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BIRÎNCÎ CELSE 
Açılma saati : 15 

REİS — Reisvekili Fikri Apaydın 
KÂTİPLER : İhsan gülez (Bolu), Attilâ Konuk (Antalya) 

3. — YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapacağız, efendim. 
(Konya mebusluklarına kadar yoklama ya

pıldı.) . 
REÎS — Ekseriyet var, celseyi açıyorum. 

4. — RİYASET DİVANININ HEYETİ ÜMUMlYEYE MÂRUZÂTI 

1. — îzmir Mebusu Mehmet Aldemir ve Ko
caeli Mebusu Nüzhet Akın'm, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Memurları Teşkilâtı hakkındaki 
5509 sayılı Kanuna ek kanun teklifinin geriverü-
mesine dair takriri (2/332,4/231) 

REÎS — Bir tezkere var, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Türkiye Büyük Millet Meclisi' memurları teş

kilâtı hakkındaki 5509 sayılı Kanuna ek ola
rak hazırlamış olduğumuz 2/332 sayılı Kanun 
teklifinin iadesi için gereken muamelenin ifa
sını arz ve rica ederiz. 

Kocaeli Mebusu 
Nüzhet Akın 

_ İzmir Mebusu 
Mehmet Aldemir 

REÎS — Gferiverilmiştir. 

5. — SUALLER VE CEVAPLAR 
A — ŞİFAHÎ SUAL 

1.— Burdur Mebusu Mehmet özbey'in, 1954 -
1955 ders yıllarında kadro bekliyen öğretmenle-. 
rin durumlarını hal için ne gibi tedbirler düşü
nüldüğüne dair Maarif Vekilinden şifahi suali 

(6/240) 
REÎS — Sual sahibi? (Burada sesleri) Maa

rif Vekili seyahatte olduğu için gelecek celseye 
talik edilmiştir. 

6. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Gider vergielri kanunu lâyihası ve Mu
vakkat Encümen-mazbatası (1/471) 

REÎS^— Heyeti umumiyesi üzerindeki gö
rüşmelere devam ediyoruz. Söz; Sadettin Ka
racabey'indir. (Yok sesleri), Fahri Ağaoğlu. 

A. FAHRÎ AĞAOĞLU (Konya) — Muhte
rem arkadaşlar, geçen celse lâyihanın tamamı 
üzerinde mütalâamı arz ettim. Şimdi de encü
menin muhterem reisi ve muhterem mazbata 
muharririnin mütalâalarından bâzılarına kısa
ca temas edeceğim. 

1. Lâyiha üzerinde sanayi mümessillerinin 

muvafakatlerinin inzimam etmiş bulunduğunu 
söylediler. 

İstanbul Sanayi Odası mensuplarının ver
dikleri malûmata göre, Maliye otoritelerinin de 
tesiriyle, sanayi mümessilleri bu lâyihayı bugün
kü durumda çok iyi olduğunu da nazara ala
rak kabul etmişlerdir. Hakikatte İmalât Mua
mele Vergisinin teklifim veçhile tamamen ilga
sını canı gönülden ve senelerden beri arzu et
mektedirler. 

Nitekim, ateş tuğlası ve kendir sanayii hak
kında bizlere gönderilmiş olan matbu mektup
lar da mütalâamı teyideder. 
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2. Yalnız İmalât Muamele Vergisinin ilga

sının, beynelmilel mukaveleler veya karşılıklı 
taviz gibi mecburiyetlerle imkânsız olduğunu 
söylediler. 

Bu mütalâa da tamamen isabetli sayılamaz. 
Bir kere biz taviz vermeye mecbur değiliz. Kar
şılıklı mamul maddeler satan memleketler için 
bu düşünülebilir. Yahut İmalât Muamele Vergi
si veya lâyihadaki adın İstihsal Vergisi şeklinde 
olmayıp da bâzı maddeleri içine alan Gider Ver
gisi tâbirine tam uyan İstihlâk Vergisi rejimin
de imal ve ithal müsavi tutulabilir. Vergiyi 
müstehlik ödediği için ayırmak doğru olmaz. 

Bundan başka bizim gibi dış tediye muvaze
nesi açık olan, yani harice karşı borçlu vaziyet
te olan memleketlerde taviz asla mevzuubahis 
değildir. Kezalik ihracatı daha ziyade yiyecek 
maddelerine ve iptidai maddelere dayanan bi
zim gibi memleketler için tavize hiçbir sebep 
yoktur. 

Ahdî mecburiyete gelince : Ahdî mecburi
yetler müddeti içerisinde yalnız tarafları ilti
zam eder, teşriî meclisler kanunlarını istedik
leri gibi yaparlar, muahede haricinde bütün 
işlerde kanunlar cari olur. Yeni muahedelerde 
mevcut kanunlara göre yapılmak icabeder. An
cak katî bir mecburiyet karşısında muahedede 
kanuna muhalif bir hüküm kabul edilebilirse 
de bu da yalnız o hâdiseye mahsus kalır. Başka 
hâdiselerde yine kanun tatbik olunur. 

Bu itibarla rica ediyorum, mesele basittir. 
İmalât ve Muamele Vergisini ilga edelim. Bu
nun karşılığını bulmak çok kolaydır. İthalât 
Vergisine bir misil zam kâfidir. Bu muvafık 
görülmezse esasen çok hafif olan bankalar Mu
amele Vergisini bir misli hattâ iki misli artır
mak suretiyle açık temamen kapanabilir. Yüz
de yedi kanuni faiz yedi buçuk yerine sekiz 
veya sekiz buçuğa yükselir. Zaten ne olursa ve 
nasıl olursa olsun vergiyi binnetice müstehlik 
ödiyecektir. Sanayici, madenci ve tüccar vası
tadır. Mesele suiistimale müsait olmıyan, istih
sali, millî sanayiimizi baltalamıyan tahsili ko
lay bir şekil bulmaktır. İmalâtı, istihsali ne 
olursa .olsun vergiye tâbi tutmak hem geniş 
ölçüde suiistimallere ve vergi kaçakçılıklarına 
yol açar, hem de istihsalimize ve millî sanayii-
mize zarar verip. 

Esbabı mucibe lâyihasının 12 nei sayfasın-

1056 O : 1 
daki şu cümleler acı ve açık bir hakikatin ifade
sidir. • 

Alelıtlak Muamele Vergisinin değil, bizdeki 
Muamele Verkisinin, hem sistem olarak, hem 
de tatbikat bakımından millî sanayiin gelişme
sine engel olduğu, söz götürmez hakikattir. 

Bu ifadede yalnız küçük bir hata vardır; o 
da şudur: Bizde Muamele Vergisini toptan de
ğil yalnız İmalât Muamele Vergisini itham et
mek lâzım gelir. 

Biraz sonra temas edeceğim, lâyiha da imalât 
bakımından aynı karekteri taşımaktadır. 

3. Lâyiha yepyeni bir sistem getirmiştir, 
dediler. Bu mütalâa da tamamen doğru değil
dir. Senelerin meselesi, millî bir mesele, millî 
bir dâva haline gelen mesele, yalnız İmâlat 
Muamele Vergisidir. Bu mesele ise sistem iti
bariyle lâyihada da aynıdır. Değişmiş bir şey 
yoktur. 

Filhakika lâyiha, gider vergisi namı altında 
bugün İstihlâk ve Muamele vergilerini bir mecelle, 
bir kod halinde birleştirmek iddiasiyle hazırlanmış
tır. Şekil itibariyle, kanun tekniği itibariyle, da
ha doğrusu kıta Avrupa'smca kabul edilen şekil 
ve teknik itibariyle hiç şüphesiz bir tekâmül arz 
eder. Bu hal hiç bir zaman kanunun ruhan da 
iyi olduğu mânasına gelmez. 

Acaba birçok hususlarda kıta Avrupa'sından 
ayrı ve hakikatta çok daha ileri olan İngiltere'
de şekil ve teknik böyle midir? Ben zannetmiyo
rum. Gayri mektup hukuk cari olan, yani mad-
deleştirilmemiş kanun haline getirilmemiş fakat 
doğruluk, itimat, çalışkanlık, kolaylık, hukukta 
ve cezada şiddetli ve müessir müeyyideler gibi 
kıymetleri her yerde cari olabilecek sağlam esas
lara dayanan, hâdiseleri ve tekâmülü süratle ta-
kibedebilen gayri mektup hukuk sistemi ile idare 
olunan İngiltere'de ben zannetmiyorum ki, ver
giler dahi her kesin anlıyabileçeği açık ve basit 
birtakım tarifeler halindedir. Acaba bu mu iyi
dir? Yoksa tekniği yüksek, karışık ve her kesin 
kolay kolay içinden çıkamıyacağı kanunlar man
zumesi mi iyidir? Üzerinde durulup günlerce mü
nakaşaya müsait bir mevzudur. Ben, kırtasiyeci
liği önliyen, insan kabiliyetlerinin daha çok inki
şafına, tefrik ve temayüzüne yarıyan ve bizim 
de tarihî şartlarımıza ve karakterimize daha zi
yade uyan İngiliz sistemini tercih ettiğimi söy
lemekle iktifa ediyorum. Ve asıl mevzua avdet 
ediyorum. 
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Muhterem arkadaşlar, bu lâyihada asıl dert I 

olan ve imalâta taallûk eden vargide sistem ay
nıdır. Bu noktayı tebarüz ettirebilmek için lâyi
hadan 1, 3, ve 45 nci maddeleri okumak kâfi ge
lir. Bu maddeler göstermektedir ki, sistemde bir 
değişiklik yoktur. 

4. Lâyihaya bağlı tablodan çıkarılmasını is
tediğim otomobiller ve sair mamul maddeler, 
için, memlekette imal edilen maddeler değil, it
hal edilen maddeler olduğunu söylediler. Bu fi
kir de tamamen doğru değildir. Lâyihanın bi-

' rinci maddesine hağlı olmak üzere lâyihada 4 tab
lo vardır. Birinci tablo ilk istihsal taplosudur. 
İkinci madde mamul maddeler taplosudur. Üçün- . 
cü madde kahve, kakao ve saire tablosudur. Dör- -
düncü tablo ithal maddeleri tablosudur. 

Yalnız bu tabloları mütalâa etmiş olan ya
nılmış olabilir. Yalnız dördüncü tablonun ithale 
aidolduğunu zannedebilir. Nitekim geçen Celsede 
ben de yanılmış idim. Fakat bu defa daha dik 
katle tetkik edince gördüm ki, ilk tablo hem 
imalâta hem de ithalâta şâmildir. Bundan mem
nun olmam. Yalnız temenni ederdim ki, birinci 
ve ikinci tablolardan çıkarılmasını teklif ettiğim 
maddeler bu tablolarda yer almamış ve dördüncü 
tabloda yer almış olan, çünkü dördüncü tablo sa
dece ithalât içindir. Madem ki, yalnız ithalât için 
hususi bir tablo yapılmıştır, bu tablo biraz da
ha çoğaltmak, buna mukabil hem imalât ve hem 
de ithalâta ait birinci, ikinci tablolardan himaye
ye muhtacolduğumuz sanayii kurtarmak faideli 
olurdu. Takririmi bu izahatıma göre tashih ede
rek yeniden takdim ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar; son olarak bizde 
Muamele Vergisinin tarihçesine de kısaca te
mas etmeyi faydalı buluyorum : 

tik kanun 21 Mayıs 1927 tarih ve 1039 
sayılıdır. îkinci kanun 21 Temmuz 1931 tarih 
ve 1860 sayılıdır. Bu iki kanım dâhilde' 
yalnjz kuvvei muharrike ile müteharrik mües
seselere şâmildir. İthalât için ise bütün 
mamulâtı içine almıştır. 

Her iki kanunda da imalâtta oldukça ge
niş muafiyetler vardır. Meselâ bilumum ip ve 
iplik fabrikaları, demir sanayii ve her nevi 
maden cevherleri muaf tutulmuştur. 

