyden^ - takrirleri okütniaz-
dan evvel yoklama yaptırmasını ve ekseriyet 
bulunmadığı tahakkuk ettiği takdirde celseyi 
tatil etmesini rica edeceğim. 

Başkanlığa 
Müzakere kâfidir. Maddelere geçilmesini 

teklif ederiz. 
Manisa Milletvekili Tokad Milletvekili 

Semi Ergin Ahmet Gürkan 

; s ; Yüksek Başkanlığa. . 
Mesele .aydınlanmıştır. Müzakerenin kifa

yetin ve raporun oya konmasını teklif ederiz. 
ederiz. %. 1/1952 
Kütahya Milletvekili Kütahya Milletvekili 

S. S. Nasuhoğlu İtemzi Koçak 
Kütahya Milletvekili. Kütahya Milletvekili 

Mecdet Alkin Yusuf Aysal 
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Yüksek Başkanlığa 

Kibritin tekelden çıkarılmasına ve İstihlâk 
Vergisine 1 Abı tutulmasına'daiv->kaııun tasarı* 
f id i r . ' ' • >n • 

sı üzerindeki genel mahiyetteki konuşmalar kâ-
• Maddelere geçilmesini arz ve teklif ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
A. Boyacıgiİler 

Sayın Başkanlığa . 
Mesele anlaşılmıştır. Müzakerenin kifayeti

ni arz ve teklif ederim. 
Burdur Milletvekili 

M. ö z b e y • 

BAŞKAN— Vaktin geçmiş olmasına binaen 
birleşimi kapatıyorum. Bundan sonraki birle
şim önümüzdeki Cuma günü saat 15 1e ola
caktır. 

Kapanma saati : 18,50 

-<H»ea 

B — YAZILISORULAR 

1. — Kocali Milletvekili; Ekrem Alican'm, 
Adapazarı Askrî Tamir Fabrikası ihtiyacı iğin 
Millî Savunma Bakanlığınca kamulaştırılan ara
ziye takdir edilen kıymet; dolay isiyle Adaapazarı 
Asliye Hukuk Mahkemesince verilen karar safa
hatına dair sorusuna Millî' Savunma Bakanı Hu
lusi Köymcnve AdalM Bakanı Rükneddin Nasu-
hioğu'nun yazılı cvaplan (6/318) 

. " 2 3 . V . 1951 
"Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Hükümet adına Millî 
Savunma ve Adalet Bakanları tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasına tavassutunuzu İç
tüzüğün 149 nci maddesi gereğince saygılarımla 
arzederim. 

Kocaeli. Milletvekili 
8 Ekrem Alican 

Adapazarı'nida Pabuççular Mahallesi Ulus 
Caddesi 79 numarada Mersin Taççıoğlu'na ait 
1İ960 metre kare, yine Adapazarı'nda Uzun 
Çarşı'da Manifaturacı Ramiz Elgin'e ait 11828 
metre kare, yine Adapazarı'nda Pabuççular 
Mahallesi İzmit Caddesi 96 numarada Mustafa-
oğlu Hüseyin Saka, Mehmet -kızı Havva Saka. 

ve Hüseyinoğlu Abdül Saka ve Mecidiye Ma-' 
hailesi 51 numarada Ahmetoğlu İsmail Taşçı-
oğlu'na ait 28498 metre kare tarlanın Alillî 
Savunma Bakanlığı tarafından 1950 yılı içinde 
Adapazarı Askerî Ana Tamir Fabrikası ihtiya
cı için 3887 sayılı Kanun hükümleri dairesin-
dö kamulaştırılmasına teşebbüs edilmesi üzeri
ne arazi sahiplerinden her birinin avukatı, Avu
kat Şeref Davratt tarafından 8 . 1 . 195L tari
hinde Millî Savunma Bakanlığına izafeten 
Adapazarı Askerlik Şubesi Başkanlığı aleyhine 
açılan dâvalarda beher metre kare tarla için 
beş lira bedel istenilmiştir. 

Yukarda numarası yazılı kanunun 5 Ve 0 
nci maddeleri gereğince bu dâvalar Adapazarı 
Asliye Hukuk Yargıçlığı hakem- heyetine inti
kal etmiş7ve mezkûr heyetçe verilen 31 . H l . 
1951 gün ve 29/951, 30/951, 31/951 sayılı ka
rarlarla davacıların talepleri kabul edilerek 
ceman 52286 metre kare yani takriben- 52' dö
nüm tarlaya? beher metre karesi (5) er lira 
üzerinden takdir olunan 261 430 lira. bedelin 
ve on-bin* liraya yakın avukatlık ücreti ve ha
kem heyeti ücretinin dâvâlıdan- alınarak dava
cılara verilmesine karar, verilmiştir. 
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İv • Hakem; heyeti başkan ve azalarının" hü

viyetleri 1? Başkanlık yapan -zatın?. 3887 sayılı Ka
nunun gerektirdiği şekilde en kıdemlisi hâkim 
olup olmadığı? Değilse sebebi? 

2. Vukuf ehli olarak 30 . III : 1951 tarihli 
keşifte kullanılan eşhasın hüviyetleri? Davacı
larla alâkalarının bulunup bulunmadığı? Dava
cılar tarafından mı, yoksa davalılar tarafından: 
mı gösterildikleri, davacılar tarafından gösteril-
mişlerse Hazine adma ehlivukuf gösterilmemesi-
nin sebebi? 

3. Millî Savunma. Bakanlığının bu araziyi 
sahiplerinden istimlâk yoluna müracaat etmek
sizin daha evvel satmalmaya teşebbüs edip etme
diği, teşebbüs edilmişse pazarlıkta Millî Savun
ma Bakanlığını, hangi şahsın temsil ettiği, o zaman 
arazi sahipleriyle,uyuşulan fiyatlar ve bu fiyat
ları tesbit eder bir protokol imza edilmiş olup 
olmadığı, imza edilmişse protokolün tarihi? 

4. Bahis mevzuu arazi üzerine bina inşa edil-, 
meşine başlanıp; başlanmadığı, başlanmışsa ta
rihi, yapılan inşaatın ihtilâf- mevzuu arazinin 
kaç,: metre karesini işgal ettiği? 

5. 30 . IH . 1951 tarihinde arazinin bulun
duğu yerde yapılan keşifte dâvâlı avukatının 
bulunup bulunmadığı, bulunmamışşa sebebi! 
Hâkem heyeti başkanının dâvali avukatı bulunma
dan keşfi yapmasının sebebi? 

6. Bu keşif dolâyısiyle üç kişilik, hakem hey
etinin üç bin liraya yakın hakem ücreti alması
nın mevzuata uygun olup olmadığı, hakem üc
retlerinin tâyin ve tesbitinde dikkat nazarına 
alınacak esaslar hakkında yargıtayca verilmiş 
bir karar olup olmadığı? 

7. Davacılar beher metre kareye 5 lira ta
lep ettikleri halde ehlivukufun metre kareye 7 
lira kıymet takdir etmesi karşısında hakem hey
etine dâhil Millî Savunma Bakanlığına mensup 
zatın her hangi bir itirazda bulunmaksızın ha
kem kararını imza etmesinin sebebi? Aynı zatın, 
dâvâlı avukatının keşif yerinde; bulundurulma-
masma karşı itirazda bulunmuş olup olmadığı? 

8. Bu üç istimlâkle beraber aynı tarihte, 
başka kimselere ait. ayrm mahaldeki arazinin is-
timlâlcine gidilip gidilmediği Gfidilmişse dava
cıların adları ve beher metre kareye istedikleri 
fiyat? 

9. • Bu hâdiseyi. Millî Savunma Bakanına şi
fahen ve teferruatiyle bildirdiğim tarihten itiba-
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j ren Hazine hukukunıv siyanet babında Milİı Sa

vunma'Bakanının; aldığı tedbirler? 

T. O. 
M. S. B. 8 .VI .1951 

Genclkurbay Başkanlığı 
îs. D. înş. Gr. Bşk. 

Sayı 
Şube X : 

Şube: 32902 
Evrak : 503781 

. özü: Adapazarında kamulaş
tırılan arazi hakkında. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Başkanlığına' "•.. 

25 . V . 1951 gün ve 4048/1919 sayılı yazıları 
cevabıdır : 

Adapazarı'nda ağır bakım tamirhanesinin 
tevsii maksadiyle yapılan kamulaştırma işlemine 
dair Kocaeli Milletvekili Sayın Ekrem Ali Can 
tarafından vâki soruların Bakanlığımı ilgilendi
ren kısımlarına ait cevaplarımi aşağıda arzedi-
yorum: 

1. Adapazarı Askerî Bakım Fabrikasının 
tevsii için civarında bulunan bir kısım arazinin 
satınalmmasma Bakanlığımca lüzum görülmüş 

t ve mahalline yollanan vazifedarlar, '• bu sahanın 
sahipleriyle temasa geçerek metrekaresi (90) ku
ruştan (150) kuruşa kadar değişen fiyatlarla bu 
arazinin satın alınmasına 5 . VIII .1950 tarihin
de muvaf akatnameler istihsal edilmiştir. 

2. (150) kuruştan aşağı taahhütte bulunan 
birkaç mal sahibi bakanlığıma müracaatla bu
nun azlığını belirtmişler ye bundan sonra 3887 
sayılı kanuna tevfikan dairesince kamulaştırma 
yoluna gidilerek mahalline inşaat grupımdan 
Necdet Tunaç Bakanlık hakemi olarak gönderil-

I mistir. 
3. Mahallinde yargıcın başkanlığında dava

cıların ve Bakanlık hâkeminin iştirakiyle teşek
kül eden hakem kurulunun 30 . III . 1951 gü
nünde istim a eyledikleri bilirkişilerin bu arazi
ye (7) lira kıymet takdir ettikleri ve dâva (5) 
lira üzerinden açıldığından, hakem kurulunun ka
rarını buna hasreıı vererek, yargıç için (1025) 
ve bakanlığın hakemi (900) lira ve davacı tarafın 
hakemi de ayrıca (900) lirayı kendi takdirleri ne
ticesi, ücret olarak almışlardır. 

I 4. Kamulaştırılma işlerinde yolsuzluklar ya-
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pılctığmm haber alındığı 28 Nisan 1951 günün-
do icra kılman tetkikat neticesinde mülk sahip
lerinin (00) ile" (150) kuruş artfsında arazilerini 
satmaya talip olduklarına dair muvafakatname-
lerinin mevcudiyeti ve bunlardan Mehmet Tur'-
un, aynı yerdeki araziye tezyiden ancak (2) lira 
miktarında bir bedel telep etliği bakanlığın ha-
kominco bilinmesine ve kısmen bataklık bu arazi 
civarında daha ucuz bir fiyat üzerinden alım ve 
satıma mevzuu teşkil etmiş emsal mahiyetinde 
gayrimenkuller bulunduğuna dair malûmat 
mevcut olduğu halde sözü geçen araziye (5) lira 
gibi yüksek bir fiyat takdiri cihetine gidilmiş ve 
Bakanlığımız hakemi kararda muhalif* kalmamış 
ve Hazine vekili tarafından ikaz edildiği halde 
hakem kurulunun yanlış karara varmasını önle
memiştir. -

5. Yolsuzluk tesbit edildikten sonra Bakanlık 
hakemi hakkında tahkikat açılması ve askerî ad
liyeye tevdii için keyfiyet Kara Kuvvetleri Ko
mutanlığına 28 Nisan 1951 tarihinde bildirilmiş
tir. '. .' •> • . ' ' ' • 

Tahkikat hazırlık safhasında olduğundan 
henüz duruşmasına başlanmamıştır. 

6. Hakine menfaatlerinin korunması için 
30 Nisan-1951 gün ve 1787 sayılı yazımızla Ma
liye Bakanlığına hâdise hakkında etraflı bilgi 
verilmiştir. Alman 29 Mayıs 1951 günlü .ceva
bi ya zidaj bu ; olayın mahallen yaptırılan tahki
katı neticesinde davacıların keşif mahallinde 
evvelden hazırlanmış kimseleri bulundukları ve 
kamulaştırılmışı muhtemel olan diğer • gayri--
menkûllerle; alâkalı bu şahısların bilirkişi seçil
miş olduğu ve böylece tertipli bir dâva karşı
sında bırakılan Hazinenin" hakem kararlarını 
temyiz ederek murafaa talebinde bulunulduğu 
bildirilmiştir. ' . ' ' " ' 

7. Hazine menfaatlerinin korunması bakı
mından alman tedbirler meyamnda istimlâkten 
vazgeçilme İmkânları da araştırılarak 28 . IV . 
1051 tarihinde bakanlığımızca mahalline gönde
rilen bir harita subayına fabrika ihtiyacı bakı
mından terki kabil arazi olup olmadığı tesbit 
ve bir krokiye raptedilmiştir. 

8. İstimlâk edilen arazinin (23400) metre
karesi üzerine (14) baraka ile benzin yağ de
posu ve benzin tevzi istasyonu gibi binalar ya
pılmış bulunmaktadır. 

Bu itibarla kamulaştırmadan kısmen veya 
tamamen feragat mevzuunda 'Maliye Bakanlığı 
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Başhukuk Müşavirliğiyle halen muhabere cere
yan etmekte olup bunun neticesine göre keyfi-
yetin karara bağlanacağını saygı ile, arzederim. 

" - M. , tw ,S. B . ''; 
H. Köymen 

3 Temmuz 1951 
T. C. 

Adalet Bakanlığı 
Hu. İş. Ü. Müdürlüğü 

Sayı : 
Özel: 9392 . 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
25 , V . 1951 t a r i h v e 1919/4048 sayılı... yazir 

lan karşılığıdır, , 
Adapazarı Askerî Tamir Fabrikası ihtiyacı 

için Millî (Savunma Bakanlığınca kamulaştırı
lan araziye takdir edilen kıymet dolayısiyle 
Adapazarı Asliye Hukuk /Mahkemesince verilen 
karar safahatına dair Kocaeli Milletvekili Ek
rem Ali Can tarafından verilen yazılı soru 
önergesinin bakanlığımı ilgilendiren hususlar 
hakkında mahallî O. tavcılığından bâzı bilgiler 
istenilmiş ise de Adapazarı .0. Savcılığından ge
len 6 . V I . 1951 gün ve 782/464 sayılı cevabi 
yazıdan bahis konusu edilen asliye hukuk mah
kemesi kararlarının Hazine vekili tarafından 
temyiz edildiğinden dosyaların 15 . V . 1951 gün 
ve 52 sayı ile Yargıtay 4 ricü Hukuk Dairesine 
gönderildiği ve henüz iade edilmediği ve bu 
itibarla istenilen izahatın ancak sözü geçeri dos
yalar iade edildiğinde verilebileceği bildirilmiş 
bulunduğuna nazaran mahallî C. Savcılığından 
gereken malûmat alındığında ; Kocaeli Millet
vekili Ekrem Ali Çan'ın yazılı soru 'önergesine 
cevap verileceği saygı ile arzolunur. 

Adalet Bakanı 
V Rükrieddin Nasuhiöğiu 

,'•" T. C. ; 
Adalet Bakanlığı 

Hu. I§. U. Müdürlüğü 
Özel No. 331 

' 7 Ocak 1952 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek .''.;' 
. ' . ; . . Başkanlığına^ 

Genel Kâtip Kanunlar Müdürlüğü ifâdesiy-
lo gelen 25 . V _. 1951 gün ve 1919/4048 sayılı 
yazıları karşılığıdır. 

Adapazarı Askeri tamir fabrikası ihtiyâcı 
için Millî Savunma Bakanlığınca kamulaştıri-
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lan araziyo takdir edilen kıymet dolayısiyle | 
Adapazarı Asliye Hukuk Mahkemesince verilen 
karar safahatına (dair Kocaeli Milletvekili Ek
rem Alicnn tarafından verilen yazılı soru öner
gesinin Bakanlığımı ilgilendiren hususları: 

1. Hakem Heyeti Başkan ve âzalarının hü
viyetleri1? Başkanlık yapan zatın 3887 sayılı 
Kanunun gerektirdiği şekilde en kıdemli hâkim 
olup olmadığı, değilse sebebi, 

2. Vukuf ehli olarak 30 . I I I .1951 /tarihli 
keşifte kullanılan eşhasın hüviyetleri? Dava
cılarla alâkalıların bulunup bulunmadığı? Da
vacılar tarafından mı yoksa dâvâlılar tarafın
dan mı gösterildikleri, davacılar tarafından ğösr 
terilmişlerse Hazine adına ehli vukuf gösteril-
memesinin sebebi, ; 

3. 30 . i n . 1951 tarihinde arazinin bulun
duğu yerde yapılan keşifte dâvâlı avukatının 
bulunup bulunmadığı bulunmamış ise sebebi? 
Hakem Heyeti Başkanının davalı avukat bulun
madan keşfi yapmasının sebebi, 

4. Bu keşif dolayısiyle üç kişilik hakem he
yetinin 3 000 liraya yakın hakem ücreti alma
sının mevzuata uygun olup olmadığı, hakem üc
retlerinin tâyin ve tesbitinde dikkat nazarına 
alınacak esaslar hakkında Yargıtayca verilmiş 
bir karar olup olmadığı, 

5. Davacılar beher metre kareye 5 lira di
ledikleri halde bilirkişilerin beher metre kare-
yo kaç lira takdir etmiş olduklarını ve hakem 
heyetine dair Millî Savunma Bakanlığına men
sup zatın bilirkişilerin mütalâalarına ve dâ
vâlı avukatın keşif yerinde bulundurulmam a-
s'ıriâ karşı itirazda bulunmuş olup olmadığının, 

6. Bu üç istimlâkle beraber aynı tarihte baş
ka kimselere ait aynı mahaldeki arazinin istim
lâkine gidilip gidilmediği Gidilmiş ise davacı
ların adları ve beher metre kareye istedikleri 
fiyat? Bu sorular aşağıda yazılı şekilde cevap
landırılmıştır. 