Üçüncü merhale 10 Mayıs 1934 tarih ve 
2430 sayılı kanunla başlar. Bu kanunla maa
lesef dâhilde de sınai müesseselerin her nevi I 
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mamulâtı vergi mevzuu içine alınmıştır. Mua
fiyetler de sanayiimiz aleyhinde daraltılmış
tır. 

Son merhale halen mer'i olan 28 Mayıs 
1940 tarih ve 3843 sayılı Kanunla başlar ki, 
sanayiimiz için en fenası bu kanundur. Bu 
kanun ile vergi Türkiye'de imal edilen bü
tün maddelere teşmil edilmiş muafiyet de 
daraltılmıştır. Buna rağmen bu kanunla dahi 
çini mamulâtı, halı kilim, keçe, velense, her 
türlü tuğla, kiremit, ateş tuğlası ve harçları 
gibi maddeler vergiden muaftır. 

Hal böyle olunca lâyiha ile evvelce muaf 
olan bâzı maddelerin bugün vergi mevzuuna 
alınmaması doğru değildir. Ateş tuğlası gibi, 
kendir sanayii gibi. Bunları her halde muaf 
tutmakta fayda vardır. Bunların temin edeceği 
gelirlerin bir milyon lirayı geçmediğini bize 
gönderilen mektuplar göstermektedir. 

Muhterem arkadaşlar; bu tarihçe şunu 
göstermektedir ki, otuz sene kadar evvel mah
dut ve şeklen iptidai bir halde başlıyan bir 
sistem, bir taraftan kanun tekniği ve şekil iti
bariyle tekâmül ettirilmiş, diğer taraftan da 
alabildiğine millî sanayiimiz aleyhinde geniş
letilmiştir. İşte ben bundan korkarım. Lâyiha 
da şekil ve teknik bakımından büyük bir te
kâmül eseridir. Fakat ruh aynıdır. İmalât için 
her zaman kolayca sahasını genişletmek müm
kündür. Arz ettiğim sebeplerden dolayı ve 
üzülerek lâyihanın reddini ve teklifimin ruz-
nameye alınmasını arz ve rica itmiş idim. Şüp
hesiz takdir Yüksek Heyetinize aittir. 'Kabul 
edilirse memnun olurum. Ancak bu teklifimin 
bu işi geciktireceği zannolunursa musir deği
lim. 

Bıı işin gecikmeye tahammülü olmadığı için 
teklifimi geri almaya hazır olduğum gibi bu 
noktadan reddedilirse yine memnun olurum. 

Bu münasebetle Hükümetimizden ve kıy
metli Maliye Vekilimizden bir temennim var
dır. Çok acele ve hayati ehemmiyeti haiz bir 
mevzua acele olmayan mevzular da karıştırıl
mış. Bir kere olan olmuş. Bundan sonrası 
için inhisarları da ilga eden ve bütün İstihlâk 
Vergisine tâbi ve tâbi olması muvafık görü
len maddeleri de içine alan, imalât ve istihsal-
dan el çeken tam bir Gider Vergisi Kanununa 
şiddetle ihtiyaç vardır. Bu hal hem progra- ' 
mımıza uygun olur hem de millî ekonomimizin ' 
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ve" devlet varidatının geniş ölçüde artmasına 
yarar. Bu meselenin tetkik etttirilmesini rica 
ediyorum. 

İşte ancak o zamandır ki, tâ müşteı'ekül 
menfaa Reji İdaresinden beri millî ekonomimiz 
aleyhinde işliyen ve İnhisarlar ve İmalât Mua-
amele Vergisi ile şiddet kesbeden fena siste
me şeklen de ruhan da nihayet verilerek hakiki 
bir vergi reformu yapılmış olacaktır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir arkadaşlar. 
REİS — Fahri Bey, lâyihanın reddine dair 

teklifinizi geri mi alıyorsunuz ? 
ABDÜRRAHMAN FAHRÎ AĞAOĞLU (De

vamla) — Geri de alabilirim. Sonra düşünürüz. 
Maddeye ait bir şey var. O kalmak şartiyle iki 
teklifi de geri alıyorum. 

MALİYE VEKİLİ NEDİM ÖKMEN (Ma-
raş) — Muhterem arkadaşlarım, Fahri Ağaoğlu 
arkadaşımızın geçen celsedeki noktai nazarları
na encümen reisi arkadaşımız etraflıca cevap 
vermişti. Binaenaleyh izahatına kendi namıma 
cevap vermiyeceğim, Arkadaşlarım konuşacak
lardır. 

Yalnız, şu noktayı tavzih etmek için huzuru
nuza geldim : 

Geçen celsede ticaret ve sanayi odalarının it
tifakla mütalâasının inzimam ettiğini belirttim. 
Arkadaşımız bunu biraz şüpheli telâkki etmiş 
olacaklar ki tahkikine lüzum hissetmişler. Söz
lerinde, yalnız maliye otoritelerinin tesiri altın
da kalarak, böyle hareket ettiklerine işaret etti
ler. Asıl huzurunuza bunun için geldim. 

Maliye Vekili ve erkânım bu şekilde bir te
sir yapmaktan, ticaret ve sanayi odalarını da 
böyle bir tesir altında kalmaktan tenzih ederim. 

REİS — Encümen Reisi. 
MUVAKKAT ENCÜMEN NAMINA BEH-

ZAT BİLGİN (İzmir) — Muhterem arkadaşlar, 
MuhteVem Fahri Ağaoğlu Beyefendi bu kanun 
lâyihasının reddini mutazammm olan takrirlerini 
ve diğer takrirlerini geri aldıkları cihetle esas 
itibariyle ortada başka bir itiraz mevzuu kalma
mış demektir. Bununla beraber kendilerini tat
min etmek için kısaca bâzı mâruzâtta bulunmak 
istiyorum. 

Arkadaşımız, geçen celsede arz ettiğim, İma
lât Vergisinin tamamen kaldırılarak yerine İtha
lât Vergisinin iki misline iblâğı gibi bir husu
sun ikamesinin mümkün olamıyaeağı hakkındaki 
izahatımı, zannederim, dikkatle dinlememiş ola-
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caklar. Bendenizin ifade ettiğim şudur : Dâhil
deki niamulâttan bir Muamele Vergisi alınmaz 
da münhasıran bunların emsali olan ithalâttan 
alınırsa bu artık bir Muamele Vergisi vasfını 
kaybeder, doğrudan doğruya Gümrük Resmine 
bir ilâve mahiyetini iktisabeder. Yani tek taraflı 
bir İthalât Resmi olur. Bu gibi İthalât Vergisi
nin, yani gümrüklerden alınan rüsum, karşılıklı 
beynelmilel bir anlaşmaya bağlanmış, bunun is» 
mine de Garp Anlaşması denilmiştir. Bu an
laşmaya dâhil bulunan memleketler karşılıklı 
olarak gümrük tarifelerini tevdi.etmişler ve tek 
taraflı olarak artırma yapmamasını da taahhü-
detmişlerdir. Gümrük tarifesi bu esas dâhilinde 
tesbit edildikten sonra filân maddeden alınan 
Gümrük Resmi iki üç misline çıkarılacaktır 
diye böyle bir şey yapmak mümkün değildir. Böy
le bir hal mümkün olsa bile bunun gayriaklî bir 
netice vereceğini dikkate almak lâzımdır. Bizim 
Gümrük Rüsumumuz en yüksek ensidans olarak 
% 25 üzerinden alınmaktadır. % 25 ad valorem 
kıymet üzerinden almakta olduğumuz vergiyi yüz
de elliye çıkardığımız zaman ithal maddeleri o 
kadar pahalılaşır ki, memleket dahilindeki ima
lâtın ucuzlaması şöyle dursun bir pahalılık 
meydana getirir. Binaenaleyh tek taraflı olarak 
bu İthal Resmini artırmak esasen bugün artık 
bahis mevzuu değildir. Arkadaşım, taviz hakkın
daki sözümü yanlış anlamış olacaklar. Taviz, 
karşılıklı anlaşmalarla tesbit edilmiştir. Dev
letler tarafından kabul edilen ve karşılıklı bâzı 
menfaatlerin temini için yapılan bir anlaşma
dır. Meselâ, tütün üzerinde, tavizde bulunan 
memlekete ithal ettiğimiz bir madde karşılığın
da biz de tavizde bulunuruz. Bu tavizler tek ta
raflı değildir. Karşılıklı olarak temin edilecek 
olan menfaatlerin ifadesidir. Bu bakımdan ar
kadaşımızın verdiği izahat buna tekabül etme
mektedir. 

Muhterem arkadaşım, bu kanfmım teknik ha
zırlanışında bir karışıklık olduğunu ifade ettiler. 
Zannediyorum ki, kanun tetkik edilince, mesele
nin berakis olduğu anlaşılmıştır. Bu kanunla 
Muamele Vergisinde mevcut karışıklık ve bir
takım malî formaliteler netice itibariyle son de
rece basite irca edilmiştir. 

Bir defa, vergiye tâbi olan müesseselerin ade
di, Muamele Vergisinde 6 - 7 bini aşmakta iken, 
bu kanun onda bire azaltarak, yani 500 - 600 
miktarına düşürmüştür. 
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Birincisi basitlik, ikincisi vergiye tâbi olan 

mamuller birçok safhalarda ayrı ayrı vergilere 
ve farklara tâbi olduğu halde bu kanunla sade
liğe doğru girmektedir. Mamul maddelerden 
meselâ iplikten, meselâ demir çubuğundan, me
selâ kâğıttan vergi alınacaktır. Bu bakımdan 
da bütün ihtilâflar bertaraf edilmiştir. Yani 
kanun hakikaten sadeliğe doğru gitmiştir. Ar
kadaşımız sistemde değişiklik olmadığını ifade 
ettiler. Biz sistemde değişiklikten bahsettiği
miz zaman vergi alman mevzulardan vergi alm-
mıyacağmı ileri sürmedik. Vergi alınacaktır, 
fakat çok basit şekilde alınacaktır. Mevcudolan 
değişiklik budur. Zaten umumi efkârın bilhas
sa sanayicilerin küçük sanatlardan büyük sana
yie kadar arzu ettikleri değişiklikler de bu idi. 
Bu aynı zamanda lüzumsuz rekabetleri ortadan 
kaldıracaktır. Aynı müesseseden birisi vergiye 
tâbi bulunuyor, fakat diğeri beş işçiden aşağı 
çalıştırdığı için vergiden muaf tutuluyordu. Bu 
yüzden büyük sanayi kollan kompartımanlara 
ayrılarak 3 - 5 işçiyle idare edilen işler haline 
çevriliyor. Halbuki bu hal sanayiin parçalan
masına, masrafların yükselmesine ve neticede 
maliyetin artmasına badi oluyor. Bugün vergi
de yapılan değişiklik böyle parçalanmaları ön
lemekte, Demokrat Parti olarak Muamele Ver
gisinin tadili yolunda vermiş olduğumuz sözü 
yerine getirerek sanayi sahasında beklenilen 
huzuru ve fedakârlığı getirmiş bulunmaktayız. 

Arkadaşımız kendirin de muafiyet kazandı
ğını söylediler. Kendir ev sanayiidir. Urgan
cılık evlerde yapılmaktadır. Bu kanun ev sa
nayiini tamamen muafiyet içine aldığından ken
dir de bu meyanda muafiyete dâhil bulunuyor. 

REİS — Zakar Tarver... (Yok sesleri) 
Başka söz istiyen yoktur. Maddelere geçil

mesini kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere 
geçilmiştir. 

Müstaceliyetle müzakeresini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Birinci maddeyi 
okutuyorum. 

Gider Vergileri Kanunu 
Birinci kısım 
Birinci bölüm 

Mevzu, şümul, vergiyi doğuran olay, nispet 

MADDE 1. — Bu kanuna bağlı I, II ve III 
numaralı tablolarda yazılı maddelerden Türki-
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ye'de istihsal ve imal olunanların müstahsil ve
ya âmilleri tarafından teslimi veya kendi ima
lâtlarında sarf edilmesi; bunlardan yabancı 

. memleketlerde istihsal ve imal edilenlerle IV ncü 
tabloda yazılı mamullerin Türkiye'ye ithali, bu 
tablolarda gösterilen nispet ve hadlerde İstihsal 
Vergisine tâbidir. 