1. Adapazarı Asktrî Fabrika binası inşası 
için 3887 sayılı Kanun hükümleri dairesinde 
kamulaştırılan arazilerin sahipleri tartfmd&n 
Adapazarı Asliye Hukuk Mahkemesine açılan 
dâvalar : " 

a) Adapazarı Ahkerî Fabrika binası için 
miktarı hakikisi 13 456 metre kareli iken 11960 
metre kare üzerinden kamulaştırılan yerine 
takdir olunan 474 liranın azlığından ve hakiki ı 
bedelinin beher metre karesi 5 lira edeceğinden 1 
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bahsile Adapazarı,, Pabuççular , mahallesinden 
Mersin Taşçıoğlu.vekili Avukat Şerafettin Dav
ran tarafından 8 . rl . 1951 günün i" Mîllî Sa
vunma Bakanlığı alej'hmc açılan dâva, Asliye 
Hukuk Yargıçlığının 951/29 numarasında kayıt
lı olduğu, 

b) Yine Adapazarı Uzun Çarşıda manifatu
ra ve tuhafiyeci Ram iz Elgin vekili Avukat Ş e-
rafettin Davran tarafından açılan aynı tarih
li dâvada : 12146 metre kareli müekkilihin ye
rine tadir edilen kamulaştırma bedeli 550 lira 
az olduğundan beher metre karesi 5 lira.. ede
ceğine] enj değeri 60 730 liranın tahsili talep ve 
mahkemenin 951/30 sayısında kayıtlı bulundu
ğu, \ , 

c) Yine; izmit Caddesinde Hüseyin, Hav
va, Abdül Sakalar ile İsmail Taşçioğlu vekili 
Avukat Şerafettin Davran taralından açılan 
dâvada müekkiîlerinin 28 498 metre kareli ka
mulaştırılan yerine takdir olunan 480 liranın 
azlığından bahsile beher metre karesine beşer 
liradan tutarı 142 490 liranın tahsili istenmiş 
olup mahkemenin 951/31 numarasında kayıtlı 
olduğu, 
d) Ayrıca aynı mahallede Millî Savunma Bakan

lığı emrine kamulaştırıl diğı iddi asiyle Adapazarı 
Çukıırahmediye Mahallesinden Ayşe Şengül ve
kili Avukat Yusuf Ziya Kösemen tarafından 
2434 metre kareli yere takdir edilen 100 liranın 
azlığından bahsile 8 . 1 . 1951 tarihinde açılan 
dâvada beher metre karenin .beşer liradan-"tutarı 
12 170 liranın tahsili talebine dair dâva, mahke
menin 951/32 numarasında kayıtlı olduğu, 

e) Yine ayrıca Çatalca Emniyet Baş komi
seri Mehmet Tur vekili Avukat Ahmet Kulen ta
rafından 24 . 1 . 1951 günü açılan dâvada müvek
kilinin 6449 metre kareli yerine kamulaştırma 
bedeli olarak verilen 324 liranın azlığından ve 
hakikî bedeli beher metre karesi ikişer liradan 
12 898 liraya iblâğı i)e tahsili dâvası 951/115 
sayıda kayıtlı bulunduğu, 

Anlaşılmıştır. 
İşbu beş aded dâvanın Asliye Hukuk Yar

gıçlı ğmca tahkikatı cvveliyesi yapılarak işin ha
kem marifetiyle halli için en yüksek dereceli hâ
kimin başkanlığında hakeme havalesi kararına 
istinaden 29, 30, 31 ve 32 numaralı dâvaların 
davacılarını temsilden Avukat Şerafettin Dav
ran ve Yusuf Ziya Kösemen tarafından hakem 
olarak Umumi Meclis Âzası Osman Erkaya ve 
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Millî Savunmayı temsilen Hazine vekili tarafın
dan da Millî Savunma Bakanlığı kamulaştırma 
şubesinde sivil memur Necdet 'Tunaç seçilmiştir. 
951/115 numaralı Mehmet Tur'un dosyasını takip 
eden Avukat Ahmet Kulen tarafından matbaacı 
Necip Güllü ve dâvâlı Bakanlığı temsilen Hazine 
vekili tarafından da Avukat Demir Kemal Dal
kılıç» gösterilmiştir. Bahis konusu edilen beş dâ
va kazanın en yüksek dereceli Yargıcı Ağır Ce
za Başkanı Naf i Akermân'm başkanlığında yu
karda adları yazılı hakemlerden müteşekkil 
heyet marifetiyle mazbata tanzimi için dâva ev
rakları başkana tevdi edilmişken, Ağır Ceza Baş
kanı Naf i Âkerman'm o tarihlerde hastalanarak 
ı'aporlu olmasından, bizzarure başkanlıktan çekil
diği bildirilerek beş dâva, ondan sonra en yüksek 
dereceli yargıç 2786 sicil sayılı Muammer Le
vent'in başkanlığında muktazi muamele yapıl
ması için bu heyete tevdi edilmiş olduğu anla
şılmıştır; 

2. ' Hakem heyeti toplanarak evvelâ 29, 30, 31 
ve 32 numaralı dört dosyanın müdcleabihi ma
haller üzerinde yapılacak tahkikatı 30 . I I I . 1951 
günü tâyin ve taraflar vekillerine tebliğ edilmiş 
olup iki taraf vekilleri hazır oldukları halde 
muayyen olan 30. I I I . 1.951 günü hazır bulunan
lardan iki taraf vekillerinin ittifakiyle Adapazarı 
belediyesi yedek üyelerinden Jandarma Yüzbaşı
sı emeklisi Vehbioğlu Ali öncebe; Sevdivan Kö
yü Aşağı mahallesinden rençber Mustafaoğlu 
Ömer Durgun, Hovarda Değirmeninde oturan 
Ömerpğlu Mehmet Arıtan bilirkişi olarak seçil
mişlerdir. 

3. 30 . I I I . 1951 tarihinde arazinin bulun-
duğu yerde yapılan keşif de iki taraf vekillerinin 
hazır oldukları anlaşılmıştır. 
I 4. Hakemler tarafından tâyin edilen hakem 
ücretlerinin hizmetle mütenasip olması, adalet ve 
nasafet kaidelerine uygun bulunması lâzımdır. 
Nitekim Yargıtay Dördüncü Hukuk Dairesinin 
bu husıısta 9 .XI I . 1950 gün ve 9693/6106 sayılı 
Kararı mevcuttur. Bahis konusu edilen -beş dâva 
hakkında verilen kararlar ; 

a) 951/29 numaralı Mersin Taşçıoğlıı'nun 
yeri hakkında tanzim olunan ve hakem tahkika-
tiyle birikişiler tarafından beher metre karesi 
yedişer lira takdir edilmişken istekten fazlaya 
hükmpliihamıyacağından bahsile hakem heyetinin 
31. III .1951 günü tanzim ettiği mazbatada be-
heıv metre karesi beşer liradan hesaplanarak 

1952 O : 1 
59 8.00 liranm tahsili ve fazla iddianın reddi ve 
676,lira 74 kuruş ücreti vekâletin dâvâlıdan ve 
3Ö3:nira 40 kuruş ücreti vekaletin de davacıdan 
alınarak dâvâlıya verilmesine, 525 kuruş posta 
tebliğ masrafının sekizde birinin davacıya, ye
disinin dâvâlıya aidiyetine ve hakem başkanı için 
250, hakemler için 225 serden 450 ve üç bilirkişi 
için 25 serden 75 lira ile kâtip için 250 kuruş ki, 
ceman 777 lira 50 kuruşun davalıdan alınmasına 
karar verildi. 

b) 951/30 numaralı Kamiz Elgî'nin yeri 
hakkında yapılan 31 . I I I . 1951 günlü mazbata-
siyle 11828 metre kareli yerinin beher metre ka
resi 700 kuruştan takdir edilmişken, istekten 
fazlaya hükmolunmıyacağından beher metre ka
resinin beşer liradan hesap olunarak 59140 lira 
ya çıkarılmasına ve ziyade iddiasının reddine ve 
zaruri masraf olan 525 kuruş posta ücretinin 
onda dokuzunun dâvâlıya ve birinin davacıya 
aidiyetine ve 778 lira 94 kuruş avukatlık ücreti
nin davalıdan; alınarak davacıya, ve 85 lira 40 
kuruş ücreti vekâletin davacıdan alınarak dâvâlı
ya verilmesine ve başkan için 250, hâkemler için 
225 serden 450 ve üç bilirkişi için 25 serden 75 
lira ve kâtip için 250 kuruş ki ceman 777 lira 
50 kuruşun dâvâlıdan alınarak davacıya veril
mesine karar verildiği. 

c) 951/31 sayılı Hüseyin, Havva ve Abdül-
saka ile ismail Taşçıoğlıı'nun dâvasmda/bahso-
lunan yer hakkında yapılan tahkikatta: bilirkişi
lerce beher metre karesine yedişer lira takdir 
edilmişken, istekten fazlaya hükmedilemiyeceğin-
den beher metre karesi 5 liradan hesap olunarak 
28498 metre küreli yerlerinin tutarı 142 490 lira
nın dâvâlıdan alınarak davacılara hisse nispe
tinde verilmesine ve 4185 lira 70 kuruş ücreti 
vekâletin dâvâlıdan alınarak davacılara; keza 
hisse nispetinde verilmesine ve hakem başkam 
için 400, hakemler için 350 serden 700 ve bilirki
şiler için 25 serden 75 lira ve kâtip için 250 ku
ruş ki ceman 1 177 lira 50 kuruşun davalıdan 
alınarak davacılara verilmesine karar verildiği; 

d) 951/32 numaralı Ayşe Şengör'.ün yeri 
için yapılan tahkikatta beher metre karesi ye
dişer liradan takdir edilmişken, keza • istekten 
fazlaya '•• hükmolunamıyacağmdan beher metre 
karesinin beşer liradan 1871 metre kareli yerinin 
tutan 9 355 liranın dâvâlıdan alınarak,davacıya 
verilmesine ve fazla isteğinin heddinc 've 390 
lira 20 kuruş ücreti vekâletin dâvâlıdan âhna-
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ı/ak davacıya ve 128 lira 60 kuruş ücreti vekâ
letin do- davacıdan alınarak dâvâlıya verilmesi
ne, 525' kuruş posta tebliğ masrafının dörtte bi
rinin davacıya ve üçünün dâvâlıya aidiyetine 
ve hakem başkanı için 125, hakemler için 100 
erden 200, üç bilirkişi için 25 erden 75 lir a 'k i 
ceman 4.00 liranın dâvâlıdan alınarak davacı
ya verilmesi suretiyle mazbata tanzim olun
duğu; 

e) 951/115 numaralı Mehmet Tur 'un yeri 
hakkında yapılan' mahallî" tahkikatta: Beher 
metre karesi 175 kuruştan takdir edilmiş olup, 
5847 metre kareli yerin tutarı 10 -232 lira 25 
kuruşun- 385 lira 96 kuruş ücreti vekâletle bir
likte dâvâlıdan alınarak davacıya verilmesine 
ve davacının fazla iddiasının reddine ve 122 li
ra 60 kuruş ücreti vekâletin davacıdan alına
rak dâvâlıya verilmesine ve hakem başkanı için 
1'50, ve iki hakem için 100 erden 200 ve üç bi- ! 
lirkişi için 15 erden 4'5.1ira ve 250 kuruş kati]) 
ve vesait için 1200 kuruş ve 225 kuruş posta, 
tebliğ masrafı ki, ceman 411 lira 75 kuruşun | 
dâvâlıdan alınarak davacıya verilmesine dair 
mazbata düzenlendiği; 
anlaşılmıştır. 

İşbu beş aded dâvaların Yargıtayca incelen
mesi davalı vekili Adapazarı Hazine Vekili Avu
kat Nermin Şenyuva tarafından istenilmiş ol
makla dosyaların gönderildiği Yargıtay Dör
düncü Hukuk Dairesince yapılan tetkikatta : 
2 6 . X . 1951 gün, ve 5244/6609, ve aynı tarih | 
ve 5245/6610, ve aynı tarih ve 5218/6607 ve- ay- I 
nı tarih ve 5440/660S ,ve aynı tarih ve 6270/6600 
sayılı kararlariyle (istimlâk, bedelinin tezyidi 
talep olunan gayrimenkulun kamulaştırılmasın
dan vazgeyildiği Bakanlar Kurulu kararından 
aldatılmasına ve 26 . X I . 1947 gün ve 9/23 sa
yılı Tevhidi İçtihat kararma göre işbu hükmün | 
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kesinleşmesine kadar idarenin kamulaştırma 
tasarruflarından bir taraflı olarak vazgeçmeğe 
hak ve yetkisi bulunmasına ve işbu feragat se
bebiyle mevzu kalmıyan dâvanın reddine ka
rar verilmesi icâbetmesine binaen temyiz olu
nan hakem kararının (bozulmasına) karar ve
rildiği ve dosyaların Adapazarı Mahkemesine 
iade edilerek bundan sonra henüz başkaca bir 
işlem yapılmadığı anlaşılmıştır. • 

İşbu beş dâva için hakem heyetinin hakem 
; ücreti olarak '2 470 lira tâyin etmiş olduğu vo 
hakem ücretlerinin hizmetle mütenasip olup ol
madığı, adalet ve nasafet kaidelerine uygun bu
lunup bulunmadığının takdiri kaza mercilerine 
ait bulunduğu cihetle bu hususta mütalâa ser-
dedilmemiştir. 

'5. Adapazarı Asliye Hukuk Mahkemesinin 
951/29, 951/30, 951/31 ve 951/32 sayılarında 
kayıtlı dâvalarda davacılar beher metre kareye 
beş lira istedikleri, bilirkişilerin beher metre 
kareye yedişer lira takdir etmiş oldukları fa
kat hakem heyetinin talepten fazlaya hükme
deni ediği ve işbu dâvalar için hakem heyetince 
tanzim olunan mazbatalar ittifakla tanzim Vi' 
imza edilmiş ve hiçbir suretle dâvâlı tarafı tem
sil eden hakem tarafından itirazda bulunulma
dığı anlaşılmıştır. 

6. 30. I I I . 951 tarihinde 951/29, 951/30. 
951/31 ve 951/32' sayılı dosyaların keşifleri 
yapılmış bulunduğu \re 1951/32 sayılı dâva dos
yasının davacı Adapazarı Çukurahmediye Ma
hallesinden Ayşe Şengün ve vekili avukat Yu
suf Ziya Kösemen olduğu ve davacının beher 
metre kare için beş lira istediği anlaşılmıştır. 

Keyfiyet" üstün saygı ile ai'zolunur. 
Adalet (Bakanı 

Rükncddin Nasuhioğhı 
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S. SAYISI :R 
İzmir Milletvekili Halide Edib Adıvar ve 10 arkadaşının, Çiftçi 
Mallarının Korunması hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesine bir 
fıkra ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun tek
lifinin 1 nci maddesinde değişiklik yapılması hakkında Manisa 
Milletvekili Refik Şevket Înce'nin değiştirgesine dair Adalet Ko

misyonu raporu (2 /253) 

Manisa Milletvekili Refik Şevket Înce'nin değiştirgesi 

18. XII. 195İ 

Yüksek Başkanlığa 

Arzettiğim sebep ve mahcurlara binaen birinci maddede yazılı (.belediye meclislerinin her ye
nilenmesinde) ibaresi yerine (rbelediye meclislerinin normal yenilenmesinde) ibaresinin konmasını 
arz ve teklif ederim. 

Manisa Milletvekili 
• ? Refik Şevket înce 

Adalet Komisyonu raporu 

T. B M. M. 
Açlalet Komisyonu 
Esas No. 2/253 
Karar No, 20 

7.1. 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Çiftçi Mallarının Korunması hakkındaki 
4081 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine bir fıkra 
ve aynı kanuna geçici bir madde eklenmesine 
mütedair bulunan kanun teklifinin Kamutayda 
görüşülmpsi sırasında, Manisa Milletvekili Re
fik Şevket Înce'nin 4 ncü maddeye mütaallik 
olarak verdiği değiştirge İçtüzüğün 117 nci 
maddesi gereğince komisyonumuza havale edil
diğinden keyfiyet tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun teklifi: 
4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması hak

kındaki Kanunun 4 ncü maddesine eklenmesi 
Tarım ve Adalet komisyonları tarafından kabul 
edilen metin: 

(Belediye Meclislerinin her yenilenmesinde 
Çiftçi Mallarım Koruma Meclisi üyeleri ile mu
rakabe heyeti üyeleri yukarıki bentte bildiri

len usule göre yeniden seçilir) esaslarını ihti
va etmektedir. 

Değiştirge: 
Metindeki (Belediye Meclislerinin her yeni

lenmesinde) ibaresinin (Belediye Meclislerinin 
normal yenilenmesinde) şeklinde kabul edilme
si merkezindedir. 

Mevzuun tahlili: 
A) 4081 sayılı Kanun koy sınırları ile şe

hir vo kasaba haricinde olup belediye hudutları 
içinde veya dışında bulunan zirai mahsulât is
tihsal edilmekte olan sahalarda tatbik edilmek
tedir. 

Kanunda yazılı işlerden köylere taallûk 
edenler köy ihtiyar meclisleri ve köy sınırların
dan maada sahalara ait bulunanlar da bu ka
nuna göre teşekkül eden (koruma meclisi) ile 



(murakabe heyeti) taraflarından tedvir olun
maktadır ki son iki teşekkül ticaret, sanayi ve 
ziraat odalarının da iştirakiyle mahallî beledi
ye meclisleri tarafından dört yıl müddetle se
çilmektedir. 

B) Koruma Meclisi ve murakabe heyetleri
nin vazife ve salâhiyetlerinden başlıcalan: 
Suların mezruat ve yollara yapacağı tahribatı 

önlemek, su arkları hendeklerle tarla ve bahçe 
yollarını tamir ettirmek ve bu ameliyelerden mü
tevellit masrafları alâkalılardan istifadeleri nis
petinde tahsil etmek, yine suların sivrisinek yap
masına müsait birikintilere mâni olmak, bu mak
sat için açılan kanalları, mecraları, kurutulmuş 
toprakları muhafaza etmek, hayvanların sureti 
muhafaza ve sevku idaresini ve geçecekleri yol
ları tâyin ve tarla, bağ, bahçe sınırlarını belli 
etmek ve alelıtlak mezruata vâki zararları önle
mek, zarar hayvanlar tarafından ikağ edilmiş 
ise bunları tutmak velhasıl zirai asayiş ve kal
kınma yolunda sair tedbirleri almak ve kanun 
ile kendilerine teffiz edilen sair işleri yapmak
tan ibarettir. 

C) Mevzuda, 1580 sayılı Belediye Kanunu
nun 15 nci maddesinde tadat edilen (belediye 
vazifeleri) de tetkik edildiği takdirde, bilhassa 
bu maddenin 14, 21 ve 26 nci bentlerinde be
lediyeye tahmil kılınan işlerin, yukanki (B) 
bendinde mezkûr 4081 sayılı Çiftçi Mallarının 
Korunması hakkındaki Kanun ile koruma mec
lisi ve murakabe heyetlerine mevdu hususların 
tetabuk ettiği ve bu susetle her iki müessesenin 
faaliyetlerinin bu sahalarda mütedahil bulundu
ğu müşahede edilmektedir. 

Esasen Çiftçi Mallarının Korunması hakkın
daki Kanun, Köy Kanununun sâkit kaldığı hu
susları ve aynı zamanda şehir ve kasaba hari
cinde kalan sahalarda zirai emniyet bakımından 
belediye faaliyetlerinin tamamlanmasını ve bu 
suretle köy ve belediye sınırlarına girmiyen 
arazi ile münasebet ve alâkalan bulunan yurt
taşların menafimin korunmasını istihdaf ettiği 
anlaşılmaktadır. 

Netice : 
1. Belediye Kanunu gereğince belediyelere 

mevdu vazifeler ile Çiftçi Mallarının Korunması 

Kanununa göre müteşekkil koruma meclisleri 
ve murakabe heyetleri vazifeleri meyanma gi
ren işler yakın bir irtibat ve hattâ ayniyat ha
linde tezahür etmektedir ki her üç teşekkülün 
müşterek ve ahenkli bir çalışma sistemine isti
nat etmesi lâzımgeldiğini göstermektedir. 

2. Binaenaleyh, koruma meclisleri ve mu
rakabe heyetlerinin çalışmaları, belediye faali
yetleriyle mütenazır olması icabettiğinden bu te-
şekküllerdeki vazifelerinin fikir beraberliğinde 
bulunması kati bir zaruret halinde tecelli etmek
tedir. 

Esasen bahsi geçen teşekküllerin ifası ile mü
kellef bulundukları âmme hizmetlerinin selâ
meti, her hangi bir fikir ihtilâf ve ihtilâtma 
mâni tedbirlerin derpiş edilmesini de kezalik za
ruri kılmaktadır. 

3. Kanun teklifinin de, bahis mevzuu ka
nunlar ile tahsis kılınan prensiplerin hüsnü tat
bikim temin sadedinde yapıldığı ve değiştirge
nin ise teklif ile istihdaf edilen gayeyi ihlâl ede
ceği tabiî bulunduğundan kabulüne imkân gö
rülememiştir. 

Zira, belediye meclisleri ile koruma meclis
leri ve murakabe heyetlerinin kanunen ifaya 
mecbur oldukları vazifelere mütaallik tedbir
leri ittihaz etmekte aykırı fikir ve kanaat takip 
etmeleri halinde, vâki tearuzun husule getireceği 
zararın geniş mikyasta olacağı aşikâr bir haki
kattir 

Yukarda meşrut sebeplere müsteniden değiş
tirge talebinin reddine karar verilmiştir. 

Kamutayın yüce tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet Ko. Başkanı Bu rapor Sözcüsü Kâtip 
îzmir Balıkesir Balıkesir 

H. özyörük V. Asena V. Asena 
Amasya Ankara Ankara 
1, Olgaç O. T. lltehin O. Ş. ÇiçeJedağ 

Çonım Edirne Erzurum 
U. Ortakçıoğlu M. Enginim E. Karan 

Manisa Kars Kütahya 
Ş. Ergin A. Çetin 8. 8. Nasuhoğlu 

Sivas 
N, ErtürJs 

( S. Sayısı"1: 8 e ek) 



S. S A Y I S I : 

Kibritin Tekelden çıkarılmasına ve İstihlâk Vergisine tâbi tutul
masına dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel Komisyonu ra-
poriyle Ekonomi Komisyonu düşüncesi ve Maliye ve Bütçe komis

yonları raporları (1 /199) 

; T. G. 
Başbakanlık • 14 .Yİ . 1951 

Muamelât Genel: Müdürlüğü 
Tetlcik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 1996, 6/1879 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Kibritin Tekelden çıkarılmasına ve İstihlâk Vergisine tâbi tutulmasına dair olup Gümrük ve Te
kel Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 1 . VI . 1951 tarihinde Yüksek Meclise sunul
ması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

Kibritin imâl ve satışı 1340 senesinde Devlet inhisarı altına alınmış ve bu inhisarı işletme imti
yazı 25.sene müddetle bir anonim şirkete verilmiş ise de; şirketin taahhüdünü yerine getirememesi 
üzerine bu imtiyaz feshedilmiştir. . 

1722 saylı Kanunla tasdik edilen 15 Haziran 1930 tarihli bir mukavele ile kibrit ve çakmak 
inhisarını işletme imtiyazı.25, sene müddetle (The American Turkish Investesment Corperatioh) 
-Şirketine verilmiş ve bu imtiyaz 28 '. V . 1943 tarihli ve ,4426 sayılı Kanunla tasdik edilen 18 . V . 
1943 tarihli mukavele mucibince kaldırılarak inhisarın İşletmesi için aynı kanunla Gümrük ve Te
kel Bakanlığına bağlı olmak ve 1943 Malî yılı sonuna kadar faaliyette bulunmak üzere hükmi 
şahsiyeti haiz muvakkat bir idare teşkil edilmiş ve imtiyazın feshi hakkındaki mukavele hüküm-
le'ri mucibince şirketin fabrika ve tesisleri satın alınmıştır. 

Kibtfit ve Çakmak İnhisarı geçici işletme İdaresi faaliyet müddeti bilâhara çıkarılan 4556 ve 
4816 sayılı kanunlarla iki defa uzatılmış ve nihayet 4897 sayılı Kanunla bu inhisarm işletilmesi 
1 . VI . 1946 tarihinden itibaren Tekel Umum Müdürlüğüne devredilmiştir. 

Kibrit Tekeli muamelâtı halen Kibrit ve Çakmak İnhisarı hakkındaki 2 Haziran 1929 tarihli 
ve 1503 sayılı Kanun hükümlerine göre cereyan etmektedir. 

5321 sayılı Kanunla 10 Şubat 1949 tarihinden itibaren çakmak ve suni çakmak taşı tekel konu
sundan çıkarılmış, kibrit ve çakmak taşı inhisarını vaz'eden 1503 sayılı Kanunun çakmak ve suni 
çakmak taşma ilişkin hükümleri kaldırılmak suretiyle mezkûr kanunun yalnız kibrit tekeline ait 
hükümleri meriyette kalmıştır. 

Yurdun senelik kibrit istihlâki vasati olarak (57.000—60.000) sandık arasındadır. Beher san
dık (5 000) kutu kibriti ihtiva etmektedir. 

1949 yılında (62.187) sand:k kibrit satılmış olduğu halde aynı yılın sonlarına doğru çakmak te
kelinin kaldırılarak bu maddenin ithal ve satışının serbest bırakılmış olmasının kibrit satışlarını 
azaltacağı nazara alınmak suretiyle Tekel Genel Müdürlüğünün 1950 yılı Bütçe teklifinde kib-



rit satış miktarı (60.000) sandık üzerinden talimin edilmiş olmasına mukabil 1950 yılı içinde satış 
miktarı (56.000) sandığa düşmüştür. 

1951 yılı Bütçe teklifinde ise 'satış miktarı (57.000) sandık olarak tahmin edilmiş ve bu mik
tar satışa göre (8.550.000) lirası Millî Savunma Vergisi (928.530) lirası satış kârı olmak uüzere 
ceman (9.478.530) lira Hazine geliri elde edileceği tesbit olunmuştur. 
" Y u k a r d a belirtilen satış temevvüçlerino nazaran Devlet Hazinesinin-kibrit tekelinden elde etti
ği gelir (9 000 000 - 10 000 000) ljra arasındadır. 
• 5 0 0 0 kutu kibriti ihtiva eden bir sandık kibritin satış fiyatı (250) lira olup bunun 1951 yılı 

bütço tahminine göre (83,71) lirasını satış maliyeti, (16,29) lirasını idare satış kârı, (150) lirasını 
Millî Savunma Vergisi teşkil etmektedir. Buna göro bir kutu kibritin satış fiyatı olan (5) kuruşun 
(1,68) kuruşu satış maliyeti, (0,32) kuruşu satış kârı, (3) kuruşu Müdafaa Vergisidir. 

Yurdun kibrit ihtiyacını karşılamakta olan Büyükdero'deki Kibrit Fabrikası, o zaman kibrit 
İnhisar* işletme imtiyazını elinde bulunduran (The American Turkish învestesment Corperation) Şir
keti tarafından (45 000) sandık kapasitesinde olmak üzere 1930 senesinde tesis edilmiş 21 senelik 
bir fabrikadır. 1943 yılında bu şirketin mukavelesi feshedilerek kibrit fabrikası Tekel İdaresine 
geçtikten sonra bilhassa harb yıllarında artan yurdun kibrit istihlâkini karşılayabilmek üzere fab
rika normal kapasitesinin üstüne çıkan bir çalışmaya tâbi tutulmuştur. Bu sebeple yıpranan fab
rikadaki bir kısım makine ve tesislerin yenilenmesi ve yeni bir poşet kibrit fabrikası tesisi mevzuu 
da e'e alınmış ise de; 'malî imkânsızlıklar dolayısiyle bu iş şimdiye kadar realize edilememiştir. 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1949 yılı bilançosuna göre kibrit fabrikasının bina ve müştemilâ
tına ait emlâk ile makine ve tesisleri demirbaşlar vo nakil vasıtalarına ait mukayyet sabit kıymet
lerinin tutarı aşağıda müfredatı gösterildiği veçhile (2 672 688) liradır." 

. Cinci 

Em'âk 
Makineler 
Fabrika ve atelyeler 
Demirbaşlar 
Nakil vasıtaları 

Bütçeden 
Lira 

627 '434,87 
836 056,87 

— 
112 807,43 

322,00 

Döner 
sermayeden 

Lira 

431 856,99 
.— 

664 389,98 
— 
,-— 

Yekûn 
Lira 

1 059 291,86 
836 056,87 
664 389,98 
112 807,43 

322,00 

1 576 621,17 1 096 246,97 2 672 688,14 

2 Haziran 1929 tarihli ve 1503 sayılı Kanunla imali, ithali ve satışı Devlet Tekeli altına alınmış 
olan kibritin, Hükümet programında belirtilen esaslar dâhilinde serbest bırakılması, hususi teşeb-
büslerö yeni iş sahaları sağlamak ve memleket sanayimin inkişafına imkân vermek bakımlarından 
uygun görülmüş ve ilişik kanun tasarısı bu maksatla hazırlanmıştır. 

Kibrit tekelinin kaldırılması üzerine kibritten 3828, 4040, 4226 ve 4415 sayılı kanunlara müs
teniden alınmakta olan Millî Savunma vergileri de kaldırılarak yerine gerek memleket dahilin
de imal edilenlerden ve gerek hariçten ithal edilecek olanlardan istihlâk Vergisi alınması esası ka
bul olunmuştur. 

Yapılan hesaplara nazaran Hazinenin Millî Savunma Vergisi ve tekel hasılatı olarak, bugün
kü satışlara göre, halen elde etmekte olduğu gelir, bir taraftan yeni tesis edilecek İstihlâk Ver
gisi, diğer taraftan ithali muhtemel kibritlerden alınacak Gümrük Vergisi: ve nihayet hususi te
şebbüs faaliyetinin tâbi tutulacağı Gelir Vergisi suretiyle temin olunacaktır. 

Bu tasarı ile beher bin çöp kibrit için konulmuş bulunan (60) kuruşluk istihlâk Vergisi 50 
çöpü ihtiva eden bir kutu kibrit başına (3) kuruş olarak isabet edecek ve bu suretle halen beher 
kutu kibritten alınmakta olan (3) kurulşulk Millî Savunma Vergisi aynen karşılanmış bulunacak
tır. ; 
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: Tekel İdaresinin 1951 yılı Bütçe tahminine göre beher kutu kibritten sağlanan (0,32) kuruşluk 

satış kârının senelik tutarı olan (928.530) liralık Hazine gelirinin hususi teşebbüs faaliyetinin 
tâbi tutulacağı Gelir Vergisiyle kısmen karşılanacağı ümit edilmektedir. Filhakika kibritten te
min olunacak Gelir Vergisinin şimdiden katiyetle tahmin edilmesine imkân bulunmamakla bera
ber, vergi miktarının âzami nispet ifade eden % 35 üzerinden hesap edilmesi ve beher kibritten 
satış maliyetinin % 10 u olarak (0,50) kuruşluk hususi teşebbüs kârı nazara alınması halinde 
bunun sandık başına tutarı (8,75) liraya, (57.000) sandık satış üzerinden sağlanacak Hazine ge
liri de (498.750) liraya baliğ olmaktadır. Bu miktar gelir, Tekel İdaresinin Millî Savunma Vergisin
den başka yıllık satış kârı olarak elde ettiği (928.530) liradan (439.780) lira noksandır. Bu fark 
hususi teşebbüsün beher kutu kibritten satış maliyeti üzerinden % 10 nispetinde (0,50) kuruşluk 
bir kârla iktifa etmiyerek kâr nispetini daha yüksek tutması halinde alınacak Gelir Vergisi mik
tarı da artacağından halen Tekel İdaresinin bugünkü senelik satış kârı tutarına yakın bir mik
tar Gelir Vergisi elde edilmesi mümkün olacaktır. 

Hazine gelirinde bu suretle bir fark husule gelmiyeceğine göre imal ve ithal olunacak kib
ritlerden ayrıca Muamele Vergisi alınmaması uygun bulunmuş, bu maksadı temin için Muamele 
Vergisi Kanununun 9 ve 89 ncu maddelerine birer fıkra eklenmesi hakkında ayrı bir kanun tasa
rısı hazırlanarak Yüksek Meclise sunulmuştur. 

imal, ithal ve satış tekelinin kaldırılması üzerine memlekette tesis, olunacak kibrit sanayiinin 
ithal mallarına karşı gereği gibi himayesini sağlamak için 1499 sayılı Gümrük Tarifesi Kanunu
na bağlı giriş genel tarifesinin 647 nci maddesi gereğince alınmakta olan Gümrük Vergisi mik
tarları üzerinde münasip değişiklikler yapılmasını temin için de ayrı bir kanun tasarısı hazırlan
mıştır. . 

Tasarının maddelerine gelince: 
Madde 1 : Kibritin imal, ithal ve satışının serbest bırakıldığı hükmünü ihtiva etmektedir. 
Mudde 2 : İstihlâk Vergisinin mevzuu, matrahı ve miktarı gösterilmiştir. 
Madde 3 : Vergi Usul Kanunumuzun ihdas ettiği esasa uyularak mükellef ve teklif mahalli 

tasrih olunmuştur. 
Madde 4 : Dahilî imalâtta tarh, tahakkuk, tahsil muameleleriyle mecburiyetler ve ihracat mev

zularında 1718 sayılı Dahilî istihlâk Vergisi Kanununun mer'i hükümlerinin uygulanacağı hükme 
bağlanmıştır. Kibritten alınacak bu vergi bir istihlâk Vergisi bulunduğundan Vergi Usul Kanunu
nun birinci maddesinin 10 işaretli bendi gereğince Vergi Usul Kanunu hükümleri kibritten alına

c a k istihlâk Vergisi hakkında da uygulanacaktır. 
Bu maddenin son fıkrası ithalâta ait kibrit istihlâk Vergisinin Gümrük Eesmi ile birlikte güm

rük idarelerince tahsil olunacağını açıklamaktadır. 
Madde 5 : Dâhilde kibrit imal edecek müesseselerin Vergi Usul Kanununa göre imalât defteri 

tutacağını hükme bağlamaktadır. 
Malûm bulunduğu veçhile 1718 sayılı Kanunun defter ve kayıtlarla ilgili 8 nei maddesi Verp-i 

Usul Kanununun 391 nci maddesinin IX işaretli bendinin A fıkrası ile kaldırılmış bulunduğundan 
bu tasarının yürürlüğe girmesi üzerine kibrit imalâtı ile uğraşan müessese veya müesseselerin Ver 
gi Usul Kanununun emrettiği defterleri tutması gerekmektedir. Ancak bu kanunun 188 nci madde 
sine göre devamlı imalâtta bulunan birinci sınıf tüccarlar bu maddede yazılı imalât defterini tut 
mak mecburiyetinde iseler de, bu imalâtla uğraşanlar ikinci sınıf tüccar bulundukları ve Muamele 
Vergisine de tâbi olmadıkları takdirde ne bu defteri ne de kanunun 193 ncü maddesinde yazılı 

. basit Muamele Vergisi defterini tutmıyaeaklarından - kibrit imal ve teslimi Muamele Vergisine 
tâbi tutulmıyacağma göre - kibrit imalâtı ile iştigal eden bir müessese ikinci sınıf tüccar duru-
munda bulunduğu takdirde imalâtının aydınlık bir şekilde takibine imkân olmıyacaktır. Böyle bir 
netice ile karşılaşılmaması için kibritin istihlâk Vergisi hakkındaki tasarının dördüncü maddesi 
ne, kibrit imal edecek müesseselerin, birinci sınıf tüccar olmasalar dahi Vergi Usul Kanununun 
188 nci maddesindeki imalât defterini tutmaları mecburiyetine dair hüküm konulmuştur. 