REİS — Tablolar hakkında takrir var, oku
yoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arz ettiğim sebeplerden dolayı; Ge

lir Vergisi kanunu lâyihasına bağlı : 
1 numaralı tablodan 1 ve 10 numaralı mad

delerin ve II numaralı tablodan da 3, 4, 5, 6, 7 
ve 8 nci maddelerin çıkarılmasını, 

Ve bunlardan ithal maddeleri tablosunda bu-
lunmıyanlarm mezkûr maddelere ait IV numa
ralı tabloya ilâve edilmesini arz ve teklif ederim. 

13. VII . 1956 
Konya Mebusu 
A. F. Ağaoğlıı 

REİS —•Encümenin noktai nazarı nedir? 
MUVAKKAT ENCÜMEN REİSİ BEHZAT 

BİLGİN (izmir) — Efendim, arkadaşımızın tek
lifi 1 numaralı tablodaki çimento ve ateşe mu
kavim mamullerden verginin kaldırılmasıdır. 

Biraz evvelki konuşmamda arz ettim, biz 
vergiyi birçok mamul safhalarından kaldırmış 
bulunuyoruz. Buna mukabil ilk maddesinden 
alıyoruz. 

Çimento imaline ait eşya, vergiye tâbi değil
dir, ama çimentonun kendisi vergiye tâbidir. 
Bunu kaldıracak olursak o zaman hiçbir vergi 
mevzuu kalmaz, vergi temin etmek de mümkün 
olmaz. 

Ateşe mukavim eşyadan vergiyi kaldırmak 
için de sebep yoktur. Bundan kaldıracak olur
sak ithalât tablosundan da kalkar, zira bunlar 
diğer devletlerin vergileri ile mütenazırdır. 

Arkadaşımız biraz evvel arz etti, diyor ki; 
birinci tablodakiler kalksın, dördüncü tabloda-
kiler kalsın, bu, mümkün değildir. 

Vergi sistemi, diğer devletlerin de vergi sis
temi odur ki; ancak memleket dâhilinde vergi
ye tâbi mevat gibi, ithalât yoliyle gelen muadil 
mevat da istihsal vergisine tâbidir. Memleket 
dâhilinde vergiye tâbi olmıyan mevattan itha
lât yoliyle geldiğinde vergi almak imkânı yok
tur. 
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Bilmiyorum, arkadaşımız ısrar ediyorlar mı? 

Eğer ısrar ediyorlarsa iltihak etmiyoruz, reddi
ni rica ediyoruz. (Onuncu madde sesleri) 

10 neu madde de aynıdır. 
Teksitil maddelerin vergi muafiyeti? ipliğin 

vergiden muaf olması halinde hemen hemen hiç
bir vergi mevzuu kalmaz. 

REİS — Fahri Ağaoğlu. 
ABDÜRRAHİAN FAHRİ AĞAOĞLU (Kon

ya) — Muhterem arkadaşlar; teklifim çimen
to ve ateşe mukavim eşya istihlâk maddeleri 
tablosuna aittir. 

Şimdi ithalât tablosuna bakalım. «Çimento
dan veya ateşe mukavim maddelerden mamul 
her türlü eşya» diyor. Dahilde çimentodan ma
mul eşya vergiye tâbi değildir. 

MUVAKKAT ENCÜMEN NAMINA BEH-
ZAT BİLGİN (İzmir) — Tamam. 

ABDÜRRAHMAN FAHRİ AĞAOĞLU (De
vamla) — Ben de bunu misal olarak veriyorum. 
Dahilde bir şeyin vergiye tâbi olmaması, ithal 
edilen o şeyin vergiye tâbi tutulması gibi yan
lış bir şey olmamak lâzımgelir. Ateş tuğlası 
imal edenlerden hepimize gönderilen mektup
larda, hepsini okumadan, ateşe mukavim mad
deler istihsal eden sanayiin bu kanunla istihsal 
vergisine tâbi tutulmak istenilmesinden şikâyet 
ediliyor. 

Aynı zamanda kendir sanayiinin istihsal ver
gisinin istisnai yekûnu 1954 de 900 küsur bin 
lira varidat vermiş. 

Sonra mamul maddeler tablosunda bâzı eşya 
vardır. Teklifimde ithal maddeleri tablosunda 
yok ise oraya nakledilsin diyorum. Vakit müsa
it olmadığı için lâyikiyle tetkik edemedim, 
mümkün mü, değil mi bilmiyorum. Meselâ bu
rada seramik mamulleri vardır. Muamele Ver
gisinden her halde çıkarılması ieabeder. Hima
ye edilmek lâzımgelen bir şubedir. 

REİS — Encümen Reisi. 
MUVAKKAT ENCÜMEN REİSİ BEHZAT 

BlLGİN (İzmir) — Kısaca arz edeyim; özür di
lerim; lâyikiyle anlatamamışım ki arkadaşım 
ısrar ediyor. Çimentodan dâhilde vergi almak
la kaynağında vergi almış oluyoruz. Hariçten 
çimentodan mamul madde gelirse mamulâttan 
vergisini alabiliriz; aslından alamadığımıza gö
re. Binaenaleyh dahilî mamulâtla ithalât arasın
da muvazeneyi tesis için dahilde, kaynakta alı-
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yorıız. Hariçten gelen malıııü maddeden de pek 
tabiî vki alacağız. 

Çünkü orada aslında çimentodan alınmış 
olmaz. Dikkat etmişlerse nispetlerde mamulâ-
tm nispeti düşüktür. Üzerine iş ücreti inzimam 
etmekte ve kıymeti artmış olduğu için onlar 
düşük bir nispet üzerinden vergiye tâbidir. 

Ateş tuğlasına gelince, bugün tuğla vergiye 
tâbi değildir. Bunlar sanayi eı/babımn muvafa
kati ile yapılmıştır. Dediler ki ; tuğladan vergi 
alınmasın, buna mukabil ateş tuğlasından alın
sın. Çünkü esaslı sanayidir. Dışardan gelen em

sa l inden 'de alınacaktır. 
REİS — Osman Talu. 
MUVAKKAT En. M. M. OSMAN TALU 

(Afyon Karahisar) — Efendim, tablolarda, bâzı 
pozisyonlarda nispetler gösterilmemiş, bendeniz 
bunlara işaretle bunların bu şekilde reye kon
masını rilea edeceğim. 

Meselâ bunlardan 1 No. lı tabloda 4 sayılı 
plâstik maddeler pozisyonunda % 30 nispetinde 
vergi teklif edilmektedir. 

REİS — Sayfa 95 mi? 
OSMAN TALU (Devamla) — Sayfa 96 efen

dim. Bu sayfada plâstik maddeler pozisyonunda 
% 30 rakamı unutulmuştur, bunu tashih ede
rim. İthal maddeleri tablosunda, 100 üncü say
fada, kahveden mamul maddeler için % 25 ya
zılı olacak bunu da belirtirim. 

REİS — Kaçıncı madde efendim? 
OSMAN TALU (Devamla) — Madde 11 

efendim. 
101 nci sayfada yine aynı tabloda kakaodan. 

mamul maddeler için de % 25 olacaktır. Esasen 
bunda bir değişiklik yoktur, unutulmuştur, bu 
hususu da belirtirim. 

REİS — Efendim, Fahri Ağaoğlu arkadaş i 
mızm 'teklifinin nazarı dikkate alınıp alınma
masını reylerinize arz ediyorum, teklifi nazarı 
dikkate alanlar lütfen işaret etsinler... Nazarı 
dikkate almıyanlar:.. Teklif nazarı dikkate alııi-
.mamıştır efendim. 

Tabloların tashih şekliyle birinci maddeyi 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Madde, tabloların tashih şekliyle ka
bul edilmiştir. 

Teslim 
MADDE 2. — Bu kanuna göre teslim, vergi 

mevzuuna giren maddelerin (Elektrik dâhil) 
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mülkiyetinin diğer bir gerçek veya tüzel kişi
ye intikalini veya malın bu kişiye veya göster
diği bir yere tevdi veya irsalini ifade eder. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen? 
MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU

HARRİRİ OSMAN TALU (Afyon Karahisar) 
— Bu maddede bir tashih olacak. «Tüzel kişiye 
intikalini veya» diye yazılmış. Buradaki «veya» 
«ve» şeklinde tashih edilecektir,. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen, yok. 
Maddeyi bu tashih şekliyle reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde tas
hih edilmiş şekilde kabul edilmiştir. 

Teslim sayılan haller 
MADDE 3. — Bu kanunun tatbikinde aşa

ğıda yazılı haller teslim sayılır. 
Vergiye tâbi maddelerin müstahsil veya ima

lâtçısı tarafından : 
a) Vergiye tâbi maddelerin imalinde ilk 

madde veya yardımcı madde olarak kullanma 
dışında her hangi bir surette istimal veya istih 
lâki, 

b) Vergiye tâbi olmıyan mamulleri için ilk 
madde, yardımcı madde ve ambalaj malzemesi 
olarak kullanılması, 

c) Satılmak üzere komüsyonculara veya 
konsinyasyon suretiyle iş yapanlara veya filyal, 
şube ve satış mağazalarına gönderilmesi, 

d) Mamullerin, ilk maddesini kendi hesap
larına imalât yaptırmak üzere verenlere veya 
bunların gösterecekleri şahıslara veya yerlere 
tevdi veya irsal olunması, (imal ettikleri vergiye 
tâbi maddelerin bitim işlerini başka müessese
lere yaptıran müstahsil ve imalâtçılar bu mad
delerin İstihsal Vergisini bu kanun hükümlerî 
dairesinde bu maddelerin kendileri tarafından 
tesliminde öderler.) 

REİS — Buyurun, Osman Bey, 
MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU

HARRİRİ OSMAN TALU (Afyon Karahisar) 
— Efendim, c fıkrasının sonunda «Filyal» in 
tarifini ihtiva eden antr parantez bir fıkranın 
ilâvesi zaruretini arz etmek istiyorum. Nitekim 
bu mesele komisyonda incelenmiştir. Eski Mu
amele Vergisi Kanununda da filyalin tarifi ya
pılmış ve maddenin altına dercedil mistir. Aynı 
tarifin c fıkrasının sonuna ilâvesine komisyon
ca karar verilmişse de her nedense metne çev
rildiği zaman unutulmuş. Eski Muamele Vergisi 
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Kanunundaki filyal tarifinin c fıkrasının sonu
na aynen ilâvesini teklif ve rica ediyoruz. Esa
sen bu tarifin metnini Riyasete verdik. 

REİS — c fıkrasına eklenecek kısım bizde 
var, okuyoruz, efendim. 

«Bir şirket veya imal veya istihsal müesse
sesinin idaresi altında yahut ona tâbi olarak 
mezkûr şirket veya müesseselere ait malûmatı 
satan şirketler, bu kanunun 4atbikınde filyal 
şirket sayılırlar. 

Sermayesinin en az yarısı veyahut şürekâ ve
ya hissedarlar heyeti umumiyesindeki reylerin 
mutlak ekseriyeti doğrudan doğruya veya mu
tavassıt şahıslar vasıtasiyle diğer bir şirketin 
veya imal veya istihsal müessesesinin elinde bu
lunan veyahut şirket işleri hakkında karar itti* 
haz etmek salâhiyeti doğrudan doğruya veya 
mutavassıt şahıslar vasıtasiyle diğer bir şirket 
veya imal veya istihsal müessesesine aidolan şir
ketler, o imal veya istihsal müessesesinin veya 
şirketin idaresi altında veya ona tâbi addolunur. 

Mutavassıt şahıs tâbiri, idare eden şirket ve
ya imal veya istihsal müessesesinin idare salâ
hiyetini haiz uzuvlarını, müdür memur ve müs
tahdemlerini, bunların usul ve füruunu, karı ve
ya kocalarını ve idare eden şirket veya imal ve
ya istihsal müessesesinin filyallerini ifade eder.» 