Madde 6 : Gümrük tekniği ve milletleraı ası mücamele esaslarına muvazi olarak, Gümrük Kanu 
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nuıiâ göre haklarında vergi muaflığı uygulanan eşyadan sayıldığı hallerde ithal olunan kibritlerin 
'İstihlâk 'Vergisine tâbi tutulmiyacağı hükme bağlanmıştır. Bu esas bugünkü 3843 sayılı Muamele 
Vergisi'Kânununun 89 neu maddesinin 3 işaretli fıkrasında da aynen kabul edilmiş bulunduğu 
gibi, yol'işleri'için benzinden alnan vergi hakkındaki 5336 sayılı Kanuna ek 5691 sayılı Kanunla 
da 'bü vergi:için buna muvazi bir hüküm kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Madde 7 : Kibriti Tekelde tutan kânun ve kibritten Müdafaa Vergisi alınması hakkında çeşit
li kânunlarda yer almış bulunan hükümlerin kaldırıldığı hükme' bağlanmıştır. 

Geçici madde : Halen Tekel Genel Müdürlüğünce işletilmekte olan Büyükdere Kibrit Fabrikası
nın Bakanlar Kurulunca tesbit edilecek esâslar dairesinde hakiki veya hükmi şahıslara devri için 
Mûhaseber Umumiye Kanununun 24 ncü maddesi gereğince Genel Müdürlüğe yetki verilmekte ve 
devir' yapılıncaya kadar memleketimizin kibrit îlitiyacının karşılanamaması ihtimal ve endişesinin 
bertaraf edilmesi maksadiyle idarenin hususi hukuk hükümlerine ve piyasa icaplarına göre kibrit 
imal, ithal ye satışına muvakkaten devam edebileceği hükmünü ihtiva-etmektedir. 

Gümrük ve Tekel Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Gümrük ve Tekel Komisyona 

EsasNo.1/199 
Karar No. 20 

Yüksek Başkanlığa 

Kibritin Tekelden çıkarılmasına ve İstihlâk 
Vergisine tâbi tutulmasına dair bulunan Kanun, 

.tasarısı 11 . VI . 1951 gününde-komisyonumuza 
havale olunmakla komisyonumuzun 13 . V I . . 
1951 günlü toplantısında ilgili Bakanlık mümes
sillerinin de vücudiyle görüşülüp aylaşıldı. 

Neticede geçici maddenin tadilen ve diğer
lerinin aynen kabulüne karar verildi. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna tev-

22 . VI .1951 

di olunmak üzere Yüksek Başkanlığa sunuldu. 
Gümrük ve Tekel Ko. Başkan,ı Sözcü 

Kocaeli 
M. Kavalcıoğlu 
Kâtip 
Samsun 

İsmail, Işın 
İmzada bulunamadı. 

Samsun 
II. F. Ustaoğlu 

Tokad 
T< Koral 

Trabzon 
'M. Goloğlu 

' Konya 
A. F. Âğâoğlu 

Samsun 
H.Uzer 
Yozgad 

H. Ügöz 

Ekonomi Komisyonunun düşüncesi 

T.B.M.M. 
Ekonomi Komisyonu 

Esas No. 1/199 
' Karar No. 22 

Yüksek Başkanlığa 

Kibritin Tekelden çıkarılmasına ve İstihlâk 
Vergisine tâbi tutulmasına dair kanun tasarısı
nın Maliye Komisyonunca tetkiki sırasında mev
zuun : 

2 ;V11I .1951 

1. Sermâye piyasası, 
2. ' Fiyat teşekkülü, 
3. İşletme tekniği. 
Bakımlarından tetkiki Ekonomi Komisyonu-
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muza havale edilmiş olmakla Maliye ve Gümrük 
ve' Tekel Bakanlıkları mümessilleri hazır bulun
duğu halde yapılan görüşmeler ve tartışmalar 

neticesinde hâsıl olan kanaatlar aşağıda müta^ 
lât olunmuştur. 

Komisyonumuz, bu noktaların tetkikma giri
şirken, evvel emirde: 

a) Kibritin Devlet Tekelinde muhafazası 
için sebep bulunmadığını ve Tekelin kaldırılabi
leceğini; 

b) Kibritin, halk ihtiyaçları bakımından, 
- gayet ehemmiyetli bir. madde olduğunu kabul 

eylemiştir. 
ı) Sermaye piyasası bakımından mütalâa

mız - Bu konu iki noktadan tetkik edilmiştir: 
a) Mevcut tekel .fabrikasının hususi teşeb

büse devri halinde Türk sermaye piyasasının 
böyle bir teşebbüsü'üzerine alıp alamıyacağı nok
tası üzerinde durulmuş ve her ne kadar tasarının 
gerekçesine nazaran 2 673 000 liralık bir mev
cudu ifade etmesi itibariyle bu rakam millî ser
maye hareketleri bakımından istisgar cdilemiye-
cek bir büyüklükte görülmüş ise de, Türk hususi 
teşebbüsünün böyle bir sermayeyi toplıyarak işi 
eline alması için bir takım cazip sebepler bulun
duğu da müşahede edilmiştir. Filhakika, bu iş 
için toplanacak sermaye, neticesi meçhul bir işe 
değil, kurulmuş ve işlemekte bulunan bir işe tah
sis edilecektir. Diğer taraftan, tasarı gümrük 
bakımından koruyucu tedbirler de derpiş ettiği
ne göre, mamulleri kolayca ve tamamen satıl
makta olan bir teşebbüs bahis mevzuudur. 

Binaenaleyh, komisyonumuz, sermaye piya
samızın, arzolunan cazip sebepleri de inzimamı 
ile, mevcut fabrikayı devralmak imkânlarını 
sağlıyabileceği mütalâasına varmıştır. 

b) Tekelin kaldırılması halinde, başka kib
rit fabrika ve imalâthaneleri kurulması imkân
larının ne derece mevcut olduğu da ayrıca tet
kik edilmiştir. 

Mevcut Tekel fabrikası, komisyonumuza ve
rilen izahata nazaran; kapasitesinin üstüne çık
mak suretiyle çalışmakta, ve memleket ihtiyacı
nı hemen hemen tamamiyle karşılamaktadır. Bu 
durumda, yeniden kurulabilecek fabrikalar için 
şu üç imkân derpiş olunabilir : 

Birincisi : İstihlâk arttıkça fazlanın karşı
lanması maksadiyle yeni tesisler yapılması; 

İkincisi : Fiyat kaydından daha ziyade kur
tulmak şansına malik olması itibariyle, puset 

kibritleri imal edilmesi; 
Üçüncüsü : Kavaklıklara malik olması itiba

riyle avantajlı durumda olan bölgelerimizde ma
hallî ölçüde tesisler kurulması. 

Şurasını hemen ilâve edelim ki, yeni tesisle
rin kurulabilmesi fiyat politikası ile sıkı surette 
ilgilidir. Halen, Türkiye'nin her tarafında tek 
fiyat esası tatbik edilmektedir. Bu fiyat politika
sı dahilinde yeni fabrikalar kurulması bir takım 
zorluklara mâruzdur. Yeni tesislerin meydana 
gelmesi için, fiyat bakımından, en müsait zemin 
tek fiyat esasından ayrılarak, iktisadi kaide
lere göre fiat teşekkülünün mümkün olmasıdır. 
Tek fiat veya ticari esaslara göre fiat teşekkülü, 
meselesi yalnız yeni müesseseler kurulmasını 
değil; aynı zamanda müstehlikleri ve hayat stan
dardı meselelerini de ilgilendirdiğinden, bu nok
ta ayrıca tetkik edilmeye lâyıktır. 

Aşağıdaki maddede bu mevzuu ele alınmış 
bulunmaktadır. " . 

I I - Fiat teşekkülü 
Komisyonumuzun mütalâasına göre, Tekelin 

kaldırılması mantıkan tek fiat politikasının da 
ortadan kaldırılmasını icabettirir. Nitekim, kü
çük çapta da olsa yeni imalâthaneler kurulabil
mesi için fiatm ticari icaplara göre teşekkülünün 
ehemmiyeti yukarda belirtilmişti. 

Bu suretle, ticari esaslara göre fiat teşekkü
lünün neticelerini tetkik etmemiz lâzım gelmek
tedir. Gümrük ve Tekel Bakanlığı temsilcisinin 
bize verdiği izahata nazaran tek fiat politikası 
kaldırıldığı ve tasarıda derpiş olunan resimler 
aynen muhafaza edildiği takdirde, bir kutu kib
ritin İstanbul'da dört buçuk kuruşa satılması 
imkânına mukabil, memleketin sair istihlâk böl
gelerinde bu fiat değişik ve daha yüksek rak-
kamlar arzedebilecektir. 

Komisyonumuz daha raporunun başında, 
kibritin halk ihtiyaçları bakımından önemine 
işaret etmişti. Bu durumda, halkımızın ve bil
hassa memleketimizin uzak ve medeni vasıta
lardan. mahrum bölgeleri halkının birden bire 
fiatlarda vukubulacak bu önemli artıştan müte
essir olacağmı ve bunun da hayatı pahalılaşır
ın ama k yolunda gösterdiğimiz ihtimama aykırı 
düşeceğini kabul eylemek gerekmektedir. 

Şu hale göre, tek fiat politikasından ayrıl
maktaki zorluk ve hattâ imkânsızlık kendiliğin
den meydana çıkmaktadır. Halbuki,. Tekelin 
ilgası sair serbestlikler gibi fiat serbestliğinin 
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de iadesini tazammun eder. Binaenaleyh, hem 
bu mülâhazayı tatmin etmek hem de halkın bir 
fiyat artışından müteessir olmamasını sağlamak 
için bir diğer yol olarak komisyonumuz, ister 
istemez gümrük ve istihlâk resimlerinden yapı
lacak fedakârlıklarla bu maksadın elde edilme
si imkânlarının tetkikim tavsiyeye şayan gör-
müştüi1. 

I II - İşletme tekniği bakımından mütalâa
mız: 

Yeni fabrikalar. kurulması mevzuu birinci 
maddede tetkik edildiğine göre bu sual altın
da daha ziyade eldeki fabrikanın nasıl bir iş
letme usulüne tâbi olacağı noktası tetkik edil
miştir. 

Yukarda da kaydedildiği üzere, tekel fab
rikası halen memleketin ihtiyacım tamamen 
karşılamaktadır. Eğer bugün kapasitesinin üs-
tüno çıkarak çalıştığı nazara alınırsa bu fabri
kanın yine memleket ihtiyacının en büyük nis
peti karşılamakta olduğu kabul edilir. Şu hale 
göre, komisyonumuz da, bu fabrikanın hususi 
şahıslara devri halinde hususi ellerde fiilî bir 
tekelin derhal meydana geleceği, bunun da tec
viz edilemiyeceği mütalâasmdadır. 

Bu durumda, tasarı tadilâtında derpiş, edil
diği- gibi, fabrikanın tekelsiz olarak Gümrük 
ve Tekel idaresinde bırakılması şıkkının tetkiki 
lâzımgelmektedir. 

Bu şık kabul edildiği takdirde, mevcut kib
rit fabrikası, 

a) Bir tekel mevzuu olmadığı halde Tekel 
Bakanlığı emrinde bulunacak, 

b) Satışlarında husûsi hukuk hükümlerine 
tâbi olmakla beraber, 

İstihsal ve idareye mütaallik işlerde, doğru
dan doğruya idari usullere bağlı kalacaktır. 

Her ne kadar şarap imalâtı mümasil bir tip 
olarak ileri sürülebilirse de iktisadi işletmeleri
mizin gittikçe artan muhtelif, tipleri arasında 
bu tipin iyi ve hakikaten iktisadi bir işletme 
tipi olmadığı da aşikârdır. 

Tekel kaldırıldıktan, . sonra Kibrit Fabrikası 
Devletin iktisadi bir işletmesi haline gelmekte
dir. Bu vasfı aldıktan sonra onun icabe'ttirdiği 
iktisadi ve hukuki şekli ihmal etmemek ve bu 
nokta üzerinde durmak yerinde olur. 

Bu suretle komisyonumuz Tekelin ilgasiyle 
beraber, bu fabrikanın İktisadi Devlet Teşek

külü haline ifrağı fikrini incelemeye lâyık gör
mektedir. Böyle bir bünye dâhilinde, fabrika
nın ıslahı, tecdidi ve iktisadi esaslar dairesin
de işletilmesi için daha müsait şartlar -elde edil
miş olur. 

Her ne kadar Tekelin satış teşkilâtı yerine 
yeniden teşkilât kurmak lâzımgeleceği bunun 
da masraflı olacağı düşünülebilirse de, bu mah
zurun izalesi imkânları külliyen mefkut olma
mak gerektir. Filhakika, Tekel teşkilâtından 
muayyen bir hizmet ücreti mukabilinde istifade 
etmek gibi yollara baş vurulması imkânları 
araştırılabilir. 

Yukardaki mütalâamız komisyon üyelerimiz
den Hikmet Fırat ' ın katî muhalefeti ve Mehmet 
Yılmaz, Kâmil Kazak ve İbrahim Subaşı'nın 
esaslara mutabık olup ancak fabrikanın İkti
sadi Devlet Teşekküllerine devrine muhalif 
olan mütalâaları ile komisyon ekseriyetiyle 
karara bağlanmış olup Maliye Komisyonuna 
sevkı ricasiyle Yüksek Başkanlığa arzolunur. 
Ekonomi Ko. Başkanı Sözcü Kâtip 

Manisa Erzurum Zonguldak 
§. Ergin E. Nutku G. Kıpçak 

Ankara Ankara 
Muhalifim F. Seyhun 

A. Gedikoğlu 
Antalya Bolu 
1. Subaşı K. Kozak 

İmzada bulunamadı İmzada bulunamadı 
Bursa Edirno 

M. San A. Altınalmaz 
İmzada bulunamadı . İmzada bulunamadı 

Gazianteb Giresun 
A. Ocak T. İnanç 

İmzada bulunamadı İmzada bulunamadı 
İzmir Kocaeli 
S. Giz İL Başak 

Kocaeli Konya 
3. maddenin B fıkrasına K. Ataman . 

muhalifim İmzada bulunamadı 
M. Yılmaz 

Malatya Sinob 
Muhalifim i N. Sertoğlu 
H. Fırat İmzada bulunamadı 

Tekirdağ • Trabzon 
Y, Ziya, Tuntaş C. Zamangü 

Urfa Konya 
0. Cevheri S. Gürol 
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Maliye Kon 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 
Esas No. 1/199. 

Karar No. 91 
Yüksek 

Kibritin Tekelden çıkarılmasına ve istihlâk 
Vergisine tâbi tutulmasına dair kanun tasarısı 
Maliye, Gümrük ve Tekel bakanlıkları temsil
cileri hazır bulundukları halde incelenmiş ve 
Ekonomi Komisyonu mütalâasına lüzum görü
lerek, mezkûr komisyona havalesi arzedilmişti. 

Ekonomi Komisyonunun tetkik neticesine 
ait raporu komisyonumuza havale buyurulmuş 
olmakla, Gümrük ve Tekel Bakanı ile Maliye 
Bakanlığı temsilcileri huzurunda tasarı tekrar 
incelendi. 

Gümrük ve Tekel Bakanı ve temsilcileri : 
Kibritin Tekelden çıkarılması hususunun hü
kümet programında yer aldığını, tekelin kal-
dırılmasiyle yurdumuzun kavak yetişen bölge
lerinde 2 - 3 yüz bin lira sermaye yatırımı su
retiyle poşet sanayii teessüs edebileceği gibi 
mevcut kibrit fabrikasının devrinin de hususi 
sermayeye yeni bir faaliyet sahası •açacağını 
ve kibrit imalinin serbest bırakılması halinde 
satış fiyatının ithalât yolu ile ayarlanacağını ve 
yerli imalâtın himayesi için ise kutu başına bir 
buçuk kuruş Gümrük Resmi alınması derpiş 
edildiğini beyan ve ifade ettiler. 

Maliye Bakanlığı temsilcisi ise : Kibrit ima
lâtının, Tekel satış kârı ve Millî Savunma Ver
gisi şeklinde Hazineye temin ettiği 9 478 530 
liranın tasarıda derpiş olunan İstihlâk Resmi ve 
âmillerden alınacak Gelir Vergisiyle karşılana
bileceğini beyan etti. 

Gerekçe, Gümrük ve Tekel ve Ekonomi ko
misyonları raporlarını da inceliyen komisyo
numuz meseleyi iktisadi ve malî olmak üzere 
iki yönden mütalâa etmek gerektiği neticesine 
vararak; 

1. iktisadi bakımdan : 
a) Kibritin talebi elastikiyetten mahrum 

bir mal olması hasebiyle", bugün yurt ihtiyacı
nı karşılamakta bulunan kibrit fabrikası is
ter Devlet işletmesi ve isterse hususi işletme 
halinde faaliyette bulunsun, iç piyasamızda fi-

(S;-Sa: 

isyonu raporu 

6. VIII. 1951 

Başkanlığa 

ilî bir monopol vücuda geleceği; 
b) Kurulması muhtemel poşet sanayiinin 

vüsati itibariyle hususi sermaye için ehemmi
yetli bir envestisman mevzuu teşkil edemiye-

, ceği; 
c) İthal edilecek kibritlerin cif bedeli iki 

kuruş hesabiyle iç piyasamızda sekiz kuruş
tan aşağı satılamıyacağı ve kibrit imali husu
si işletmeye devredildiği takdirde teessüs ede
ceğine muhakkak nazariyle bakılması gereken 
fiilî monopol dolayısiyle bu mamul fiyatının 
ithal kibritleri fiyatı civarında teessüs edece
ği ve binaenaleyh bir pahalılık âmili olabilece-
giî 

ç) ithal edilecek kibritlerden kutu başı
na bir buçuk kuruş Gümrük Resmi alınması 
derpiş edileceğine göre, fiilî monopol halinde 
çalışan bir sanayi kolunun himayesi fikrinin, 
Tekelin kaldırılması ile güdülen serbesti pren
sibine mugayir bulunduğu; 

d) Sermaye piyasamızda işba hali mevzuu-
bahis olmayıp bilâkis bu istihsal âmilinin kifa
yetsizliği meydanda iken, sermayeye yeni faa
liyet sahası açılması fikrinin şimdilik varit o-
lamıyacağı ve hele bunun müstehlik aleyhine 
neticeler doğurabilecek bir sanayi kolunda ya
pılmasına cevaz verilemiyeceği; 

2. Malî bakımdan : 
a) Halen alınmakta bulunan Millî Sa

vunma Vergisi yerine ikamesi tasarıda derpiş 
olunan İstihlâk Resmi verimini şimdiden vuzuh
la tahmine imkân bulunmadığı, kaldı ki, Ekono
mi Komisyonu kibrit satış fiyatının artmasını 
önleyici çare olarak bu vergiden bir miktar ten
zilât yapılmasını da teklif ettiği ve hususi âmil
lerden alınacak Gelir Vergisinin 1951 Bütçesin
de 928 530 lira olarak tahmin olunan tekel satış 
kârını karşılamasının meşkûk olduğu; 

b) Gelir kaynaklarımızın kifayetsizliği kar
şısında yeni bir gelir noksanına müncer olması 
muhtemel bir durum ihdasının caiz olamıyacağı; 
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Kanaatine vardığımdan tasarıyı müstehlik 
ve Hazine zararını mucip ve bu itibarla şimdilik 
zamansız görmüş -ve reddine ekseriyetle karar 
vermiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Komisyonu Başkanı Sözcü 
Rize 

(Muhalifim) . 
Muhalefet şerhi aşağıdadır 

/. Akçal 
Kâtip 

Diyarbakır 
(Muhalifim) 

• M. R. Bucak 

Malatya Niğde 
E: Boğan N. Bilge 

Giresun 
H. Erkmen 

Konya 
(Muhalifim) 
U. N. Yiğiter 

imzada bulunamadı 
Samsun 

Ş. Uluçay 
İmzada bulunmadı 

Seyhan 
(Muhalifim) 
Z. Akçalı 

Yozgad 
F. Nizamoğlu 

Siird 
M. D. Süalp 

Zonguldak-
(Muhalifim) 
B; Sivişoğlu 

Muhalefet şerhi 
1. — Kibritin Tekelden çıkarılması, poşet 

sanayiinin tesisine kanuni imkân bahşedeceği; 
2. —. Kibrit istihlâkinin artması halinde 

hususi sermayedar ve müteşebbisler taraf ın-
dan yeni imal müesseseleri kurulması husu
suna yol açacağı; 
cihetle rapora muhalifiz. 

Maliye Komisyonu Başkanı 
Eize Seyhan 

İzzet Akçal Zeki Akçalı 
Zonguldak 

*• Rifat'Sivişolu ' 

Bütçe Komisyonu raporu 

3"; B: M. ilf. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/199 
Karar No. 13 

18 .XII i 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Kibritin tekelden çıkarılmasına ve İstihlâk 
•Vergisine tâbi tutulmasına dair olup Gümrük 
ve Tekel Bakanlığınca hazırlanan ve.Bakanlar 
Kurulunca Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp 
Başbakanlığın 14 . VI . 1951 tarihli ve 6/1879 
sayılı tezkeresiyle sunulan kanun tasarısı, Güm
rük ve Tekel ve Maliye komisyonları raporla-
riyle birlikte komisyonumuza; havale edilmiş 
olmakla Gümrük ve Tekel Bakanı Balıkesir 
Milletvekili Sıtkı Yırcalı ve Maliye Bakanlığı 
temsilcisi hazır oldukları halde incelenip gö : 

rüşüldü. 
Hükümet gerekçesinde; 15 Haziran 1.930 ta

rihli bir mukavele ile işletme inhisarı ve imti
yazı (The American Türkish Investesment Cor-
peration) Şişketine verilmiş; ve bu-imtiyaz 28' . 
V .1943 tarihli ve 4426 sayılı Kanunla tasdik 
edilen Mukavele mııcibiııce kaldırılarak evvelâ 
1943 Malî yılı sonuna ka dar faaliyette bulun

mak üzere teşkil olunan Gümrük ve Tekel 
Bakanlığına, bağlı hükmi şahsiyeti haiz muvak
kat bir idareye tevdi olunmuş ve bu idarenin, 
faaliyet müddeti 4556 ve 4816 sayılı kanunlarla 
iki defa uzatıldıktan sonra nihayet 4897 sayılı 
Kanunla 1 Haziran 1946 tarihinde Tekel Genel 
Müdürlüğüne devredilmiş olduğu ve yurdun 
senelik kibrit istihlâkinin, beher sandığının 5 
bin kutu kibrit ihtiva etmesi itibariyle, 57 - 60 
bin sandık arasında bulunduğu ve çakmak in
hisarının kaldırılmış olmasından sonra satış 
miktarının bir miktar- tenezzül ettiği ve kibrit 
tekelinden Hazinenin halen temin ettiği senelik 
gelirin 9 - 10 milyon lira raddesinde olup kibrit 
tekelinin kaldırıldığı takdirde bu gelir karşılı
ğının bir taraftan yeni tesis edilecek istihlâk 
Vergisi ve diğer taraftan ithali muhtemel kib
ritlerden alınacak Gümrük Vergisinin bir mik
tar artırılması ve nihayet hususi teşebbüs faali-
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yetinin tâbi tutulacağı Gelir Vergisi ile temin 
olunacağı bildirilmekte olup tasarıdaki geçici 
madde ile Tekel idaresi kibrit fabrikasının Ba
kanlar Kurulunca tesbit edilecek esaslar daire
sinde özel ve tüzel kişilere devredileceği ve dev
rin yapılmasına kadar Tekel idaresinin,! hususi 
hukuk hükümlerine ve piyasa icaplarına göre 
kibrit imal ve ithali ve satışına devam edebilece
ği taayyün etmiş bulunmaktadır. | 

-Tasarıyı inceliyen Gümrük ve Tekel [Komis
yonu, tasarıdaki geçici maddeyi «Tekel idaresi 
hususi hukuk hükümlerine ve piyasa icaplar -
na göre kibrit imal, ithal ve satışına devam ede
bilir» şeklinde tadil etmek suretiyle Hükümet 
teklifini aynen kabul ettiğini raporunda! bildir
mektedir. | 

Maliye Komisyonu ise tasarıyı iktisadi ve 
malî cephelerden inceliyerek kibrit talebinin 
elastikiyetten mahrum olması ve kibrit fabrika
sı ister Devlet işletmesi, ister hususi işletme ha
linde faaliyette bulunsun iç piyasada fiilî bir 
monopul vücuda geleceği ve kurulması jmuhte
mel poşet sanayiinin vüsati itibariyle hususi ser
maye için ehemmiyetli bir envestisman mevzuu 
olamıyacağı, ithal edilecek kibritlerin sif bedeli 
2 kuruş hesabiyle Gümrük ve istihlâk vergileri 
alındıktan ve hususi teşebbüs kârı ilâve edil
dikten sonra iç piyasada sekiz kuruştan aşağı 
satılamıyacağı, Gümrük Resmi tezyit edileceğine 
göre fiilî monopul halinde çalışacak sanayi ko
lunun himayesi fikrinin Tekelin kaldırılmasiyle 
güdülen serbesti prensibine mugayir bulundu
ğu ve sermaye birliğine faaliyet sahası açılması 
fikrinin şimdilik varit olamıyacağı ve malî ba
kımdan ise halen alınmakta olan Millî Savun
ma Vergisi yerine ikamesi derpiş olunan istih
lâk Vergisini şimdiden tahmine imkân bulun
madığı ve Gelir Vergisinin 1951 Bütçesinde 
(928 530) lira olarak tahmin olunan Tekel sa
tış kârının karşılanmasının müşkül olacağı mü-
lâhazalariyle tasarının reddine ekseriyetle ka
rar vermiştir. , 

Komisyonumuzda yapılan müzakere esnasın
da kibritin Tekelden çıkarılması ve fabrikanın 
satılması halinde yurdun imal yerine uzak bu
lunan mmtakalarında kibrit fiyatının artması 
endişeyi ileri sürülmüş ise de Gümrük ve Tekel 
Bakanının bu hususta verdiği izahata naza
ran; bidayeten hükümetçe teklif olunan geçici 

9 — 
maddenin Gümrük ve Tekel Komisyonunda de
ğiştirilmiş olduğu ve hükümetin de bu tadile 
taraftar bulunduğu ve bu suretle kibritin mem
leket dâhilinde hususi teşebbüs tarafından ima
li serbest bırakılmakla beraber Tekel idaresi
nin de hususi hukuk hükümleri dairesinde kib
rit imal edeceğini ve halihazır satış fiyatında; 
bugünün şartlarına göre bir yükseltme mevzu-
ubahis olmadığı gibi gene yurdun her tarafın
da bulundurulması imkânının sağlanacağını ve 
memlekette hususi teşebbüs erbabı elinde bu 
sanayi genişletildikten sonra mevcut fabrika
nın da hususi sermayeye satışın ayrıca düşü
nüleceği ve 'bu takdirde ayrı bir kanunla salâ
hiyet istenileceği, kibritin imal ve satışının Te
kel rejiminden çıkarılarak serbest ticaret ve 
rekabet mevzuu haline getirilmesiyle bu konu
da birinci merhale olarak hususi .sermaye ve 
teşebbüse imkân bahşedilmek suretiyle ileri bir 
adım atılmış bulunacağı ve şimdiye kadar mem
leketimizde hiç ele alınmamış bir mevzu olan 
poşet kibrit imaline hususi sermayenin rağbet 
gösterebileceği gibi memleketimizin kavak ye
tiştiren mmtakalarında beheri için (300 000) 
liralık tesis masrafı yapılarak muhtelif küçük 
fabrikalar açılmasının mümkün ve muhtemel 
bulunduğu, bilhassa poşet kibritler de yabancı 
memleketlerde olduğu gibi.ticari reklâmlar ya
pılmak suretiyle elde edilecek imkânlar saye
sinde bunların çok ucuza satılabileceği, bu 
bakımdan poşet kibrit sanayiinin memleketi
mizde de süratle inkişaf edebileceği ve binneti-
ce bütün bu imkânlar tahassül ettiği takdirde, 
Tekel idaresinin elindeki fabrikaların hususi 
teşebbüse devri halinde fiilî bir monopolün 
meydana gelmiyeceği anlaşıldıktan sonra fab
rikanın hususi teşebbüse devri işinin ikinci 
merhale olarak ele alınıp ogünün iktisadi şart
larına göre tahakkuk ettirilmesi imkânlarının 
aranılacağı anlaşılmıştır. 

Kibritin Tekelden çıkarılması ve istihlâk 
Vergisine tâbi tutulması hakkında hükümet ge
rekçesinde izah olunan sebepler komisyonu
muzca da yerinde görülerek maddelerin muza-, 
keresine geçilmiştir. 

1, 2 ve '3 ncü maddeler hükümetin teklifi 
veçhile ve 4 ncü madde ibare değişikliği ile ka
bul edilmiştir. 

5 nci madde hükümetin teklifi veçhile ay-
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nen kabul edilmekle beraber, Vergi Usul Ka
nununun 188 nci maddesi hükmüne göre ancak 
birinci* sınıf tüccarlara imalât defteri tutma 
mecburiyeti, tahmil edilmiş olup sair tüccarlar 
için böyle bir mükellefiyet olmadığı, halbuki 
kibrit işi kısmen.de bir âmme işi ve beher kutu 
kibritten iki kuruş bir vergi alınması mevzuu-
bahis olduğuna göre. vergi mükellefiyetine tâ
bi tutulması, yerinde, görülmüş ise de, bu .mad
denin. bu kanunda yeri olmayıp asıl Vergi. 
Usul, Kanununun .188 nci maddesi değiştiril
mek i suretiyle hallinin daha uygun olacağı 
mütalâa edilmiş ve böyle parça parça hüküm
lerin şu veya bu kanunda yer almacının doğru 
olamıyacağının rapora temenni olarak; derce-
dilmesi komisyonumuzca uygun . görülmüştür. 

6 .nci maddede yazılı «Gümrük tarife kanun
ları» ibaresi «Gümrük .Kanunu» şeklinde tashih 

-olunmak suretiyle; 
7 nci madde Hükümetin teklifi ve geçici 

madde Tekel Komisyonunun ; değiştirici, 8 ve 9 
ncu maddeler Hükümetin teklifi veçhile aynen 
kabul edilmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek - Başkanlığa sunulur. 

Başkan , Başkan V. 
İstanbul Burdur .< 

E, Adahan E. Çelikhaş 

Sözcü 
Çanakkale 

E. Kalafat 
Afyon K. 

A. Yezirolu 
Aydın 

E. Menderes t 

Bolu 
M Güçbümez. 

Çnakkale 
K. Almanlar, 

Giresun 
Muhalifim 

II. Erkmen 
Gümüşane 

K. Yörükoğlu 
İstanbul 

/ / . Ilüsman 
Kastamonu 

II: TÜrc 
Konya 

M. Â:Ülfjen 
Mrdin 

R. Erten 
Sihöb 

H. Smiuncuoğhir 

"Ş;'-F 

Kâtip 
Sivas, 

H. İmre 
Antalya 

• A-. Sanoğhi; 
Bilecik 

Y. Üresin 
Bursa 

K. Yılmaz 
Elâzığ 

O.F.Sanaç 
Giresun 

M. Şener 

İstanbul. 
A. II. flaşar 

İzmir 
T 7 Gür erit 
Kırklareli 
Ş.'Baüay 
Malatya, 
M;-S:EU 

Ordır 
R. AMoy 
Trabzon 

C:R: Ejjmöğiü 
Trabzon 
'Kalaycroğhç 

(S, 





HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Kibritin Tekelden çıkarılmasına ve İstihlâk Yer
gisine tâbi tutulmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 2 Haziran 1929 tarihli ve 1503 
sayılı Kanunla Devlet Tekeli altına alınmış olan 
kibritin imal, ithal ve satışı serbest bırakılmıştır. 

MADDE 2. — Memleket- içinde imâl veya 
hariçten ithal edilen her nevi kibritlerin beher 
bin çöpünden 60 kuruş İstihlâk Vergisi alınır. 

MADDE 3. — İstihlâk Vergisine tâbi mad
deleri memleket içinde imal veya Türkiye'ye it
hal edenler bu vergiyi öderler. 

Memleket içindeki imalâta ait vergi imalin 
yapıldığı yer vergi dairesince, ithalâta ait vergi, 
bu maddeleri ithal olunduğu gümrük dairelerin
ce tarh olunur. 

MADDE 4. — Memleket dahilinde imal olu
nan maddelere ait verginin tarh, tahakkuk, tah
sil işlemleri ve mecburiyetlerle ihraç edilecek 

" mamulât hakkında 1718 sayılı Kanun hüküm
leri tatbik olunur. 

İthalâta ait İstihlâk Vergisi, 'Gümrük Vergisi 
ile birlikte gümrük idarelerince tahsil olunur. 

MADDE 5. — Dahilde fcimrit imal eden mü
esseseler ^birinci sınıf tüccar olmasalar dahi Ver
gi Usul Kanununun 188 nci maddesindeki ima
lât defterini tutmaya mecburdurlar. 

MADDE 6. -— Gümrük Tarife kanunları ve
ya sair kanunlarla Gümrük Vergisinden muaf 
olarak yurda ithal olunan kibritlerden İstihlâk 
Vergisi de alınmaz. 

MADDE 7. — 2 . V I . 1929 tarihli ve 1503 
sayılı Kanun ile 17 . V .1940 tarihli ve 3828 sa
yılı Kanunun 13 ncü, 29 . V . 1941 tarihli ve 4040 
sayılı Kanunun 28 nci, 27 . V . 1942 tarihli ve 
4226 sayılı Kanunun 9 ncu, 17.. V . 1943 tarihli ve 
4415 sayılı Kanunun 3 ncü maddeleri kaldırıl
mıştır. 

GEÇİCİ MADDE — Tekel İdaresi, kibrit 
fabrikasını, Bakanlar Kurulunca tesbit edilecek 
esaslar dairesinde hakiki hükmi şahıslara devre 
yetkilidir. Devrin yapılmasına kadar İdare hu-

( S . Say 

GÜMRÜK VE TEKEL KOMİSYONUNUN DE-
ĞÎŞTlRİŞl 

Kibritin Tekelden çıkarılmasına ve İstihlâk 
Yergisine tâbi tutulmasına dair Kanun tasarısı 

MADDE 1. —. Hükümet teklifinin birinci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümet teklifinin ikinci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE -3. — Hükümet teklifinin üçüncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

. MADDE* 4 . — Hükümet teklifinin dördüncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Hükümet teklifinin beşinci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Hükümet teklifinin altıncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. '— Hükümet teklifinin yedinci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Tekel İdaresi hususi 
hukuk hükümlerine ve piyasa icaplarına göre 
kibrit imal, ithal ve satışına devam edebilir. 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİCİ I 

Kibritin Tekelden çıkanlmasına ve îstihlâk 1 
Vergisine tâbi tutulmasına dair Kanun iasârist T 

MADDE 1. — Hükümetin birinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Dâhili İstihlâk Vergisi hak
kındaki 1718 sayılı Kanun hükümleri; memle
ket dâhilinde imal olunan maddelere ait vergi
nin tarh, tahakkuk, tahsil işlemleri ile mecbu
riyetler ve ihraç edilecek mamulât hakkında 
uygulanır. 

İthalâta ait İstihlâk Vergisi, Gümrük Vergi
si ile birlikte Gümrük İdarelerince tahsil olu
nur. 

MADDE 5. — Hükümetin beşinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Gümrük Kanunu veya sair 
kanunlarla Gümrük Vergisinden muaf olarak 
yurda ithal olunan kibritlerden İstihlâk Vergi
si de alınmaz. 

MADDE 7. — Hükümetin yedinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Gümrük ye Tekel Ko
misyonunun geçici maddesi aynen kabul, edil
miştir. 
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susi hukuk hükümlerine ve piyasa icaplarına gö
re kibrit imal, ithal ve satışına devam edebilir. 

MADDE 8. — Bu kanun yayımı tarihinden 
üç; ay sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu kanunu Maliye ve Gümrük 
ve Tekel bakanları yürütür, 

Başbakan Devlet Bakanı 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
H. Köy mert' 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
M. Ete 

G. ve Tekel Bakanı 
R. S. Burçak 

Ulaştırma Bakanı 
S. Kurtbek 

Başbakan Yardımcısı 
#.-' Ağaoğhı 

Adalet BaküT" 
R. Nasuhioğlu 

İçişleri Bakanı 
H. özyörüh 

Maliye Bakanı 
E. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. H. Üstündağ 

Tarım Bakanı 

Çalışma Bakanı 
N. özsan 

İşletmeler Bakanı 
H.Gedik 

G. ve T. K 

.MADDE,B. — Hükümetin teklifinin sekizin
ci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. -~ Hükümetin teklifinin doku
zuncu maddesi i aynen kabul edilmiştir. 