REİS — c fıkrasına okuduğumuz bu kısmın 
ilâvesini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde hakkında başka söz istiyen yok. Mad
deyi kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir, 

İkinci Bölüm 
İstisna ve muaflıklar 

I - Dâhilde alman İstihsal Vergisinde 
MADDE 4. — Türkiye'de istihsal veya 

imal edilen aşağıda yazılı maddelerin müstahsil-
lan tarafından teslimi İstihsal Vergisinden müs 
tesnadır : 

Montaj ve tamir 
a) XI nci tablonun 3, 4, ve 6 ncı pozisyon

larında yazılı vasıta, alet, makine ve cihazların 
kurulup işletilmesinde kullanılmak üzere ithal ve
ya imal ve istihsal dolayısiyle vergilendirilmiş 
bulunan esas ve yedek parçalardan, memleket 
dâhilinde kurulup işler veya kullanılır hale geti
rilen yukarda mezkûr vasıta, makine, alet ve ci • 
hazlar (yalnız montaj ve tamir dolayısiyle). 

- w -
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Vergiye tâbi maddelere sarf 

b) Aynı işletme dâhilinde istihsal edilip bu 
kanunla vergiye tâbi tutulan maddelerin istihsa
linde sarf edilen maddeler (elektrik, havagazı ve 
akar yakıtlar hariç), 

Araştırma ve deneme 
c) Araştırma ve deneme maksadiyle istihsal 

edilen maddeler (muayyen bir bedelle piyasaya 
arz edilmemek kaydı ile), 

öğretim ve eğitim 
d) Dışardan usta ve işçi almaksızın hapisha

nelerde, Darülaceze ve Yardım Sevenler Cemi
yeti, Kızılay ve Verem Savaş Derneği sanator
yumlarında ve rehabilitasyon müesseselerinde ve 
sağır, dilsiz ve körlere ait derneklerin atelyele-
rinde veya öğretim ve eğitim müesseselerinde ye
tiştirme maksadiyle imal ve istihsal edilen mad
deler, 

Bağış, yardım 
e) Kamu menfaatlerine yararlı derneklere 

makbuz karşılığında bedelsiz bağış ve yardım şek
linde verilen maddeler, 

Bâzı konfeksiyon eşyası 
f) II nci tablonun 8 nci pozisyonunda yazı

lı eşya, 

Tezyini çiniler 
g) Vazo, duvar tabağı gibi çiniden mamul -

yerli tezyini eşya, 

Fotoğraf ve sinema filimleri 
h) Her türlü fotoğraf ve sinema filimleri, 

Sağlık ve eğitim eşyası ve ithal ile ilgili istisnalar 
i) I - Tıbbi ve cerrahi kuşaklar ve bunların 

benzeri sağlık alet ve cihazları, röntgen makine 
ve cihazları ve bunların kurulup işletilmesine ya-
rıyan parçalar, röntgen filimleri ve tababette 
kullanılan sair alet ve makineler (ismen zikredil-
miyenlerin nevileri Sıhhat ve içtimai Muavenet 
ve Maliye Vekâletleri tarafından müştereken tes
bit ve ilân olunur.) 

II - Münhasıran eğitini ve öğretimde kullanı
lan alet, makine ve cihazlar (Nevileri ve şart
ları Maarif ve Maliye Vekâletlerince müştere
ken tesbit ve ilân olunur.) 

III -12 nci madde ile ithalleri vergiden istis
na edilen ticaret eşyasının memleket dâhilinde 
imal ve istihsal edilen eşit ve benzerleri (Tran-
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sit ve geçici kabul usullerinden, geçici veya şar
ta bağlı muaflıklardan faydalananlar hariç, ti
caret anlaşmaları ile verilmiş taviz mahiyetinde
ki muafiyetlerden faydalananlar dâhil). 

(i fıkrasının yukarda yazılı 3. bendinde 
mezkûr istisna hükümleri, vergiden istisnası ba« 
his mevzuu olan madde II nci tabloda ismen ya
zılı bulunduğu takdirde muaf en teslim edilmek; 
diğer ahvalde bu maddelerin bünyesine giren 
vergili ilk ve yardımcı maddeler - elektrik, ha
vagazı ve akar yakıtlar hariç - dolayısiyle evvel
ce ödenmiş İstihsal Vergisinin, Maliye Vekâle
tince tesbit edilecek usul ve esas dairesinde 
hesabedilerek bu maddeleri imal edene iadesi su
retiyle uygulanır.) 

j) Gümrük Kanunu ve Tarife Cetveli veya 
diğer kanunlarla resmî dairelere ve bunlara bağ
lı kurumlara, resmî ve hususi diğer kurumlara 
verilmiş olan Gümrük Resmi muaflığından fay
dalanan eşyanın memleket dâhilinde imal olu
nan eşit ve benzerlerinden Maliye ve iktisat ve 
Ticaret vekâletlerince müştereken tesbit ve ilân 
edilecek olanlar (yalnız gümrük muaflığını haiz 
olan daire ve kurumlara teslim edilmek ve bun
lar tarafından kendi ihtiyaçlarında kullanılarak 
üç yıl içinde başkalarına satılmamak veya dev
redilmemek şartı ile) (Bu müddetten önce satış 
veya devir halinde satan veya devredenlerin sa
tış veya devir tarihinden itibaren bir ay içinde 
ilgili vergi dairesine başvurarak gerekli istihsal 
vergisini ödemeleri mecburidir. Bu mecburiye
te riayet edilmemesi halinde vergi bir kat zam
mı ile alınır. II nci tabloda yazılı mamuller için 
bu vergi maddenin satış bedeli veya devir kıy
meti üzerinden hesabedilir. iade suretiyle uy
gulanan muafiyette ödenecek verginin hesabın
da alım ve satım veya devir bedelleri arasında
ki fark nazara alınır.) (i fıkrasının sonunda pa
rantez içindeki hüküm bu fıkranın tatbikinde 
de aynen uygulanır.) 

Tortu yakıtlar 
k) Dâhilde istihsal olunan tortu yakıtlar

dan, A. S. T. M. standartlarına göre «Pensky -
Martens kapalı kab usulü» ile iştial noktası 55 
santigrat dereceden aşağı olmıyan ve aynı za
manda A. S. T. M. standartlarına göre Seybolt 
üniversal viskozitesi 37.8 santigrat derecede 150 
saniyeden yüksek bulunanlar. 

RBtS — Encümen. 

— 2 6 1 -
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MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU

HARRİRİ OSMAN TALU (Afyon Karahisar) 
— Efendim, bu maddenin (III) numaralı ben
dinin ikinci fıkrası «i fıkrasının yukarda yazılı 
3 bendinde...» diye başlar. Buradaki rakamla 
ifade edilen bu üçü yazı ile «her üç bendinde» 
şeklinde oya konulmasını rica ediyoruz. Çünkü 
yalnız üçüncü bent değil her üç bentte nazarı 
itibara; alınmak lâzımdır. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Encümenin beyan ettiği şekilde maddeyi reyle
rinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

muaflıklar 
MADDE 5. — Aşağıda yazılı müstahsil ve 

imalâtçılar münhasıran zikredilen işlerinden do
layı vergiden muaftırlar : 

Ev sanatları muaflığı 
a) Bir evde oturan aynı aile efradından 

terekkübeden, münhasıran oturdukları evde ça
lışan, muharrik kuvvet, hariçten alınmış işçi, 
çırak kullanmıyan iplik, ip ve urgan imalâtçı
ları (ip ve urgan imalinde oturulan evden gay
ri yerlerden de faydalanılması caizdir. Bu mu
aflığın tatbikinde aile efradı tâbiri imalâtçının 
kendisi ile birlikte yaşıyan eşini, çocuk ve to
runlarını, ana ve babasını ve 18 yaşını bitirme
miş kardeşlerini ifade eder.) 

İptidai boyahaneler muaflığı 
b) Muharrik kuvvet ve buhar kazanı kul

lanmıyan, çalıştırdığı işçi ve çırak sayısı kendi
si ile birlikte üçü geçmiyen, tüccara ve İstihsal 
Vergisine tâbi imalâtçılara ait iplikleri boyamı-
yan boyahaneler, 

İpek imalâthaneleri muaflığı 
e) Her türlü tabiî ipekten iplik imal eden 

veya bunların bitim işleri ile iştigal edenler, 
REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 

(Yok sesleri) Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

İhracat muaflığı 
MADDE 6. — İlk ve yardımcı maddeleri için 

İstihsal Vergisi ödenmemiş vergiye tâbi istihsa-
lât ve imalâtını münhasıran memleket haricine 
çıkaran müstahsil veya imalâtçılar adına vergi 
tahakkuk ettirilmez. 

Bu türlü imalât veya istihsalâtını kısmen 
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memleket haricine çıkaranlar için mal imal ve
ya istihsal yerinden çıkmadan evvel vergi dai
resine aşağıdaki (b) işaretli bentte yazılı ma
lûmatı hâvi olarak verilecek beyanname üzeri
ne vergi tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olu
nur. 

Tecil edilmiş olan vergi 
a) İhracat, imalâtçı veya müstahsil tara

fından bizzat veya ihracatçı yahut komüsyon-
cu vasıtasiyle kendi namına yapılmak yahut 
memleket içinde bir ihracat tüccarına satılarak 
onun tarafından doğrudan doğruya ihracolun-
mak, 

b) Vergi dairesine verilen beyanname ile ih-
racedilecek malın cinsi, nev'i, miktarı, satış be
deli, kabların aded ve nev'i; ihracatı yapacak 
tüccar veya komüsyoncunun adı, soyadı, ticari 
unvanı ve adresi, ihracatın müstahsil veya ima
lâtçı namına mı yapılacağı, yoksa ihracedilmek 
kaydiyle memleket dâhilinde ihracât tüccarına 
mı satıldığı bildirilerek iki nüsha nakliye tez
keresi alınmak, 

c) Nakliye tezkeresi tarihinden itibaren al
tı ay içinde malın (b) bendinde yazılı şekilde 
ihracedildiğini mübeyyin gümrük dairesinden 
alınacak vesika vergi dairesine ibraz edilmek, 

Kayıt ve şartı ile terkin olunur. 
İptidai maddesi başkasına aidolmak üzere 

istihsal veya imal edilecek birinci fıkrada yazı
lı maddeler, sahibi tarafından bizzat veya bil
vasıta ihracedilir, yahut doğrudan doğruya ih
racedilmek üzere memleket içinde bir ihracat 
tüccarına satılırsa müstansıl veya imalâtçı tara
fından, mal istihsal veya imal yerinden çıkma
dan evvel yukardaki (b) işaretli bentte yazılı 
şekilde vergi dairesine beyanname verilmek ve 
bu beyannamede mal imal ettiren şahıs veya 
müessesenin adı ile adresi ayrıca gösterilmek 
şartiytle bu mallar için tarh ve tahakkuk ettiri
lecek vergi de tecil ve (c) bendinde yazılı hü
küm yerine getirildiği takdirde terkin olunur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı! (Yok sesleri) Maddeyi kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

İhracat muaflığının tatbik edilmiyeceği haller 
ve ihraçtan vazgeçme halinde yapılacak muamele 

MADDE 7. — 6 ncı maddede yazılı şartlar
dan her hangi birine riayet edilmemesi halin
de evvelce tecil edilmiş olan vergi, malın istih-

262 
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sal veya imal yerinden imrarı tarihini takibe- i 
den ayın on beşi ödeme süresi sayılarak âm
ine alacaklarının tahsil usulü hakkındaki Ka
nun hükümlerine göre tahsil olunur. 

Zor durum dolayısiyle ihraç beyannamesin
de gösterilen malların kısmen ihracedilmediği 
anlaşıldığı takdirde müddetinde ihracedilen 
mallara ait vergi 6 ncı maddedeki esaslar dai
resinde terkin. ilmıecdilemiyen mallara ait vergi 
de gecikme zammına tâbi tutulmadan usulü dai
resinde tahsil olunur. 