(S^Sayıi ı : 15) 
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B. K. 

MADDE 8. —- Hükümetin sekizinci madde
si aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Hükümetin dokuzuncu mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

*>m-<< 

(S. Sayısı : 15) 





S. SAYISI : 

rkiye Büyük Millet Meclisi 
saplarına 

ı Eylül - Kasım ayları hesabı 
Komisyonu raporu (5 /42) 

Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Meclis Hesaplarım 

inceleme Komisyonu 
Esas No. 5/42 
Karar No. 4 

20 . XII. 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Lira K. 

5 151 467 94 1951 Eylül başında bankada mevcut para. 
-f- 2 041 379 »68 1951 Eylül, Ekim, Kasım aylarında Ziraat Bankasının aldığı para. 

7 492 847 62 Toplam 
2 870 276 61 1951 Eylül, Ekim, Kasım aylarında.Ziraat Bankasının harcadığı par&,. 

'4 322 571 01 1951 Aralık başında bankada kalan para. ' 

Büyük Millet Meclisi Saymanlığının 1951 Eylül, Ekim, Kasım ayları gider kâğıtları incelendi. 
1951 Eylül ayı başında Ziraat Bankasında kalan para Eylül, Ekim, Kasım aylarında Zirant, 

Bankasınca alman paraya eklendikten ve toplamından da bu aylarda Ziraat Bankasınca haıv;ı-
nan para çıkarıldıktan sonra 1951 Aralık ayı başında Ziraat Bankasında (4 322 571) lira (01) 
kuruş kaldığı görülmüş ve bankanın her gün gönderdiği hesap puslaları toplamı da buna uygrın 
bulunmuş olmakla: beraber yapılan tediyelere ait masraf kâğıtlarının da kanun ve mevzuata mu
vafık olduğu anlaşılmıştır. 

Kamutayın yüce tasvibine arzedilmek üzere Yüksek -Başkanlığa sunulur. 

Komisyonu Başkanı 
İstanbul 

8* F-. Keçeci 

Sözcü 
Gümüşane 

II. Zarbun 

Ankara . Çorum Çorum 
M.. Bayramoğlu H. A. Vural H. Yemeniciler 

Kâtip 
Çoruh 

A. Girgin 

Kars 
A.- Çetin 

Denetçi 
Kocaeli 

E. Alican 

Mardin 
M. K. Boran 

Samsun 
F. Tikel 





S. SAYISI : 2 4 
Giresun Milletvekili Arif Hikmet JPamukoğlu'nun, II Numaralı Ge
çici Dilekçe Komisyonunun 1 . X I . 1951 tarihli Haftalık Karar 
Cetvelindeki 1370 sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesine dair 

önergesi ve Dilekçe Komisyonu raporu (4 /192) 

. 16 .XI . 1951 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına ' 

İki numaralı Geçici Dilekçe Komisyonunun, 1 . X I . 1951 tarih ve 19 sayılı Haftalık Karar 
cetvelindeki 1370 sayılı Kararın Kamutayda görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Giresun Milletvekili 

A. Pamulcoğlu 

Dilekçe Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Dilekçe Komisyonu 22 . XII . 1951 

Zat ve Kâğıtiş. No. -.9114-14067 
Dilekçe Ko. No. : 8486-12952 

K. K. No. 4-192 
Yüksek Başkanlığa ' 

Dışişleri Bakanlığında 5250 sayılı Kanuna 
göre kurulmuş bulunan heyet tarafından bu ka
nunun geçici maddesi hükümlerine dayanıla
rak emekliye sevkedilen Oslo Elçiliği eski 
Müsteşarı Nurettin Naci Akın, Büyük Millet 
Meclisi Yüksek Başkanlığına sunmuş olduğu şi
kâyet dilekçesinde: Emekliye sevkını icabet-
tirecek hiçbir sebep bulunmadığını ve kendisinin 
her bakımdan vazifesini yapacak durumda ol
duğunu beyanla, hakkındaki isabetsiz kararın 
kaldırılmasını istemiştir. 

Başkanlık makamından o tarihte müteşekkil 
İki numaralı Geçici Dilekçe Komisyonun^ ha
vale buyurulan bu istida üzerine sözü geçen 
Komisyonca müstediye ait mahrem siciller üze
rinde icra kılınan tetkikat neticesinde; muma
ileyhin üniversite doktorasını yapmış ve Hari
ciye memurlarından aranılan mümtaz vasıf 
ve şartları ve mergup hasletleri haiz bulunmuş 
olduğu anlaşılarak ve Dışişleri Bakanlığından 
gelen mümessilin de bu hususları müeyyit be
yanatı nazara alınarak şikâyet konusu olan 

emeklilk işleminin ref'inc 31 . VII . 1951 tari
hinde oy birliğiyle karar verilmiştir. 

Her ne kadar bu karara karşı Giresun Mil
letvekili Arif Pamukoğlıı, sebep göstermeksizin 
itiraz etmiş ise de, bu itiraz üzerine komisyo
numuzca tekrar yapılan inceleme sonunda; iti
raza uğrıyan komisyon kararının mucip sebep
lere, hak ve adalet mefhumlarına tamamen 
uygun olduğuna ve binaenaleyh infazı gerektiği
ne mutlak surette kanaat getirilmiştir. 

Bu itibarla, mezkûr komisyon kararma ma
tuf itirazın reddine 12 . X I I . 1951 tarihli top
lantıda ittifakla karar verilmiş olduğundan, key
fiyeti işbu raporumuzla Yüksek Meclisin tasvibi
ne sunulmak üzere saygı ile arzederiz. 

Dilekçe Ko. 
Başkanı Sözcü yerine Kâtip 
Maraş Balıkesir Balıkesir 

A. Ay t emiz M. I§hn M. Iştın 
Balıkesir Bingöl 

A. F. î§eri M. N. Okcuoğtu 
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Çanakkale 

Nusret Kirişçioğlu 
imzada bulunmadı 

Kayseri 
Y. Z. Turgut 

Gümüşane Malatya Maraş 
A. K. Varınca Abdülkadir özbay M. Özsoy 

imzada bulunmadı 
Malatya Seyhan Trabzon ' .,..••. Urf-a-

N. OcalccAoğîıi 8^ Serçe 8. E. Alperen U.K. Timuroğlu 

• 4* • 

( S. Sayısı : 2 İ ) 



S. SAYISI"r 2 

Af Kanununun 7 nci maddesindeki (vergi cezaları) tâbirinin muh
tevasına Gümrük Kanununda yazılı bulunan (para cezaları) nın 
da dâhil olup olmıyacağının yorumlanmasına dair Başbakanlık tez
keresi ve Adalet, Maliye ve Bütçe komisyonları raporları (3 /180) 

T. C. 
Başbakanlık 26 . V . 1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 72 -156, 6 -1701 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

5677 sayılı Af Kanununun 7 nci maddesindeki (vergi cezaları) tabirinin muhtevasına 5383 sayılı Güm
rük Kanununda yazılı bulunan (para cezaları) nııı da girip girmiyeceği hususunun yorumlanmasına 
dair olup Bakanlar Kurulunun 20 . IV . 1951 tarihli toplantısında incelenerek uygun görülmüş bu
lunan Gümrük ve Tekel Bakanlığının sureti ilişik 17'. î . 1951 tarihlî ve 42 - D/10740 - 14541 sayılı 
yazısiyle Adalet ve Maliye Bakanlıklarının bu konu hakkındaki 28 . I I . 1951, 31 . III . 1951 tarihli 
ve 13, 2111262/236 - 13326 sayılı mütalâalarının suretleri ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına müsaadelerini saygılarımla rica ederim. 
Başbakan 

A. Menderes 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının 17 Ocak 1951 tarihli ve Hukuk Müş. 42-D/10740-1441 sayılı ya
zısı suretidir. 

Yüce Başkanlığa 

5677 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde «hususi kanunlarına göre mercilerince verilmiş ve bu 
kanunun neşri tarihinde infaz edilmemiş bulunan para cezalarının affa dâhil olduğu kabul edil
dikten sonra vergi cezaları ve misil zamları» mu bu hükümden hariç olduğu gösterilmiştir. 

Eski Gümrük Kanununun 105, 106 ve 107 nci maddeleriyle 5383 sayılı yeni Gümrük Kanunu
nun 143, 147, 148 ve 150 nci maddelerinde yazılı olup vergi miktarı ile veya misli ile tâyin olu
nan para cezalarının affın şümulü dışında bulunduğu teşkilâtımıza tamim edilmiş ve bunların. 
eskisi gibi infazına devam edileceği; henüz cezası verilmiyen veya verilmiş olup da itirazen tetkik 
edilmekte bulunan kanuna muhalif hareketler hakkında da - kanunlarına göre - gereken muame
lenin yapılacağı bildirilmişti. 

Bir taraftan ilgililerce bakanlığa müracaat ve şikâyetlerde bulunulduğu sırada diğer taraftan 
da mahkemeler ve Yargıtay «eski ve yeni Gümrük kanunlarına göre alınması gereken para ce
zalarını vergi cezası» mahiyetinde görmiyerek bu gibi takiplerin Af Kanunu sebebiyle düşmesine 
karar vermiye başladıklarından Adalet Bakanlığına bir yazı gönderilerek görüşümüz.izah edilmiş 
ve mütalâa istenmiştir. 

«Vergi cezaları ve misil zamları bu hükümden hariçtir» fıkrasının, kanun tasarısında mevcut 
olmadığım ve bu fıkranın - Maliye Bakanı-tarafından yapılan teklif üzerine - Kamutaydaki mü
zakere sırasında 7 nci maddeye ilâve edildiğini nazara alan Adalet Bakanlığınca «vergi cezaları» 
tâbirinin muhtevası içine Gümrük Kanununda yazılı para cezalarının girip girmiyeceği hususunda 
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Maliye Bakanlığından mütalâa istenmiş; Maliye Bakanlığının görüşümüze uygun cevap verdiği 
öğrenilmekle beraber iki bakanlık arasında yazışma devam ettiğinden Adalet Bakanlığından he
nüz cevap alınamamıştır. • ^ 

Mahkeme ve Yargıtay kararlarında aynı içtihat muhafaza edildiğinden ve Cumhuriyet Baş
savcılığı tarafından suçlu aleyhine tashihi karar yoluna gidilmediği' cihetle bu içtihatlara karşı 
kanun yollarına da baş vurulmadığından 5677 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde yer alan «Vergi 
cezaları» .tâbirinin Büyük Millet Meclisince yorumlanmasını istemek ıstırarında kalınmıştır. 

Bakanlığımızın tamiminde yer alan görüş aşağıda arzedilecek hukuki sebeplere dayanmaktadır. 
1. Bugüne kadar kabul edilen Af ve Tecil kanunlarının müşterek hükmü, tazminat kabilin

den olan para cezalarının af veya tecilden istisnası noktasında toplanmaktadır. 
a) 1441 sayılı Kanun kabahatleri af, bâzı cürümlerde takibatı ve hükümlerin infazını tecil 

etmiş, fakat, 5 nci maddesiyle; «Hususi kanunlarda yazılı tazminat kabilinden olan para ceza
l a r ı n ı tecilin dışında bırakmıştır. 

b) 2330 sayılı kanun da bâzı suçlar ve cezaları affetmiş, fakat, 10 ncu maddesiyle «Bu kanun
daki para cezasından maksat, umumi ve hususi kanunlarında yazılı olan hukuku âmme para-
cezalarıdır» diyerek «Tazminat kabilinden olan para cezaları» nı affın şümulüne sokmamıştır. 

Bu hükümlerin fevkindeki müşterek gaye, idareye iras edilen bir zararı mutlaka tazmin ettir
mektir. ' 

Gerek kanunlarımızda, gerek Yargıtay içtihatlarında, gerekse nazariyatımızda kabul edilen 
esaslara göre para cezaları (Âmme para cezaları) ve (Tazminat kabilinden para cezaları) diye 
ikiye ayırmaktadır. Bunların, suç işlenmesine mâni ve terhibi mahiyette müeyyideler olduğu mu
hakkak olmakla beraber bir zararın tazminini hedef tutan hukuki mahiyetleri diğerinden daha 
üstündür. Bu sebeple ve Yargıtaym takarrür etmiş içtihatlarına göre : 

A) Tazminat kabilinden olan para cezaları tecil edilemez. . . 
B) Tazminat kabilinden olan para cezalarında kanuni ve takdirî sebeplerle indirim yapılamaz. 
C) Kanunun tâyin ettiği âmme para cezaları her suçlu için ayrı ayrı hükmedildiği halde, 

tazminat kabilinden olan para cezaları, suçlunun teaddüdü ile değişemez. ' 
D) Tazminat kabilinden para cezalarından dolayı suçlular arasında müteselsil kefalet hüküm

leri cereyan eder. Halbuki, âmme para cezaları şahsidir. 
E) Tazminat kabilinden olan para cezalari idareye iras edilen zararın miktarı ile muayyen 

ve nispidir.) 
13 . n .1935 tarihli ve 5 sayılı Tevhidi İçtihat kararı, 1918 sayılı Kanunda yazılı kaçakçılık 

para cezalarının da tazminat kabilinden olduğunu kabul edersek bunları 2330 sayılı Af Kanunu
nun şümulü dışında mütalâa ettiğine göre, Gümrük Kanununda yazılı nispî para cezalarının taz
minat mahivetinde bulunduğuna şüphe edilemez.'^ T* V 

(2. 5677 sayılı Kanunda (Tazminat kabilinden para cezaları) tâbiri kullanılmıyarak (vergi ce
zaları) denilmesinin sebebi, Vergi Usul Kanununun, vergilere *ait tazminat kabilinden para ce
zalarını (yergi cezası) olarak isimlendirilmesinden doğmaktadır. 

5432 sayılı Vergi Usul Kanununun gerekçesinden aldığımız şu kısımlar, (vergi cezası) tâbiri
nin hangi mânada kullanıldığını göstermektedir: 

a) Bilindiği gibi vergi cezasının hukuki mahiyetinin tâyininde iki tez karşılaşmaktadır. Bi
rinci tez (malî müeyyide) esasına dayanır. Bu esasa göre vergi kanunlarına aykırı hareket
lerde malî müeyyide tatbik olunur. Malî müeyyide bir ceza olmayıp bir vergi zammı, misil 
zammıdır. Bu itibarla, doğrudan doğruya vergi karakterini taşır. 

îkinci tez malî müeyyideyi kaldıran ve bunun yerine vergi cezasını koyan tezdir. Bu teze 
göre vergi kanunlarına aykırı hareket edilmesi cezayı müstelzim' bir fiildir. Bu ceza vergi hâ-' 
disesine bağlı ve esas itibariyle vergi miktarkıriylo irtibatlı malî bir ceza mahiyetinde olduğu 
için buna, hususi bir terim kullanılarak, (vergi cezası) denilmektedir. Cezanın doğrudan doğru
ya vergi miktarı üzerinden bir kat, iki kat veyahut yüzde ölçüleri ile hesaplanması bunun vergi 
cezası karekterini değiştirmez. Bu teze göre (malî müeyyide) de (vergi cezası) ndan başka bir şey 

..'• • • ( S . Sayısı: 2.5,)'.'." ' :. • : .... •• 
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değildir. Bazan bütün matrahı alıp götüren, üstelik mükellefin mamelekine sirayet eden ve bâzı .ah
valde mükellefi ' bunun dışında dahi borçlu bırakan bir (âmme -alacağı) bugünün vergi hukuku 
prensiplerine göre bir vergi olamıyacağı cihetle bu nam altında mükelleften istenilen paranın da 
sadece bir vergi cezasından başka bir şey olmıyacağı meydandadır. Bu sebepten (vergi tezyidi) 
ve (misil zammı) tabiriyle malî müeyyidenin vergi mahiyeti üzerinde ısrar edilmesinin mânası 
ve kıymeti olamaz. 

b) Vergi cezasından maksat, Devlete bu yoldan ayrı bir varidat temini olmayıp sadece vergi 
kanunlarının doğru olarak tatbikini sağlamaktır. 

c) Vergi cezalarının aslı daima para cezasıdır. Kaçakçılık ve kusurda; kaide olarak ziyaa uğ-
rıyan vergi ile nispet edilir. 

3. Vergi Usul Kanunundaki yeni tâbirden mülhem olarak 5677 sayılı Kanunda yer alan 
(vergi cezası) nm ne demek olduğu anlaşılınca Gümrük Kanununda yazılı olan para cezalarının 
da (vergi cezası) mahiyetinde olduğa kendiliğinden meydana çıkmaktadır. Tere ldüt doğuran nok
ta Gümrük vergilerinin Vergi Usul "Kanununa tâbi olmamasıdır. Eğer diğer vergiler gibi gümrük 
vergilerinin tarh, tahakkuk ve tahsil usulleri de Vergi Usul Kanununa tâbi tutulsaydı Gümrük 
Kanununda mevcut buna ait hükümler yürürlükten kalkacak ve gümrük mevzuatına muhalefetin 
cezası da Vergi Usul Kanununa göre tâyin edilecekti. Gümrük vergilerinin tarh, tahakkuk ve tah
sil usullerinin Vergi Usul Kanunundakilerden ayrı bulunması, ayni maksatla konulan ve (para ce
zası) diye adlandırılan cezaların (vergi cezası) addedilmemesine sebep teşkil etmez.) 

Keyfiyet teşrii yoruma muhtaç görüldüğünden gereğinin yapılmasına müsaade buyurulma^vtji 
saygılarımla arzederim. >• 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
N. özsan 

Adalet Bakanlığının 28 . I I . 1951 tarihli ve C. İş. U. Md. 13/53 sayılı yazısı suretidir. 