Nakliye tezkeresinin alındığı ayı takibeden 
ay başından itibaren üç ay içinde nakliye tez
keresinde yazılı malları kısmen veya tama
men ihracından vazgeçildiği yazı ile vergi dai
resine bildirilirse bu maddenin birinci fıkrası 
hükmü uygulanmaz. 

Bu mallar ihbar tarihine kadar nakliye 
tezkeresinde yazılı ihracat tüccarından başka 
bir şahıs veya müesseseye memleket içinde sa
tılmış ise satıldığı ayın beyannamesine, şayet 
ihracat tüccarı tarafından* memleket içinde sa
tılmış ise ihbarın yapıldığı ayın beyannamesine 
ithal edilir. 

ihbar tarihine kadar memleket içinde sa-
tılmayıp müstahsil veya imalâtçıya iade edil
miş olan mallar imalât defterinde icabeden 
kayıtlar yapılmak suretiyle istihsal veya ima
li yapan işletmeye ithalât kaydolunarak vergisi 
terkin edilir. 

REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Vergisi ödenmiş maddelerden imal olunan ver
giye tâbi mamullerin ihracı 

MADDE 8. — Vergisi ödenmiş maddelerle 
imal olunan maddelerin ihracı halinde de 6 ve 
7 nci maddeler hükümleri uygulanır. Bu ma
mullerin bünyesine giren ilk maddeler dolayı
siyle ödenmiş olan istihsal Vergisi 9 ncu mad
de hükmü dairesinde mükellefe veya vergisi 
ödenmiş ilk maddeyi vererek vergiye tâbi mad
deler imal ettirene iade olunur. 

RElS — Söz.istiyen var mı? (Yok sesleri) 
Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Vergisi ödenmiş maddelerle imal olunan vergi 
şümulü dışındaki maddelerin ihracı 

MADDE 9. — Mükellef tarafından bizzat is
tihsal edilen veya satınalman vergiye tâbi mad-
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delerle imal olunan ve bu kanunla vergiye tâbi 
tutulmamış bulunan mamulllerin- ihracı halinde 
bunların bünyesine giren vergili maddeler do
layısiyle evvelce ödenmiş olan istihsal vergisi, 
6 ncı maddede yazılı ihraç beyannamesi ve nak
liye tezkeresine mütaallik kayıt ve şartlara ria
yet edilmek suretiyle Maliye, İktisat ve Ticaret 
ve işletmeler Vekâletleri ile Türkiye Ticaret ve 
Sanayi Odaları ve Borsaları Birliği tarafından 
tesbit edilecek usul dairesinde hesap ve mükel
lefe iade olunur. 

Vergisi ödenmiş iptidai madde vererek mü
kellefe vergiye tâbi madde imal ettirenler hak
kında da, 6 ncı maddenin son fıkrasındaki şart
lara uyulmak kaydiyle bu madde hükmü uygu
lanır ve ilk maddelere ait vergi bu imalâtı yap
tıranlara iade olunur. 19 ncu maddede yazılı 
yerlere mezkûr maddede belirtilen maksatla 
gönderilmiş olan maddelerin ihracı halinde de 
mecburiyetler bu maddeleri imal veya istihsal 
edenler tarafından yerine getirilmek kaydiyle 
bu madde hükmü uygulanır. 

Mamulün imal maliyetine giren elektrik ve 
havagazı ve akar yakıtlar için ödenmiş olan 
istihsal Vergisi bu madde tatbikatında nazara 
alınmaz. Bu kanunun 6 - 9 ncu maddelerindeki 
hükümler Gümrük Kanununun 21 nci maddesi
nin 4 ncü fıkrası gereğince ihracedilen ve geri 
gelen eşya hakkında uygulanmaz. 

REİS — Söz istiyen var mı efendim! Buyu
runuz, encümen namına Osman Bey. 

MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. OSMAN 
TALU (Afyon Karahisar) — Okunan maddede 
Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları ve Borsaları 
Birliği tâbiri var. Oraya borsaları kelimesinden 
önce ticaret kelimesinin konmasını rica ediyorum. 

Sonra 19 ncu değil, 20 nci madde olacak. 
Bu şekilde tashihini rica ediyorum. 
RElS — Bu tashih ile maddeyi reyinize arz 

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

II - Elektrik ile ilgili istisnalar 
Daimî istisnalar 

MADDE 10. — Aşağıda yazılı yerlerde ve iş
lerde sarf edilen elektrik enerjisi vergiden müs
tesnadır : -

a) Devlet, belediye ve özel idarelere ait cad
de, sokak, meydan, park ve bahçe gibi umuma 
mahsus yerlerle, âmme idarelerine, verem savaş 
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derneklerine ait ve vakıflara ait hastane (sana
toryum, prevantoryum, dispanser dâhil), düşkün
leri korama müesseseleri, 

b) (i) sadece kendi ihtiyaçları için enerji 
istihsal eden ve nüfusu on bine kadar olan köy 
ve kasabalar, 

2. (i) numaralı bentteki yerlerle birlikte 
nüfus toplamları on bini geçmiyen ve müşterek 
cereyandan faydalanan koy ve kasabalar, 

(Elektiriğini bizzat istihsal eden imal ve is
tihsal yerlerinin sarfiyatı (1) ve (2) numaralı 
bentlerde yazılı istisnadan faydalanmaz.) 

e) - Vergiye tâbi umumi cereyan bulımmıyan 
yerlerde i numaralı tablonun 9 neti fıkrasının 
(b) bendinde gösterilen maksatlarla hususi ihti
yaç için istihsal olunan elektrik, 

d) Her türlü taşıtlarda hususi surette bun
ların kendi ihtiyaçları için istihsal olunan elek
trik, 

e) Maden istihsal yerlerinde doğrudan doğ
ruya istihsal, yıkama, taşıma, yükleme ve bo
şaltma ile ilgili işlerde sarf edilen elektrik, 

f) Elektrik istihsal ve tevzi müesseselerinin 
doğrudan doğruya elektrik enerjisi istihsali için 
sarf ettikleri elektrik, 

g) Elektrik enerjisi ile maden tasfiye veya 
izabe eden müesseselerin münhasıran bu maksat
la sarf ve istihlâk ettikleri elektrik. 

MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. OSMAN 
TALU (Afyon Karahisar) — Efendim b ben
dinden sonra parantez içinde bir rakamı var. 
Oradan parantez kalkacak. Birden sonra nokta 
konacak ki, madde tertip tarzı itibariyle ahengli 
bir şekil alsın. 

îkinci bir tashih de; c bendinde küçük harf
le yazılmış bir rakamı var. O şifr Ronıenle yazı
lacaktır. 

Sonra yine c bendinde 9 ncıı fıkranın, denil
miştir, 9 rakamı 11 olacak. 

Bu şekilde tashihini rica ediyorum. 
REİS — Maddeyi bu tashih şekilleriyle reyi

nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Geçici istisnalar 
MADDE 11. — Aşağıda yazılı yerlerde ve iş

lerde sarf edilen elektrik enerjisi vergiden ge
çici olarak istisna edilmiştir : 

a) îlk defa elektrik istihsal tesisatı yapılan 
şehir ve kasaba ve köylerde, tesislerin işlemeye 
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bağlıyarak enerji dağıtılmasından itibaren iki yıl 
müddetle I nci tablonun 11 nci fıkrasının (b) 
bendinde gösterilen maksatlar için sarf edilen 
elektrik, 

1>) Milletlerarası panayır ve sergilerde, bun
ların giriş cephelerinde, mal teşhir edilen ve sa
tılan paviyonlarında, oyun, eğlence ve istirahat 
yerlerinde sarf edilen elektrik (panayır ve ser
gilerin açılışlarından on beş gün evvelinden baş
layıp, kapanmasından on beş gün sonraya kadar.) 

REİS — Madde baklanda söz istiyen yok. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

III - İthalde alınan İstihsal Vergisinde 
İstisnalar 

MADDE 12. — Aşağıda yazılı maddelerin 
Türkiye'ye ithali İstihsal Vergisinden müstesna
dır : 

a) 4 ncü maddenin i fıkrasında yazılı mad
deler, 

b) Gümrük Kanunu, tarife cetveli ve sair 
kanunlarla (Gümrük Resmi taviz anlaşmaları 
ile kabul edilmiş olanlar dâhil) Gümrük Res
minden muaf tutulan eşya (bu kanunim 6 - 9 
ncıı maddelerinde yazılı muafiyetten istifade 
ederek ihracolunan maddelerin Gümrük Kanu
nunun 21 nci maddesinde derpiş edildiği şekil-
do geri gelmesi halinde mezkûr maddenin ihracı 
üzerine terkin veya iade olunan İstihsal Vergisi 
gümrük idarelerine ödenmedikçe veya teminata 
bağlanmadıkça bu maddeler tekrar ithal olun
maz.) (Gümrük Kanununun 21 nci maddesinin 
4 ncü fıkrası gereğince muvakkat olarak ihraç -
edildikten sonra geri gelen eşya Gümrük Kanu
nuna göre Gümrük Vergisinden muaf olsa dahi 
bu kanunla vergiye tâbi tutulmuş bir hal ikti-
sabettiği takdirde ihraçtan evvel dâhilde istih
sal Vergisine tâbi tutulmuş ise hariçte gördüğü 
ameliye ile kazandığı değer farkı, aksi takdirde 
yeni değeri üzerinden İstihsal Vergisine tâbi tu
tulur ve her iki halde de ithalden sonra dâhil
deki teslimlerinde bu eşyadan başkaca İstihsal 
Vergisi alınmaz.) (Bit kanunla vergiye tâbi tu
tulan maddelerden imal edilmiş olup bu fıkra 
hükmü gereğince ithal muafiyetinden faydala
nan eşyanın ithalini bu kanun hükümlerine gö
re İstihsal Vergisine tâbi tutmaya Hükümet sa
lahiyetlidir.) 
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REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. f 

Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Bölüm 
• Mükellef ve matrah 

I - Dâhilde alman İstihsal Yergisinde 
Mükellef 

MADDE 13. — Bu kanunun mevzuuna giren 
maddelerden dâhilde istihsal olunanların vergi
sini bunlaıın müstahsılları öder. 

Şehir ve kasabaların elektrik enerjisini te
min eden belediye ve müesseseler başka bir mer
kezden alıp dağıttıkları veya kendi ihtiyaçların
da sarf ettikleri elektrik enerjisi dolay isiyle müs
tahsil sayılırlar. Bahis mevzuu merkezin bu mak
satla bunlara verdiği elektrik enerjisi vergiye 
tâbi tutulmaz. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Matrah. 
1. Teslimlerde. 

3İADDE 14. — Verginin matrahı müstahsil 
tarafından teslim edilen 

a) I nei tabloda sıklet üzerinden vergiye 
tabi tutulmuş akar yakıtlarla III ncü tablodaki 
glikozun sâf sıkletleri, 

b) İçkilerin litre olarak miktarı, 
c) Kibritin çöp adedi olarak miktarı, 
d) Elektriğin kilovat saat olarak miktarı, 
e) Havagazımn metreküp olarak miktarı, 
i*) Diğer maddelerin satış bedelidir. 
Satış bedeli tâbiri, teslim edilen maddeler 

karşılığında her ne adla olursa olsun müşteri
den alman veya müşterinin borçlandığı para 
veya diğer değerlerin toplamım ifade eder. 

Satış bedeli bulunmıyan teslimlerde Vergi 
Usul Kanununa göre hesaplanacak emsal satış 
bedelleri vergiye matrah ittihaz olunur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sarfiyatta matrah 
MADDE 15. — Bir müstahsilin vücuda getir

diği vergiye tâbi bir maddeyi, vergiye tâbi ol-
mıyan maddelerin imalâtında sarf ve istihlâ't 
etmesi halinde sarf ve istihlâk olunan bu nıad-
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denin Vergi Usul Kânununa göre bulunacak 
emsal değeri verginin matrahım teşkil eder. 