Yüksek Başbakanlığa 

Muamelât Umum Müdürlüğü sözüyle gelen 25 . I . 1951 gün ve 72 - 15Ö/6/283 sayılı yazıya K. 
Yazılarına bağlı olarak gelen Gümrük ve Tekel Bakanlığının 42 - D/10740 sayılı yazısında : 

Eski gümrük kanununun 105, 106 ve 107 nci maddeleriyle 5383 sayılı yeni Gümrük Kanununun 
143, 148 ve 150 nci maddelerindeki para cezalarının vergi cezası mahiyetini haiz bulunduğu ve 
bu itibarla Af Kanununun 7 nci maddesinin spn fıkrası hükmüne göre adı geçen maddelerdeki 
para cezalarının affın şümulü dışında kaldığı düşüncesinde bulunulmakta ise de bir taraftan ilgi
lilerin bakanlığa müracaat ve şikâyette bulunmaları, diğer taraftan Yargıtaym eski ve yeni*güm
rük kanunlarına göre alınması lâzımgelcn para cezalarını vergi cezası saymıyarak bu cezaların 
affa tâbi olduğuna karar vermesi karşısında sözü geçen 5677 sayılı Af Kanununun 7 nci madde
sinde yer almış olan «vergi cezaları» tâbirinin Büyük Millet Meclisince yorumlanmasına zaruret 
hâsıl olduğundan gereğinin yapılması'istenmiştir. 

Vergi cezaları, suçları, cezalandırmak gayesiyle değil vergi mükellefiyetlerinin kanunun tâyin 
ettiği müddet ve şartlar içinde yerine getirilmesi ve binnetice Devletin malî menfaatlerinin 
korunması maksadiyle vergi kanunlarında konulmuş olan malî müeyyidelerdir. Kaçırılan vergi
nin birkaç misli veya yüzde muayyen bir nispeti üzerinde ilgili vergi veya maliye dairelelerince ta
hakkuk ettirilen bu cezalar, ceza hukuku anlamında, cezai bir karekter taşımazlar. 

Nitekim 5432 sayılı Vergi Usul Kanununun 312 ve müteakip maddelerinde, vergi kaçakçılığı 
yapanlar, kapçak sayılan fiiller dışında her hangi bir suretle vergi ziyama sebebiyet verenler 
veya ziyama sebebiyet vermeksizin vergi kanunlarına aykırı harekette bulunanlar hakkında ver
gi dairelerince, verginin misli veya yüzde muayyen nispeti üzerinden tahakkuk ettirilen malî 
müeyyidelere vergi cezası adı verilmiştir. 

( 8. Sayısı : 25 ) 
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Binaeh-aleyh: 5677 sayılı Kanunun yedinci maddesinin son.fıkrasında yazık bulunan «vergi ce

zaları ye misil zamları» tabiriyle mahiyetleri yukarda,arzedilen malî müeyyidelerin, kastedildiği 
ve bu kabîl cezaların aftan, istisna edildiği mütalâa olunmaktadır. 

5383 sayılı Gümrük Kanunundaki para cezalarına gelince: Hususi kanunlarda yazılı.para ce
zalarının .mahiyetlerinin tâyininde kanım vâzımın maksadının nazara alınması icabedeceğine ve 
Gümrük Kanunu hükümlerine riayet etmiy enlere verilen para cezalarında, umumi ceza prensip
lerine dayanmaktan ziyade idarenin bu yüzden uğrıyacağı zararları ödemek ve malî menfaat
lerini korumak m-aksadı mevcut olduğu anlaşılmasına göre sözü geçen kanunda yazılı para ce
zalarının tanzimi mahiyeti. haiz olduğu kanaatine varılmış ve 13 . I I . 1935 tarihli Yargıtay içti
hadı birleştirme kararı da bu düşünceyi teyit eder mahiyette bulunmuştur. --

Netice olarak: 5677 sayılı Af Kanununun,,7 nci maddesinin son fıkrasındaki - (vergi cezaları 
ve misil zamları) nın mahiyetleri açık ve vazıh olmasına ve 5383 sayılı Gümrük Kanunda yazılı 
para cezaları, bu. cezaların konulmasındaki maksat, ve.gayeye göre, tazminat, mahiyetinde olduğu 
ve tatbikatın da bu yolda , cereyan ettiği anlaşılmasına ve tazminat kabilinden olan paracez-ala-
rı ise sözü geçen 5677 sayılı:Af Kanununun şümulü içinde bulunmasına göre ortada tefsiri mucip 
bir ıcihet; mevcut olmadığı -neticesine.- varılmıştır.. 

Saygı» ile arzoluhur. 
Adalet Bakanı; 

II. özyörÂik-':. 

Maliye Bakanlığının 31 . III . 1951 tarihli ve 2111262-236/13326 sayılı Gelirler G. Md. yazısının 
suretidir 

• ' • • Başbakanlık Yüksek Makamına '.* - T >•" , , 

Muamelât Genel Md. 25,. I . 1951 ,8 . II . , 1951 günlü ve 72-156/6/283 sayılı yazıları K. 
5677 sayılı Kanunun 7 nci maddesindeki (Vergi cezaları) tâbirinin muhtevasına Gümrük Kanu

nunda yazılı (para cezaları) nın da girip girmiyeceği hususunun yorumlanması hakkında Gümrük 
ve Tekel. Bakanlığından yüksek makamlarına sunulan ve bir örneği Bakanlığıma tevdi buyurulan 
•17;. I . 1951 günlü ve 42-D/1074044541 sayılı yazı okundu ve keyfiyet incelendi. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının yazısında işaret edildiği üzere, 5677 sayılı Kanunun 7 nci mad
desinde, hususi kanunlarına göre mercilerince verilmiş ve bu kanunun neşri tarihinde infaz edil
memiş bulunan para cezalarının affa dâhil olduğu kabul edildikten sonra «Vergi cezaları ve misil 
zamları» nın bu hükümden hariç olduğu gösterilmiş olması hasebiyle eski Gümrük Kanununun 
105y 106 ve 107 nci maddeleriyle 5383 sayılı yeni Gümrük Kanununun 143, 147, 148 ve 150 nci 
maddelerinde yazılı olup' vergi miktarı ile veya misli ile tâyin olunan para cezalarının affın şü
mulü dışında bulunduğu müşarünileyh Bakanlık tarafından teşkilâta tamimen tebliğ edilmiştir. 

Teşkilâtça bu yolda tatbikata geçilmesi üzerine bir taraftan ilgililerin müracaat ve şikâyette 
bulunmaları diğer taraftan, da mahkemeler ve Yargıtayca eski ve yeni Gümrük Kanunlarına göre 
alınması gereken para cezalarının «vergi cezası» mahiyetinde görülmiyerek bu gibi takiplerin Af 
Kanunu sebebiyle düşmesine karar verilmeye başlanması dolayısiyle bu mevzuda Adalet Bakanlığı 
ile Gümrük ve Tekel Bakanlığı arasında yazışmalara.başlanmış ve Adalet Bakanlığınca konu hak
kında bakanlığımın da mütalâası sorulmuştur. Diğer taraftan Gümrük ve Tekel Bakanlığınca me
selenin yorum yoliyle halliuin teklif edilmiş bulunduğu yüksek malûmlarıdır. 

Muhtelif vergi.kanunlarında, mükelleflere veya vergiyi tahsile, mecbur olanlara tahmil edilen ve
cibelerin müeyyidesi olmak üzere vergi veya resimlrein muayyen miktarda zamlarla birlikte tahsil 
edileceğine. dair hükümler yaz'edilmiştir. Para,i le temsil,edilen.:, bu cezai müeyyideler bazan, misil 
sanımı, bazânzam cezası, bazan da verginin yüzde §u kadar fazlası namı altında•alınmaktadır. 5432 
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sayılı Vergi Usul Kanununda verginin, ziyama mahal verenler veya zıyaa sebebiyet vermemekle be
raber vergi kanunlarına aykırı hareket edenler hakkında vaz'edilen müeyyidelere umumi bir tâbirle 
(Vergi cezaları) namı verilmektedir. Bu kanunda bahis mevzuu edilen (Vergi cezaları) da hukuki 
mahiyetleri, itibariyle muhtelif vergi kanunlarında yazılı misil zamları veya zam. cezaları gibi malî 
müeyyidelerden başka bir şey olmamakla beraber, Vergi Usul Kanununun vergi cezalarına taallûk 
eden gerekçesinde izah edildiği üzere zamlariyle birlikte alman bir vergi karektorini haiz olmayıp 
vergi hâdisesine bağlı ve vergi miktariyle irtibatlı malî cezalardır. 5677 sayılı Af Kanununun 7 nci 
maddesine, Büyük Millet Meclisi müzakereleri sırasında bir takrir ile eklenen .c,on fıkradaki vergi 
cezaları; arzedilen mahiyetteki malî cezalardır. Ve bir evvelki fıkra ile affın şümulüne ithal edi'en 
para cezaları ile iltibasa mahal verilmemesi ve kanun vâzımın maksadım açıklamak maksadı ile 
maddeye ilâve edilmiş bulunmaktadır. . 

5383 sayılı Gümrük Kanununun 143 ve mütaakıp maddelerinde yazılı para cezalarının vergi ce
zası sayılıp sayılmıyacağı hususuna gelince: 

Vergi cezalarının mahiyeti hakkındaki düşüncemiz yukarda arzedilmişti. Bu cezaların vergilerle 
ilgili olmakla beraber vergi karekteririi haiz olmaması, Vergi Usul Kanunundaki tasnife göre kaçak
çılık suretiyle veyahut kaçakçılık haricinde kusur neticesi, vergi ziyama sebebiyet verilmesi veyahut 
vergi ziyama sebebiyet verilmeksizin vergi kânunlarına aykırı harekette bulunulması hallerine mah
sus malî müeyyidelerden ibaret olduğuna göre Gümrük Kanununun 143 ve mütaakıp maddelerin
deki cezai müeyyidelerin Gümrük' Vergisi ile olan irtibat ve alâkalarına nazaran tetkiki, hukuki ma
hiyetlerinin daha doğru olarak tesbitiiieyarıyacağı kanaatindeyiz. 

Filhakika Gümrük Kânununun dördüncü ayırımının cezalara dair olan üçüncü bölümünde bahis 
mevzuu edilen pa,ra cezalarının bir kısmı Gümrük Vergisinin kaçırılmasına veya ziyama mahal veril
memesine matuf veyahut kanuna aykırı haller dolayı siyle vaz'edilmiş malî cezalar olup bir kısmı da 
Gümrük Vergisiyle hiçbir ilgisi olmıyan ve men edilen bâzı hallerin müeyyidesi olarak sevkedileıı 
tamamen âmme para cezası mahiyetinde müeyyidelerdir. 

Binaenaleyh,' Gümrük Kanununun 143 ve mütaakıp maddelerinde yazılı para cezalarının hepsi 
aynr karakteri haiz bulunmadığından bunlardan Vergi Usul Kânununda yazılı malî cezaların ma
hiyet ve vasıflarını ihtiva edenlerin (Vergi cezası) addedilerek 5677 sayılı Af Kanununun' şümulü 
haricinde mütalâa edilmesi ve Gümrük Vergisi ile hiçbir irtibatı olmıyan bir mahiyet arzcden pa
ra cezalarının mezkûr Af Kanunu hükümlerine tâbi tutulması kanunun maksadına uygun olur. 

Yukardan beri arzedilen kanuni hükümlere göre, eski Gümrük Kanununun 105, .106 ve 107 nci 
maddeleri ile yeni Gümrük'Kanununun 143, 147, 148, ve 150 nci maddelerindeki cezaların (Vergi 
cezası) mahiyetinde oldukları cihetle affa tâbi tutulmaması gerekeceği, bununla beraber mahkeme ve 
Yargıtayca ittihaz edilmiş kararlar muvacehesinde ve Gümrük ve Tekel Bakanlığının teklifi veçhile 
meselenin yorum yoliyle halledilmesi muvafık olacağı mütalâa edilmekte olduğunu saygılarımla arz 
eylerim. 

Maliye Bakanı 
" •• ;. " ' ' r *• Tl. Polatkan 

( S ; Sayısı;: 25) 



_ 6 _ 
Adalet Komisyonu raporu 

T.B. M. M. 
Adalet Komisyonu 

Esas No. 3/180 
Karar No. 48 

25 ..Ü\İ9$İ 

Yüksek Başkanlığa 

Af Kanunumin 7 nci maddesindeki (vergi 
cezaları) tâbirinin muhtevasına Gümrük Kanu
nunda yazılı bulunan (para cezaları) "nın.da dâ
hil olup olmadığının yorumlanması hakkındaki 
Başbakanlık tezkeresi komisyonumuza havale 
edilmekle Adalet, Maliye ve Gümrük ve Tekel 
bakanlıkları temsilcileri hazır olduğu halde in
celendi. 

Yapılan tetkikat ve müzakereler sonunda ko
misyonumuz aşağıdaki kararı ittihaz eylemiştir: 

Yorum mevzuunu çözmek ve karara varmak 
için 3 esaslı noktanın tahlil edilmesi zaruri gö
rülmüştür. 

1. Para cezalarının nev 'i, 
2. 5383 sayılı Gümrük Kanunundaki mü

eyyideler,. 
3. 5677 sayılı Af Kanununun 7 nci madde

sinin istihdaf ettiği gaye, 
A) Para cezalarım, mevzuatımız itibariyle: 
1. Âmme para cezası, 
2. Tazminat kabilinden para cezası olarak 

ikiye tefrik lüzumu hâsıl olmaktadır. Her ne-
kadar bu iki cezanın karekterini tâyin zımnında 
sarih bir hüküm şimdiye kadar sevkedilmemiş 
ve binnetice tarifleri de yapılmamış ise de, ka
nunların metinlerine istinat ve bunları mânalan-
dırmak suretiyle her iki para cezasının kanuni 
mahiyetlerini izah mümkündür. 

Âmme para cezalarını, âmme nizamının ihlâ
line müntehi fiiller dolayısiyle suçluya tatbik 
edilen bir müeyyide olarak vasıflandırmak ica-
beder. Zira, ika edilen fiil şahsi bir zararı intaç 
etmemiş olduğundan, bu cezanın mahiyetinde 
tazmin unsuru aramlamaz. Türk Ceza Kanu
nunda tahsis edilen (hafif ve ağır para ceza
ları) ıtlaki ile bu grupa dâhil bulunmaktadır. 

Tazminat kabilinden olan para cezaları, dev
lete malen bir zarar husule getiren bir fiilin 
irtikâbına mukabil kesilen cezadır. Bu ceza
nın bünyesinde, mevcut ve müesses âmme ni
zamının ihlâl edildiği aşikâr olup galip vasfı
nı bu yolda mütalâa v& bunun zımnında da 

devletin vukubulmuş veya vukuu muhtemel za
rarını temin kastı ile vaz'edilen bir müeyyide 
olduğunu kabul etmek içabeder. Para cezaları
nın dayandığı nıefnumiarı hukuk nazariyeleri
nin prensiplerine göre ve bunlardan nıulnem 
olaraK belirtilmiştir. 

ii) GümruJi Kanunu müeyyideleri, kanu
nun İü neı maddesi Gümrük Ateşininin taniedy 
gösterilen ölçü ve nispetler üzerinden alınaca
ğını âmir bulunmaktadır ki, metinde mevzu
bahis (tarife) tâbirinin Gümrük Tarife ivanu-. 
nuna maluliyetinde tereddüt edilemez. Kanun, 
Gumruk Vergisinin nispet ve miktarını bu su
retle kanuni Dır kıstasa bağladıktan sonra ver
ginin tahakkuk şeklini de taknin ederek bu 
mevzuda beyanname usulünü tercih ve bunu 
mükellefe tahmil etmiştir. 

Beyannamenin tescil edilmesi gerekli oldu
ğundan, bunun mumzisi, muhtevası ile (gerek 
vergi bakımından ve gerekse cezai bakımdan) 
sorumludur. İthali istenilen malın evsafı, Ta
rife Kanununa bağlı cetvel münderecatına te
vafuk etmediği takdirde, tahakkuk muamele
si ile mesul memurların, kanunun kendilerine 
tahmil ettiği vazife icabı olarak ithali istenilen 
malın, yürümekteki tarife esaslarına göre he
sap edilmek suretiyle beyana nazaran noksan 
verginin iblâğına veya fazla alınması lâzımge-
len verginin tenkisine mütaallik muameleleri 
yaparak sarih bir tahakkuk vaziyetini tesbit 
eder. 

Kaydı lâzımgelen bir cihette, memurun yu
karda. izah olunan muameleleri her hangi bir 
merciin izin ve icazetine hacet kalmadan, hâ
diseye ittilâı üzerine doğrudan doğruya yapa
cağı keyfiyettir. Kanununun siyakı ibaresinden 
memurun re'sen tevessül edeceği bir muamele 
olduğu aşikâr olarak anlaşılmaktadır. 

Mükellefin lehine olarak ittihaz olunan mu
amelenin bu mevzuu sadedinde münakaşası için 
mahal yoktur. Ancak, aleyhe yani verginin 
tezyidine matuf olarak ittihaz kılınan muame-
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lelere karşı mükellefin muteriz kaldığı ahvalde 
tatbik olunacak hükümler üzerinde tevakkuf 
etmek lâzımgelmektedir. Çünkü, kanun giriş 
rejimine has muamelelerde takaddümen Güm
rük Vergisinin istifasını hedef tutarak derpiş 
etmiş ve giriş rejiminin ihlâline müntehi ve 
müncer sair fiilleri de ceza esasları ile daha 
müahher bir tertiple nehyetmiş olduğundan 
bu mevzua Gümrük Kanunundaki ceza esasla
rını işaret ederken temas etmek üzere burada 
işaret edilmesinin faydalı bulunduğu telâkki 
edilmiştir. 

Beyanname muhteviyatı ile ithali istenilen 
malın evsafı arasında fark görülerek, daha yük
sek tarife tatbikma tevessül olunduğu takdir
de mükellefin vâki tahakkuk muamelesine kar
şı itiraz hakkı kanun hükümleri arasında yer 
almıştır. Şu ciheti bilhassa tebarüz ettirmek 
gerektir ki, muayyen süreler zarfında itiraz vu
kuunda mütehaddis ihtilâf atın halli mütaaddit 
mercilerde aletderecat incelemeye tâbi tutul
muştur. 