ölçü esasına göre vergiye tâbi maddelerin 
bu suretle sarf ve istihlâki halinde matrah, bun
ların 14 ncü maddede belirtilen sıklet ve mik
tarlarıdır. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler.,. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Satış bedelinden indirilecek unsurlar 
MADDE 16. — Aşağıda yazılı meblâğlar ka

yıt ve faturalarla tevsik edilmek şartiyle satış, 
bedelinden indirilebilir : 

a) Teslim edilen maddelerin İstihsal Ver
gisi (Mükelleflerin tanzim edecekleri faturalar
da miktarı ayrıca gösterilmek şartiyle), 

b) Mûtat satış mahallinden müşterinin tâ
yin edeceği mahalle kadar müşteri hesabına ya
pılan taşıma, yükleme ve boşaltma giderleri, 

c) Teslim edilen madde ile birlikte satılma-
yıp boşaltıldıktan sonra iadesi mûtadolan kab 
bedelleri karşılığında alman depozitolar (Bu de
pozitolardan, kabların gerçek bedelleri veya he-
saben bulunacak maliyetlerine nazaran fazla 
olup mükellef lehine kalan kısımlar matraha ka
tılır.) 

d) Peşin satışlarda müşteriye yapılan is-
konto (Müteamel miktarda olması ve satış bede
linin müessese defterlerine iskonto çıktıktan 
sonra kalan miktar olarak geçirilmesi kaydı 
ile). 

e) Makara veya onun yerine geçen madde
lere sarılı olarak teslim edilen dikiş ve nakış 
ipliklerinde makara ve benzeri maddelerin mu
bayaa veya emsal satış bedelleri. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Satış bedelinden indirilemiyecek unsurlar 
MADDE 17. — Aşağıda yazılı unsurlar satış 

bedelinden indirilemez : 
a) Matrahtan düşülmesine bu kanunla ce

vaz verilenler dışında kalan vergi ve resimler, 
b) Prim, beyiye, ikramiye, reklâm bedeli, 

komüsyon ve faiz gibi paralar, 
c) Ambalaj giderleri, 
d) Mûtat satış mahalline kadar yapılan ta

şıma, yükleme ve boşaltma giderleri. 
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REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 

Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ücretin matrah olması 
MADDE 18. — 3 ncü maddenin son bendinin 

parantez içindeki hükmü mahfuz bulunmak 
kaydiyle başkaları hesabına yapılan bitim işle
rinde vergi matrahı bu işler karşılığında alman 
ücrettir. 

Ücretin kısmen veya tamamen ayın olarak 
ödenmesi halinde, aymlar Vergi Usul Kanunu 
hükümleri dairesinde değerlenir. 

Kısmen veya tamamen belli edilmemiş olan 
ücretler yerine emsal ücretleri esas alınır. Em
sal ücreti, matrahın ücret olacağı göz önünde 
bulundurularak Vergi Usul Kanununun 251 nci 
maddesindeki esaslar dairesinde tâyin olunur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yoktur. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Düşük bedelli teslimlerde matrah 
MADDE 19. — Belli bir müşteriye yapılan 

satışlarda satış bedelleri Vergi Usul Kanunu
nun 251 nci maddesine göre hesaplanacak orta
lama fiyatlar veya maliyet esasına müstenit em
sal bedellerine nazaran bariz bir şekilde düşük 

~ olduğu ve bu düşüklük mükellef tarafından mu
hik bir sebeple izah edilemediği takdirde bu be
deller yerine emsal bedelleri matrah ittihaz olu
nur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen, yok
tur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. , 

Satılmak üzere gönderilen mallar 
MADDE 20. — Mükellefler, satılmak üze

re komüsyonculara, konsinyasyon suretiyle iş 
yapanlara veya kendi toptancı filyal, şube ve 
satış mağazalarına gönderdikleri malların sa
tış faturalarının kopyesini getirterek saklarlar. 

Kesin satış kıymetleri ile evvelce vergiye 
matrah tutulmuş olan emsal satış bedelleri ara
sında fazlalık veya eksiklik olursa bu fark, 
üzerinde fiilî satışa ait vergi de gösterilmiş bu
lunan fatura kopyesinin alındığı vergilendirme 
dönemine ait beyannamede yazılı matraha ekle
nir veya ondan indirilir. 

Bu beyannamede bu fazlalık veya eksikliğin 
evvelce hangi dönemin beyannamesinde gösteri
len inala ait olduğuna da işaret olunur. İndi-
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! rilen miktarın fatura ve kayıtlar ile tevsiki 

şarttır. 
Mükellef işini bırakmış ise fazlaya ait ver-

ı gi farkı ayrıca beyanname ile bildirilir ve ek
siğe ail vergi farkı kendisine geri verilir. 

I REİS — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İade olunan malların vergisi 
MADDE 21. —• Teslim olunan mallara ait 

vergiler, bu mallar, teslim tarihinden itibaren 
en çok iki ay içinde mükelleflere iade edil
diği takdirde, iadenin vâki olduğu ayın be
yannamesinde yazılı vergi miktarından indiri
lebilir. 

Şu kadar ki; iade olunan malların fiilen 
müesseseye ithal edilmiş olması ve beyanname
de, giriş kaydedildiği tarih ile muamelenin sı
ra numarasının ve evvelce hangi ayın beyan
namesine geçirilmiş olduğunun gösterilmesi 
şarttır. * 

Mükellef işini bırakmış ise bu mala isabet 
eden vergi mükellefe ret ve iade olunur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

11 - İthalde alman İstihsal Vergisinde 
Mükellef 

MADDE 22. — Bu kanunla vergiye tâbi 
tutulmuş olan maddelerden ithal edilenlerin 
vergisini bunları Türkiye'ye ithal edenler öder. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yoktur. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Matrah 
a) Kıymet esası 

MADDE 23. — İstihsal Vergisi kıymet esası
na göre alman maddelerin ithalinde vergi mat
rahı bunların gümrüklü değeridir.' 

Bu kanuna' göre gümrüklü değer aşağıda 
gösterilen unsurların toplanmasından teşekkül 
eder : 

a) İthal edilecek eşyanın Gümrük Vergisi
ne esas olan kıymeti, 

b) Gümrük Vergisi ve bu vergi ile birlikte 
hesaplanan belediye payı, 

e ) , Gümrük idaresine ödenen başkaca vergi 
ve. resimler (İstihsal Vergisi hariç) ile mal güm-
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rükten geçirilinceye kadar ödenen sair giderler 
(Mal bedeli üzerinden alman para primi veya 
fiyat farkı dâhil). 

RElS — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi kabul edenler... Etnıiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

b) ölçü esası 
MADDE 24. — ithal edilen : 
a) I nci tabloda sıklet esasına göre vergiye 

tâbi tutulan akar yakıtlarla—III ncü tablodaki 
glikozun sâf sıkletleri (akar yakıtların zarfları 
bu kanuna bağlı IV işaretli ithal mamulleri tab
losundaki pozisyonuna göre vergilenir.) 

b) Kahvenin vergi matrahı bunun gayrisâf 
sıkleti, 

c) içkilerin vergi matrahı, litre olarak mik
tarları, 

d) Kibritten vergi matrahı, çöp adedi ola
rak miktarı, 

e) Elektrik vergi matrahı, kilovat saat ola
rak miktarı, 

f) Havagazmm vergi matrahı, metre küb 
olarak miktarıdır. 

RElS — Madde hakkında buyurun efendim. 
MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU

HARRİRİ OSMAN TALU (Afyon Karahisar) 
— (d) fıkrası «kibritten» yazılmış. «Kibritin» 
olacaktır. 

RElS — «Kibritin vergi matrahı» şeklinde 
maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

Matrah unsurlarının tevsiki 
MADDE 25. — Gümrüklü değerin tesbitin-

de mal bedeli üzerinden alman para primi veya 
fiyat farkları ilgili mercilerin belgeleri ile, 23 
ncü maddenin a, b ve c bentlerinde yazılı diğer 
ödemeler de gümrük idaresinin belgeleri ile tev
sik olunur. 

RE IS — Madde hakkında söz istiyen yoktur. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sahipsiz eşyada matrahın tâyini 
MADDE 26. — Gümrük Kanunu hükümleri

ne göre sahipsiz sayılarak satılan maddelerin is
tihsal Vergisine bu eşyanın satış bedeli veya 24 
ncü maddede gösterilen sıklet veya miktarları 
matrah olur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yoktur. 
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Maddeyi kabul edenler... Etnıiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

İlk madde indirimi esası 
I I I - istihsal Vergisinde mükerrerliğin önlenmesi 

MADDE 27. — Bu kanunla vergiye tâbi tu
tulan maddeler (elektrik, havagazı ve akar ya
kıtlar hariç) istihsal Vergisi ödenmek suretiyle 
tedarik edilerek yine bu kanunla vergiye tâbi 
tutulmuş maddelerin imalinde ilk madde, yar
dımcı madde veya ambalaj maddesi olarak kul
lanıldığı takdirde, vergi mükerrerliği önlen
mek üzere, vergiye tâbi nihai mamulün satış ve
ya emsal satış bedelinden, vergili ilk madde 
veya maddelerin vergili satış bedeline tekabül 
eden bir indirim yapıldıktan sonra nihai mamu
le ait istihsal Vergisi hesabedilir. 

istihsal Vergisine tâbi tutulmuş maddelerle 
imal edilen istihsal Vergisine tâbi maddelerin 
her biri için bu maksatla uygulanacak ilk mad
de indirim nispetleri, Maliye ve iktisat ve Ti
caret Vekâletlerince müştereken tesbit ve ilân 
olunur. Bu nispetler en geç iki yılda bir göz
den geçirilir ve mamulün maliyet ve satış be
dellerine giren unsurların kıymetlerindeki aza
lış ve artışlar dolayısiyle bozulan nispetler ye
niden tesbit ve ilân olunur. Ancak vücuda ge
tirdiği mamul için uygulanan indirim nispetinin 
fiilî duruma uymadığını beyan eden imalâtçıla
rın yazılı müracaatleri, yukarda zikrolunan 
müddete bakılmaksızın nazara alınır ve tetkik 
neticesinde o nevi mamuller için bu beyanın 
doğruluğu anlaşılırsa indirim nispeti değiştiri
lebilir. 

Her nispet ilânını takibeden aydan itibaren 
yapılan teslimler için uygulanır. 

RElS — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

ikinci Kısım 
Hizmet vergileri 

Birinci Bölüm 
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 

I - Mevzu, vergiyi doğuran olay 
MADDE 28. — Banka ve sigorta şirketleri

nin. her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukla
rı bütün muameleler dolayısiyle kendi lehlerine 
her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesa-
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ben aldıkları paralar banka ve sigorta muame
leleri vergisine tâbidir. 

Bankerlerin yapmış oldukları banka mua
meleleri dolayısiyle bu suretle aldıkları paralar 
da Banka Muameleleri Vergisine tâbidir. 