Bu merciler, muamelenin yapıldığı idarenin 
âmiri, Gümrük Genci Müdürlüğü, eksperler 
heyeti ve lrakem heyetleridir. Her iki heyetin 
verecekleri kararların kesin olduğuna dair ka
nunda sarahat vardır. 

Ancak, kesin olarak verilen kararların da 
Danıştay Kanununda mevcut hükümler itiba
riyle idari kazaya tâbi bulunduğunu, hâdisenin 
izahı için kaydedilmesi gerekli görülmüştür. 

C) Gümrük Kanunundaki ceza esasları, 
kanunun 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 ve 150 
nci maddeleri cezai hükümleri ihtiva etmekte
dir. Bn hükümlerin de, raporumuzun başlan
gıcında gösterilen tasnife istinaden ikiye ay
rılması icabeder. Bu tasnife göre ezcümle zikri 
geçen maddelerden 144 ve 150 nci maddelerde 
kabul edilen esaslara göre, bu maddelerin ih-
lâlindeki hallerin tazmini mahiyet ve vasıfta 
bulunduğu aşikârdır, 

Kezalik, diğer maddelerin tahdit ettiği fiil
lerin hukuk prensipleriyle telif ve mukayese 
takdirinde bunların âmme inzibatı ile alâkası 
birer kere menfi fiil olduklarını kabulde tered
düt edilemez. Nitekim, 

Gümrükten esasen muaf her hangi bir eşya
yı kanuni mercileri tarafından tâyin olunan 
kapı ve yollardan başka yerlerden izinsiz ithali 

veya bu teşebbüsün ortaya -attığı hâdisenin 
(Gümrük Vergisi) mevzuu ile bir gûna alâkası 
bulunduğu kabul edilemez. 

Bu cümleden olarak, yabancı limanlardan 
gelen gemilerin gümrük bölgesine girdiklerinde 
zorlayıcı sebepler olmadıkça mûtat rotayı de-
ğiştiremiyecekleri, yolda duramıyacakları, başka 
gemilerle temas edemiyecekleri ve gümrük bu-
lunmıyan yerlere yanaşamıyacakları gibi mem-
nuiyetleri zikretmek suretiyle kanun mevzuu 
vuzuhla aydınlatmaktadır. 

Bu bentte zikredilen cezai hükümler (Hafif 
para cezası) ve (Para cezası) olarak iki grupa 
ayrılmıştır. 

Hafif para cezası; kanuni bir İstılahtır, ve 
bunun âmme para cezası mefhumunu ifade et
tiği münakaşadan azade olarak açıktır. Bu, sa
rih kaydı kanuniye mukabil cezai hükümleri 
muhtevi maddelerin metinlerinde (Para ceza
sı) tâbirinin bulunması tereddüdü celbetmekte 
ise de bu para cezalarının ağır para cezası 
nov'ine dâhil olduğunu; kanunun tanzimine sa-
ik olan düşünceye istinat ve ondan mülhem 
olarak ve aynı zamanda hukuk nazariyelerine 
ve umumi kaidelere ittibaen ve maddelerin 
delâlet ettiği mevzular itibariyle kabul etmek 
zarureti vardır; Metin bünyesinin ağır kelime
sinden mahrum bulunması, kanun vaznnm 
maksadını tebdil için sebep ve illet teşkil ede
mez ; bilâkis, ihmal veya ikamesinde bir mahzur 
telâkki etmediğinin bir delili olarak kabul 
edilmesi muktazidir. Nitekim, kanunun 148 nci 
maddesi ithal, rejimine has ve riayet edilmesi 
zaruri bulunan muamelelerden (beyan) nın 
(denetleme) neticesinde; eşyanın tarife tatbika
tına müessir cins, nev 'i veya evsafında; başka
ca vergiye esas olan sayı, baş, ağırlık gibi öl
çülerinde veyahut kıymetlerinde aykırılık gö
rüldüğü takdirde, Gümrük Vergisi miktarında 
1% 2 yi aştığı takdirde, (Gümrük Vergisi) tari
fe haddine iblâğ olunduktan başka, mütehav-
vil nispetler üzerinden para cezasının alınacağı
nı âmirdir. Bu madde hükmü Devletin Gümrük 
Vergisi alacağını temin ettikten başka; gümrük 
muamelâtının sıhhat ve intizamım da âmme 
inzibatı m oyanında kabul ederek, bunun ih
lâlini do ecza tehdidi altında bırakmıştır. 

Mevzuun hini münakaşasında para cezaları
nın muayyen hadlerdcn (asgari ve âzami had
leri) mağda, nisbî esaslarada tâbi tutulmasına 
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işaret olunarak; nisbî esasla takyit edilen fiille
rin Af Kanununun yedinci maddesinin son fık
rasını teşkil eden vergi cezaları mefhumuna gir
diğini binaenaleyh affa tâbi olduğunuda ileri sür-. 
müşlersede; nisbî esasın bu mütalâaya bir kıstas 
olamıyacağı noktai nazarı ile mesbuk itirza red
dedilmiştir. Nisbî ceza fiilin mahiyetine göre va
zedilmiş ve gümrük muamelâtının tenevvüü ve 
hususiyetleri nazara alınmıştır. 

Türk Ceza Kanununun 19 ncu maddesi nisbî 
para cezalarının haddi olmadığını tesbit eder, ki 
Gümrük Kanununun nisbî para cezaları da bu 
maddeye muzaf bulunmaktadır. 

Cezai hükümlerin tatbikine mütaallik olarak 
kabtıl edilen esaslar ile gümrük vergisinin tahak
kuk suretine ait şekiller dahi yekdiğerinden fark-
lıdiî. 

Raporun mahsus kısmında işaret olunduğu 
veçhile, gümrük vergisi; bu işle vazifeli memur 
tarafından tesbit ve re'sen tahakkuk muamele
sine tâbi tutulur. Bu muameleler cezai hüküm
lerle mukayesç! edilemez. Cezaya mütaallik işler 
hakkında idare âmirinin karar vermesi meşrut
tu?. 

Görülüyor ki, Gümrük Vergisinin tahakkuk 
keyfiyeti ile cezanın mesulüne tahmili mevzuu 
arasında bariz' hususiyet ve farklar vardır. 

"Ceza kararları aleyhine nihai olarak yetkili 
mahkemeye itiraz olunacağından kanun hüküm
leri arasında bulunması, bu cezaların mahiyetleri 
üzerindeki bütün tereddütleri izale edecek kuv
vettedir ve yetkili mahkeme ile kastolunan mer
ci (adlî kaza) dır ki, binnetice gümrük cezala
rının âmme ve tazmini mahiyetteki para cezası 
olduğunu göstermektedir. 

Halbuki yukarda bahsedildiği gibi Gümrük 
"Vergisine ait bütün muamele ve itirazların te-
selsülen idari meclislere ve nihai olarak idari 
kazaya bağlanması, izahına çalışılan vaziyeti 
daha farklı hatlarla ayırmaktadır. 

Bu mevzuda Gümrük Vergisi; gümrükte bu
lunan malların bedeli ile karşılanmazsa, kalan 
verginin aranmıyacağma ye bilâkis mevcut ma
lın bedeli ile karşılanmıyan para cezaları için 
gümrüklerce mükellefin, başka mallarına baş 
vurularak kovuşturma, yapılacağına dair bulu

nan 40 nci madde hükmünü de zikretmek icabe-
der. ' r : 

D) Mülga Gümrük Kanununun mevzuüba-
lıiş 105, 106 ve 107 nci maddelerinde münderiç 
para cezalarının dahi tazmini mahiyette bulun
duğu, meşrut sebeplere müsteniden komisyonu
muzca tezekkür kılınmıştır. 

Netice: 
Gümrük Kanunu ile mevzu (Gümrük Vergi

si) münhasıran Devlet alacağı mahiyetinde olup 
yetkili uzmanlar tarafından re'sen ittihaz olu
nacak muamelelerle tahakkuk usullerine bağlı 
ve mesbuk itirazlar dahi nihai olarak (idari ka
za) ya tâbidir. 

Kanununun ceza bölümü altında taknin etti
ği hükümler ise memnu fiilleri ve Devlet alaca
ğının ihlâlino müntehi sair yasak fiilleri istih
daf etmektedir ve bunlara mürettep para ceza
ları da âmme ve tazmini mahiyetteki para ceza
larının karakterinde bulunduğu sarahaten ve 
zımnen delâlet ettiği mânalara nazaran anlaşıl
makta olup; idari mercilerin ittihaz edecekleri 
kararla ancak kanuni hüviyet ârz ve iktisap 
eder, son merci de (Adlî kaza) dır. 

Meşrut sebeplere nazaran Gümrük Kanunun
da yazılı para cezalarının Af Kanununun 7 nci 
maddesindeki (vergi cezaları ve misil zamları 
bu hükümden hariçtir.) Fıkrasının şümulüne 
girmediği açık ve aşikâr olmasına binaen yoru
ma mahal bulunmadığına oy çokluğu ile rkarar 
verildi. 

Kamutayın yüce tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Y. Bu rapor Sözcüsü Kâtip 
Ankara Balıkesir Balıkesir 

O. ŞevM Çiçekdağ V. Asena V. Asena 
Amasya Ankara Çankırı 
/. Olgaç Muhalifim C. Boynuh 

II. Şevlcet înce 
Çorum Edirne Elâzığ 

Muhalifim Muhalifim H. Ali Töney 
H. Ortakcıoğlu M. Enginün . 

İstanbul Konya Kütahya 
Ahuya Moshos M. Obuz S. Sururi Nasulıöğlu 

Samsun Seyhan Yozgad 
F: Tüzel S. Serçe . N.Ü al Alçılı 

(S/Sayası: 25 ) 
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Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 

Esas No. 3/180 
Karar No. 85 

24 .VII. 1951 

Yüksek (Başkanlığa 

Af Kanununun 7 nci maddesindeki (vergi 
cezaları) tâbirinin muhtevasına Gümrük Ka
nununda yazılı bulunan (para cezaları) nm da 
dâhil olup olmıyacağmm yorumlanmasına dair 
Başbakanlık tezkeresi, Adalet, Maliye ve Güm
rük ve Tekel bakanlıkları temsilcileri hazır 
bulundukları halde incelendi. 

Yapılan tetkikat ve müzakereler sonunda 
komisyonumuz ekseriyetle aşağıda yazılı kara
rı ittihaz etmiştir. 

(Sabık Maliye Bakanı Halil Ayan'm teklifi 
üzerine 5677 sayılı Kanunun son fıkrasına ilâ
ve olunan (vergi cezaları ve misil zamları bit 
hükümden hariçtir) fıkrası ile kasdolunan ver
gi cezaları ve misil zamlarının Gümrük Kanu
nunda mevzu para cezalarına şümulü bulunma
dığı 5677 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin' 
ikinci fıkrası sarahatinden de açıkça anlaşıl
maktadır. Bu itibarla Adalet Komisyonunca 

7 nci maddenin tefsirine mahal bulunmadığı 
hakkındaki ekseriyetle ittihaz olunan karar ye
rinde görülmüştür.) 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. . 

Maliye Komisyonu Bşk. 
Rize 

î. Akçal 
Giresun 

(Muhalifim) 
/ / . Erkmen 

Mardin 
• (Muhalifim) 

A. Kalav 
îmzada bulunamadı 

Trabzon 
T. Koral 

Bu R. Sözcüsü 
Zonguldak 
R. Sivişoğlu 

Konya 
Tl. N. Yiğiter 

Seyhan 
' (Muhalifim) 

Z. Akçalı 

Yozgad 
F. Nizamoğlu 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 3/180 
Karar No. 17 

Yüksek Başkanlığa 

25 . XII . 1951 

Af Kanununun 7 nci maddesindeki (Vergi 
cezaları) tâbirinin muhtevasına Gümrük Kanu
nunda yazılı bulunan (Para cezaları) nm da 
dâhil olup'olmıyaeağınm yorumlanmasına dair 
Başbakanlığın 26 . V . 1951 tarihli ve 6/1701 
sayılı tezkeresi Adalet ve Maliye komisyonları 
raporlariyle birlikte komisyonumuza havale 
edilmiş olmakla Maliye ve Gümrük ve Tekel 
Bakanlıkları mümessilleri hazır oldukları halde 
incelenip görüşüldü. 

Adalet ve Maliye'komisyonları raporlarında 
netice olarak; Gümrük Kanununda yazılı para 
cezalarının, vergi cezaları ve misil zamları ma

hiyetinde telâkki edilmesine imkân görülemedi
ği cihetle 5677 sayılı Af Kanunnuun 7 nci mad
desindeki (Vergi cezaları ve misil zamları bu 
hükümden hariçtir) fıkrasının şümulü dâhilin
de mütalâa. edilemiyeceğini ileri sürerek yoru
ma mahal bulunmadığı bildirilmektedir. 

Komisyonumuzda yapılan uzun görüşme
lerden sonra, Gümrük Kanunundaki para ce
zalarının bir kısmı Gümrük Vergisinin kaçırıl
masına veya ziyama mahal verilmemesine 
matuf veyahut kanuna aykırı haller dolayısiy-
le vaz'edilmiş malî eczalar olduğu ve bir kısmı 
da Gümrük Vergisi ile hiçbir ilgisi olmıyan 

( S . Sayısı: 25) 



ve feshedilen bâzı diğer hallerin müeyyidesi 
olarak sevkcdilen tamamen âmme para cezası 
mahiyetinde müeyyideler olduğu ve binaena
leyh Gümrük Kanununun 143 ve mütaakıp mad
delerinde yazılı para cezalarının hepsi aynı ka
rakteri haiz bulunmadığından bunlardan Vergi 
Usul Kanununda yazılı malî cezaların mahiyet 
ve vasıflarını ihtiva edenlerin (Vergi cezası) 
addedilerek 5677 sayılı Af Kanununun şümulü 
haricinde mütalâa edilmesi ve Gümrük Vergisi 
ile hiçbir irtibati mahiyet arzetmiycn para ceza
larının mezkûr Af Kanunu hükümlerine tâbi tu
tulması kanunun maksadına daha uygun 
olacağı hakkındaki Maliye Bakanlığının 
mütalâası ' yerinde ; görülmüş ve «133 i 
tarihli eski 'Gümrük Kanununun 105, 106 
ve 107 nci maddeleriyle, 2 Mayıs 1949 tarihli ve 
5383 sayılı Gümrük Kanununun 147, 148 ve 150 
nci maddelerinde bahis mevzuu edilen para ce
zalarının gerek menşe ve gerekse miktar bakımın
dan vergiye merbut bulunmalarına, vergi gibi 
idare tarafından tarhedilip Tahsili Emval Kanu
nuna göre tahsil olunmalarına ve ödenmediği 
takdirde ise hapse çevrilmelerine göre bunların 
5677 sayılı Af Kanununun 7 nci maddesinin son 
fıkrasındaki (vergi cezaları ve misil zamları bu 
hükümden hariçtir) kaydına tâbi olarak affın 
şümulüne girmediği aşikâr olduğuna komisyonu
muz çoğunluğunca karar verilmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan V. . Sözcü Kâtip 
Burdur Çanakkale Sivas 

F, Çelikbaş E. Kalafat II. İmre 
Afyon K. Antalya Aydm 

A. Veziroğlu A. Sarıoğlu E. Menderes 
Bilecik Bolu Bolu 

Y. Üresin M. Güçbilmez t. Gülez 
Bursa Çanakkale Eskişehir 

K. Yılmaz K. Akmantar A. Potuoğlu 
Giresun G iresun Gümüşane 

II. Erknten M. Şener K. Yörükoğlu 
İstanbul İzmir Kırklareli 
S. Oran T. Gürerk §.. Bakay 
Konya Ordu Urfa 

E. Birand R. Aksoy Dr. F. Ergin 

• İçtüzüğün 124 ncü maddesi gereğince; 
ilk defa Af Kanununu incelememiş olan ko
misyonumuzun yoruma yetkisi"'olmamakla be
raber bu yetki kabul edildiği takdirde dahi: 

5677 sayılı Af Kanununun 7 nci madde
sinin son fıkrası, gayet açık olarak «hususi 
kanunlara göre mercilerince verilmiş olan ve 
bu kanunun neşri tarihinde infaz edilmemiş 
bulunan para cezalarım da» birinci madde 
hükmüne yani affa tâbi tuttuktan sonra ver
gi cezaları ile misil zamlarını bu hükümden 
istisna etmiştir. 

Para cezasının tâyininde Gümrük veya 
İnhisar Resminin kıstas tutulması, para ceza
sının , tahsilinde Tahsili Emval Kanununun 
tatbik edilmesi ve tahsil edilen para cezaları
nın muhbir ve müsadirlere verilmesi gibi hü-
Ikümler,, para cezasının mahiyetini değiştir
emez. Bu cezalar 12 . XI . 1935 tarihli Tevhidi 
İçtihat ' Kararında belirtildiği ve Adalet, Ma
liye komisyonlarının raporlarında taf silen / 
izah olunduğu gibi tazminat kabilinden olan 
para cezalarıdır. 

Affın şümulüne girmiyen cezalar; tama-
jmen malî bir müeyyide karakterini haiz olup 
;ceza vasıf ve mahiyetini taşımıyan ve Vergi 
| Usul Kanununun dördüncü kitabının birin-
|ci, ikinci ve üçüncü kısımlarında «vergi ceza
ları» diye tavsif edilmiş olan, meselâ vergi 
kaçakçılığı, vergi ziyama sebebiyet vermek
sizin vergi kanunlarına aykırı harekette bu
lunmak suretiyle usulsüzlük hallerinde veri
lecek olan cezalar. Bu cezalar; tazmini mahi
yeti haiz olmakla beraber âmme cezası mahi
yetini de taşıyan ve cezai mevzuatımızda «pa
ra cezaları» unvanı altında toplanan cezalar
dan büsbütün ayrıdır. 

Bu itibarla Adalet ve Maliye komisyon
ları raporlarına iştirakle Bütçe Komisyonu
nun aksi mahiyette olan yorum raporuna mu
halifiz. 

İstanbul İstanbul 
A. II. Başar E. Adakan 

Kastamonu Konya 
H.Tiire M. Âli Ülgen 
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