2279 sayılı Kanuna göre ikraz işleriyle uğra
şanlarla banka muamele ve hizmetlerinden bir 
veya birkaçı ile iştigal edenler bu kanunun uy
gulanmasında banker sayılırlar. Bir şahsın 
münhasıran altın alım ve satımı ile iştigali ban
ker sayılmasını ieabettirmez. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - İstisnalar 
İstisnalar 

MADDE 29. --•-• Aşağıda yazılı muameleler 
dolayısiyle alman paralar Banka ve Sigorta 
Muameleleri Vergisinden müstesnadır : 

a) Merkezleri Türkiye'de bulunan bankaların 
kendi şube ve ajansları ile veya bu şube ve 
ajansların birbirleriyle yaptıkları muameleler 
dolayısiyle tahakkuk eden paralar, 

b) Merkezleri Türkiye dışında bulunan 
bankaların Türkiye'de mevcut şube ve ajansla
rının birbirleriyle yaptıkları muameleler dolayı
siyle tahakkuk eden paralar, 

'"" c) Hususi kanunlarla her türlü vergiden 
istisna edilmiş olan esham ve tahvillerin, faiz 
temettü ve ikramiyeleri, 

d) Bankaların müşterileri nam ve hesabı
na başka şahıs ve müesseselere yaptırdıkları hiz
metler mukabili olarak aldıkları ve aynen mez
kûr şahıs veya müesseselere ödedikleri paralar 

e) Bankaların, bankerlerin ve sigorta 
şirketlerinin sermayelerinin tamamı kendilerine 
ait veya iştirakleri bulunan sınai işletmelerin 
bu kanunla istihsal Vergisine tâbi bulunan ma
mul ve mahsullerinden sağladıkları kârlar, 

f) Bankaların ve sigorta şirketlerinin di
ğer banka ve sigorta şirketlerindeki iştiraklerin
den mütevellit kârlar, 

g) 5842 sayılı Denizcilik Bankası Türk 
Anonim Ortaklığı Kanununun 6, 7, 8, 9, 10 ve 
11 nci maddeleri ile 12 nci maddesinin (b) ve 
(c) fıkralarında zikrolunan işler dolayısiyle De
nizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı lehine 
tahakkuk edecek paralarla aynı kanunun 2 nci 
ve 13 ncü maddeleri gereğince, bankanın veya I 
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kuracağı ortaklıkların, yukarda sayılan işlerin 
görülmesine veya tesislerin işletilmesine dair • 
hakiki veya hükmi şahıslarla yaptıkları anlaş
malar dolayısiyle elde edecekleri paralar ve ban
kanın veya kuracağı ortaklıkların anlaşmalar 
yaptıkları hakiki ve hükmi şahıslar lehine aynı 
işler dolayısiyle tahakkuk edecek paralar, 

h) 6266 sayılı Kanuna göre kurulan kan 
bankalarının mezkûr kanunda yazılı işler dola
yısiyle elde edecekleri paralar, 

i) Hayat sigortaları ile ihracata ait nakliyat 
sigortalarında poliçe üzrinden alman paralar, 

j) Mükerrer sigorta muameleleri ile retro-
sesyon muameleleri doiyisiyle alman prim, ko-
müsyon ve sair paralar. 

RElS — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

III - Mükellef, matrah, nispet 
Mükellef 

MADDE 30. — Banka ve Sigorta Muame
leleri Vergisini banka ve bankerlerle sigorta 
şirketleri öder. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Matrah 
MADDE 31. — Banka ve Sigorta Muamele

leri Vergisinin matrahı 28 nci maddede yazılı 
paraların tutarıdır. 

Kambiyo alım ve satım muamelelerinde kam
biyo satışlarının tutarı vergiye matrah olur. 

Vergi matrahından gider ve vergi adı altın
da indirim yapılamaz. Bu kanunla alınan Banka 
ve Sigorta Muameleleri Vergisi matraha dâhil 
edilmez. 

Sigorta şirketleri vergi dönemi içinde iptal 
ettikleri sigorta muamelelerine ait meblâğları 
o dönemin vergi matrahından indirebilirler. 

REtS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yabancı para ile olan muameleler 
MADDE 32. — Yabancı para üzerinden ya

pılmış olan muamelelere mütaallik vergi matrah
larının tâyin edilmesinde Maliye Vekâletince 
her altı ayda bir tesbit edilecek kurlar nazara 
alınır. 

! REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
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Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul edenler... ı 
Kabul etnıiyenier... Kabul edilmiştir. 

Nispet 
MADDE 33. — Danka ve Sigorta Muamele

leri Vergisinin nispeti % 15 tir. Kambiyo mua
melelerinde nispet matrahın on binde dört bu
cuğudur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenJer... Kabul edilmiştir. 

İkinci bölüm 
Nakliyat, Vergisi 

L - Mevzu, vergiyi doğuran olay 
M'evzu. vergiyi doğuran olay 

MADDE 34. — Türkiye sınırları içinde aşa
ğıda yazılı umuma mahsus vasıtalarla yapılan 
taşımalardan yük taşımaları ile belli bir tarifeye 
dayanılarak yapılan yolcu taşımaları Nakliyat 
Vergisine tâbidir. 

a) Demiryolu üzerinde işliyetı vasıtalar, 
b) Tramvay, tünel, troleybüs, otobüs ve 

yolcu taşımaya mahsus sair motorlu kara. nakil 
vasıtaları .(binek otomobilleri, motosiklet, mo
torlu bisiklet hariç), 

c) Makine ile müteharrik gemiler. 
d) Uçaklar. 
REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 

Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiycnler... Kabul edilmiştir.' 

ti - İstisnalar 
İstisnalar 

MADDE of>. — Aşağıda yazılı yolcu ve yük 
taşımaları iN akliyat Ve raisinden müstesnadır: 

a) Ücretsiz taşmıalaıv 
b) Okullar ve üniversiteler öğrencileri, 
c) Erler, 
d) Gümrükçe transit muamelesine tabi tu

tulan eşyanın Türkiye sınırları içinde yapılacak 
taşımaları, 

e) Türkiye sınırları içinde her hangi bir 
yerde aktarma yapılmadan doğrudan doğruya 
yabancı memleketlere yapılacak eşya taşımaları, 

f) Aynı bir İnmın içinde yapılan yük taşı
maları ile şehir için seferierindeki yük taşıma
ları ve gemilerdi:n yolcu indirmek ve gemilere 
yolcu bindirmek maksadiyle yapılan tanımalar 
(Araba vapurları ile vâki taşımalar bu fıkra 
hükmü dışındadır.} 
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g) iler türlü hububat, bakliyat ve bunların 

unlar], kepek, bulgur, tuz, ekmek, ot, saman, 
şeker pancarı, şeker, canlı hayvanlar, ispirto 
ve Devlet inhisarı altındaki ispirtolu içkiler, 
tütün. 

lı) Yabancı, memleketlere deniz ve hava 
yoliyle yapılan yolcu taşımaları, 

i) 300 ve daha aşağı rüsum tonilâtosu hac-
mmdaki makine ile müteharrik gemilerle yapı
lan eşya taşımaları, 

j) Tren, tramvay, tünel ve troleybüs hari
cinde kalan motorlu kara nakil vasıtaları ile 
şehir içi .seferi sayılmıyaeak şekilde yapılan 
yolcu taşımaları. 

REİS Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabffl etnıiyenier... Kabul edilmiştir. 

111 - Mükellef, matrah, nisap 
Mükellef 

MADDE3(i. — Nakliyat Vergisini 34 neü 
maddede yazılı nakil vasıtalarını işletenler öder. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reye arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etnıiyenier... Kabul edilmiştir. 

Matrah 
MADDE 37. — Nakliyat Vergisinin matra

hı yolcu ve yük taşımaları karşılığında nakden 
veya hesaben alman ücrettir. (Yataklı vagon
larla vâki seyahatlerde ödenen yatak ücretinin 
Türkiye sınırları içine isabet eden kısmı matra
ha dâhil edilir.) Belli bir iş için kiralanan na
kil vasıtaları ile kiralıyana ait eşya ve şahısla
rın taşınmasında vergi matrahı nakil vasıtası 
sahibine ödenen kira bedelidir. 

Yolcu taşımalarında, yemek bedelleri, taşı
ma, belgelerinde ayrıea gösterilmek suretiyle 
vergi-matrahından indirilebilir. Matrahtan gi-
deı ve vergi adı altında başkaca bir indirme 
yapılamaz. 

Taşımaları vergiye tâbi vasıtalarda kullanı
lacak biletlerin şekil ve mündereeatlarmı Mü
nakalât ve Maliye Vekâletleri müştereken tâyi
ne yetkilidirler. 

Hususi mevzuatta biletlerin şekil ve münde-_ 
recatma dair hükümler mahfuzdur. 

REİS - Madde hakkında söz istiyen var 
mı.' Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etnıiyenier.. Kabul edilmiştir. 



t : 89 137 
MADDE 38. — Nakliyat Vergisinin nispetle

ri aşağıda gösterilmiştir : 
I - Yolcu taşımalarında : 
A) Şehir içi taşımalarında % 6 
B) Şehir dışı taşımalarında : 
a) Üçüneü mevki, güverte ve tek 

mevkili taşıtlarda % 10 
b) İkinci mevkide ve motorlu tren

de (Matrahın kira olması halin
de de bu nispet uygulanır.) ;% 20 

c) Birinci ve lüks mevkilerde % 25 
II - Yük taşımlarında ~ % 10 
Şehir içi taşımaları, belediye .sınırları içinde 

yapılan taşımalarla bunların temadisi mahiye
tinde olup bu şehirlere iktisaden bağlı b"lunaıı 
meskûn mahaller arasındaki günlük irtibatı mu
hafaza maksadiyle ve tarifeye müsteniden^gü-
nün belli saatlerinde gidiş ve geliş olarak müta-
addit seferleri ifade eder. Bu seferlerin beledi
ye sınırlarını aşanlarının hareket ve varış nok
taları gal iye ve Münakalât Vekâletleri tara
fından birlikte tesbit ve ilân olunur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Bölüm 
PTT Hizmetleri Vergisi 

I-Mevzu, vergiyi doğuran olay 
Mevzu, vergiyi doğuran olay 

MADDE 39. — Posta, telgraf ve telefon hiz
metleri PTT Hizmetleri Vergisine tâbidir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı ? 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - İstisnalar 
istisnalar 

MADDE 40:— Aşağıda yazılı hizmetler PTT 
Hizmetleri Vergisinden müstesnadır : 

a) Yabancı memleketlerle olan telgraf ve 
telefon muhabereleri, 

b) Koli ve havale hizmetleri, 
REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 

Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

III - Mükellef, matrah, nispet 
Mükellef 

MADDE 41. — PTT Hizmetleri Vergisini 
PTT işletme Genel Müdürlüğü öder. 
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RElS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 

Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Matrah 
MADDE 42. — PTT Hizmetleri Vergisinin 

matrahı, posta, telgraf ve telefon hizmetleri kar
şılığında muayyen tarifelere göre alman ücret
tir. 

PTT Hizmetleri Vergisi matraha ayrıca ka
tılmaz ve hizmetten istifade edenlere, tarifede
ki ücret haricinde aksettirilmez. 

Matrahtan gider ve vergi adı ile başka her 
hangi bir indirim yapılamaz. 

RElS — Madde hakkında söz istiyen var mı ? 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Nispet 
MADDE 43. — PTT Hizmetleri Vergisinin 

nispeti % 10 dur. 
RElS — Madde hakkında söz istiyen var mı ? 

Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Kısım 
Kısımlar arasında müşterek hükümler 

Birinci Bölüm 
Dâhilde alınan gider vergilerinin tarhı 

Teklif yeri 
MADDE 44. — ithal sırasında alman İstih

sal Vergisi haricindeki Gider vergileri, vergiye 
tâbi olayların vukubulduğu yer vergi dairesin
ce tarh olunur. 

Bu kanunun, beyannamenin bir merkezden 
verilmesini tecviz ettiği hallerde vergi, beyan-

# 
namenin verildiği yer vergi dairesince tarh olu
nur. 

REtS —Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Beyan esası 
MADDE 45. — Dâhilde alman Gider vergi

leri, mükelleflerin yazılı beyanı üzerine tarh 
olunur. 

REtS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Beyanname 
MADDE 46. — Gider vergileri beyanname-
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1 erinde aşağıdaki bilgiler bulunur : 

A) Genel olarak : 
a) Mükellefin adı, soyadı veya unvanı, 
b) İkametgâh adresi veya iş merkezi, 

d) iş yerinin adresi, 
e) Gider vergilerine ait hesap numarası, 
f) Gelir ve Kurumlar vergileri bakımından 

bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap, numa
rası, 

g) Vergi matrahı (tablo numaralarına, tab
lolardaki pozisyon sırasına ve hizmet nevilerine 
muvazi olarak), 

1ı) Matrahlar üzerinden hesabolunan vergi
ler ve tutarı (madde veya hizmet nevilerine 
göre), 

B) İstihsal Vergisine tâbi mükelleflerde ay
rıca : 

a) Satış veya emsal satış bedeli ile değer
lendirilen teslim ve sarfların ayrı ayrı miktarla
rı ile satışın peşin mi, veresiye mi olduğu, 

b) Satış ve emsal satış bedellerine uygula
nacak ilk madde indirimi, 

e) Komüsyoncular, konsinyasyon üzerine 
iş yapanlar, müstahsil veya imalâtçı müessese
nin toptancı filyal, şube ve satış mağazaları eli 
ile yapılan satışlarla bunlara vâki irsallere ait 
emsal satış bedelleri arasında husule gelen fark
lar. 

REİS — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Beyanname verilme zamanı ve yeri 
MADDE 47. — a) Aşağıdaki (c) fıkrası' 

hükmü mahfuz kalmak kaydı ile her mükellef, 
bir ay içindeki vergiye tâbi muamelelerini bir be
yanname ile ertesi ayın 15 nci günü akşamına 
kadar istihsal Vergisinde (Aşağıdaki (b) fıkra
sında yazılı olanlar hariç) istihsalin yapıldığı yer 
vergi, Nakliyat Vergisinde taşıyanın iş yeri veya 
merkezinin bulunduğu mahal, PTT Hizmetleri 
Vergisinde PTT Genel Müdürlüğünün bulundu
ğu. yer, Banka ve Sigorta Hizmetleri Vergisinde 
muamelelerin yapıldığı yer vergi dairesine bil
dirmek mecburiyetindedir. 

b) Elektrik ve havagazı istihsal -müessesele
ri vergi dönemi içindeki elektrik ve havagazı sa
tış miktarlarını (kilovat saat ve metre küb ola
rak) satışlarına ait teslimat karşılığında tahakkuk 
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ettirdikleri bedelleri ve Elektrik ve Havagazı 
istihlâk Vergilerini tahakkukun yapıldığı ayın 
sonundan itibaren 45 gün içinde beyan ederler. 
(Elektrik ve havagazı tevzi müesseseleri bedel
lerle vergilerin tahakkukunu üç aydan fazla ge
ciktiremezler. Geciktirdikleri takdirde bedeller 
bu sürenin sonunda tahakkuk etmiş sayılır.) 

c) Taşıma müesseseleri ile PTT Genel Mü
dürlüğü bir ay içinde nakden veya hesaben al
dıkları ücretlerin beyannamesini o ayın sonun
dan itibaren 45 gün içinde verirler. Devlet De
miryolları, Devlet Havayolları, ve Denizcilik 
Bankası için bu müddet 75 gündür. 

d) Takvim yılı sonunda hesabı cari muame
lelerini beyanname verme müddeti içinde kapa-
tamıyan bankalar bu muamelelerini takvim yılı 
sonundan itibaren en geç üç ay içinde ayrı bir 
beyanname ile bildirebilirler. 

e) Her hangi bir vergi döneminde, vergiye 
tâbi muameleleri bulunmıyan mükellefler de, key
fiyeti aynı müddetler içinde, vergi beyannamesi 
ile bildirmeye mecburdurlar. 

REİS — Buyurun, encümen. 
MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU

HARRİRİ OSMAN TALU (Afyon Karahisar) 
— Efendim (a) bendinin 5 nci satırında (yer) 
kelimesinden sonra bir (vergi) kelimesi vardır. 
Bu fazla olarak konmuştur. Bunun çıkarılması 
suretiyle reye arzını rica ediyoruz. 

REtS — Bu tashih şekliyle maddeyi reyle
rinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir efendim. 

İkinci Bölüm 
Dâhilde alınan Gider Vergilerinin ödenmesi 

Ödeme süresi 
• MADDE 48. — Mükellefler, beyanname üze

rinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergileri, be
yanname verme süresi içinde ödemeye mecbur
durlar. 

RE IS — Söz istiyen yok. Madde yi kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.. 

Veresiye satışlarla dahailî sarflarda ve ihracın
dan vazgeçilen emtiada ödeme süresi 

MADDE 49. — Veresiye yapılan satışlara ait 
vergi, bedelin tahsil olunduğu ayı takibeden 
ayın on beşinci günü akşajmna kadar ödenir. An
cak bu müddet malın teslimini takibeden ayın" 
15 nci gününden itibaren üç ayı geçemez. 
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Bu kanunun tatbikinde veresiye akdoluna-

cak satışlar en az bir ay vâde ile yapılmış olan
lardır. Veresiye satışların müessese tarafından 
tevsiki şarttır. 

Elektrik ve havagazı satışlarında bu madde 
hükmü uygulanmaz. 

3 ncü maddenin (b) fıkrasında yazılı şekilde 
vâki olacak teslimlere mütaallik vergi bunlara ait 
beyannamenin verildiği ayı takibeden üçüncü 
ayın 15 nci günü akşamına kadar ödenir. 

Müddeti içinde ihracından vazgeçilen teslim 
edilmiş maddelerin vergisi vazgeçme dilekçesinin 
vergi dairesine verildiği tarihten itibaren bir ay 
içinde ödenir. 

REİS — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.. 

îşin devri 
MADDE 50. — işin devri, devreden için işin 

terkini, devralan için işe başlamayı ifade eder. 
istihsal Vergisine tâbi müesseselerin devri ha
linde bu muamele zımnında vergiye tâbi mamul 
-ve mahsuller de devredilmiş ise devir dolayısiyle 
bunlar için vergi ödenmez. Bunların vergisi dev
ralan tarafından teslim edildikçe bu kanundaki 
umumi esaslar dairesinde ödenir. 

RElS — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Vergi teminatı 
MADDE 51. — Mükelleflerin fabrika, ima

lâthane, ticarethane veya filyal, şube, satış ma
ğazası ve depolarında mevcut iptidai ve mamul 
madde stokları üçüncü şahıslara satılmış veya 
rehnedilmiş olsa dahi Gider4 Vergileri ile cezala
rının teminatı hükmünde olup bedellerinden ilk 
önce mezkûr mükellefiyetlerin tekabül ettiği 
Hazine alacağı tahsil olunur. 

RElS — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Bölüm 
ithalde alman istihsal Vergisinin tarhı 

Giriş beyannamelerinde gösterilecek hususlar 
MADDE 52.'— (lider Vergilen ne tfıbi mad

deleri Türkiye'ye sokanlar, vergi matrahı un
surlarını, giriş beyannamelerinde göstermek ve 
bu unsurların doğruluğunu tevsik edecek belge
leri de bu beyannamelere eklemek mecburiyetin
dedirler. 

Zatî istihlâk için yolcu beraberinde getirilen 
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ve vergilendirilmesi gereken maddeler hakkında, 
Gümrük Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. 

RE IS — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Matrah unsurlarının incelenmesi 
MADDE 53. — Gümrük tahakkuk memurla

rı, aynı zamanda istihsal Vergisini de tahakkuk 
ettirmek için yukarıki maddeye göre beyan edil
miş olan matrah unsurlarını ve bunlara ilişkin 
belgeleri inceliyerek uygun görürlerse aynen ka
bul ederler. Eksik gördükleri unsurları, kendile
ri tarafından belirtilen miktarlara çıkarırlar ve 
vergi matrahına girmesi lâzımgeldiği halde be
yan edilmediği tesbit olunan kıymet ve masraf
ları ise. re'sen matraha katarlar. 

RE IS — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Matrah farklarına tatbik olunacak muameleler 
MADDE 54. — Mükelleflerin beyan ettikleri 

matrahlar tahakkuk veya tetkik yapanların ve
yahut teftişe yetkili kılınanların buldukları 
matrah arasındaki vergi farkları hakkında Güm
rük Kanunu uyarınca GümrükVergisi hakkın
daki esaslara göre ceza hükmedilir. 

Ancak, mükelleflerin kendi ambar veya an
trepolarına konulmasından veya kendi vasıtala
rı ile taşınmasından dolayı beyan edilmemiş 
olup da, tahakkuk memurları tarafından vergi 
matrahına katılan unsurlar için yukarıki fıkra
daki ceza hükmü uygulanmaz. 

- RElS — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler.,. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

itiraz halleri. 
MADDE 55. — Tarhedilen istihsal Vergisi 

tarh sırasında hazır bulunan mal sahibine veya 
kanuni temsilcisine veya. gümrük komüsyoncu
suna tebliğ edilir. 

Bu tebliğ üzerine ithalde alman vergiye mü
kellefçe muaflık, vergi nispeti veya vergi ıtiı-
sıırUmıım çoğaltılması bakımlarından veya ta
hakkuka ilişkin başka işlemler dolayısiyle teb
liğ tarihinden itibaren on beş gün içinde Güm
rük Vergisine karşı yapılan itirazlar gibi, Güm
rük Kanununda yazılı itiraz mercilerine müra
caat edilebilir. Hakem ücreti itiraz süresi için
de yatırılmadığı takdirde itiraz yapılmamış sa
yılır. Düzeltme hükümleri saklı 'kalmak üzere, 
eşya gümrükten geçirilmiş bulunduğu veya 
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ödevlinin beyanına göre tahakkuk yapıldığı 
takdirde İstihsal Vergisine itiraz olunamaz. 

itiraz istekleri, bu kanun hükümleri do 
göz önünde bulundurularak Gümrük Kanunun
daki mercilerce aynı kanundaki esaslar daire
sinde incelenerek karara bağlanır. 

RElS — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü bölüm 
İthalde alman İstihsal Vergisinin ödenmesi ve 

iadesi 
Ödeme esası. 

MADDE 56. — İthalde alman Gider Vergisi 
Gümrük Resmi ile birlikte ve aynı zamanda 
ödenir. Tahakkuk ettirilen vergiye itiraz edildi
ği takdirde vergi farklarını teminata bağlıya
rak, eşyasının teslimini istiyen mükellefin bu 
isteği, Gümrük Vergisinde olduğu gibi kabul 
edilir. 

İtiraz reddedildiği takdirde ihtilaflı matraha 
ilişkin vergi tahsil olunur. 

REİS — Encümen. 
ENCÜMEN ADINA OSMAN TALU (Afyon 

Karahisar) — Efendim, 56 neı maddenin birin
ci satırında «gider» kelimesinin kaldırılarak 
onun yeıine «istihsal» kelimesinin ikamesi su
retiyle maddenin reye arz edilmesini rica edi
yoruz. Çünkü mânaları başka başkadır. 

REİS — Bu tashih şekliyle maddeyi reyini
ze arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Teminatlı muameleler 
MADDE 57. — Gümrük Kanunu ile sair 

kanunlar mucibince Gümrük Resmi teminata 
bağlanarak muamele gören maddelere ait is
tihsal Vergisi de aynı usule tâbi tutulur. Bu 
kanunda aksine sarahat bulunmıyan ahval
de Gümrük Kanununun ambalajlar hakkında
ki esasları istihsal Vergisine tâbi veya bu 
vergiden muaf maddeler hakkında da aynen 
caridir. 

Gümrük Kanununun «Ödeme mükellefiyeti
nin başlangıcı» ve «Vasfı ve tahsis yeri deği
şen eşya» ya ait hükümleri, istihsal Vergisi 
hakkında da tatbik olunur. 

REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 
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MADDE 58. — Bu kanuna göre alınması 

gereken istihsal Vergisi ödenmeden veya ek
sik ödenerek memlekete sokulan eşyanın hiç 
ödenmemiş veya noksan tahsil edilmiş istihsal 
Vergisi ile fazla alındığı anlaşılan ithalâta 
ait istihsal Vergisi hakkında da Gümrük Ka
nunu hükümleri uygulanır. 

Bu vergilerin tebliğ ve tahsil işlemleri 
Gümrük Kanunundaki esaslar dâhilinde cere
yan eder. 

REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

İade 
MADDE 59. — ithalde, istihsal Vergisin

den muaf olduğu halde, alındığı anlaşılan 
istihsal vergileriyle, Gümrük Vergisi iade 
olunan maddelerin istihsal vergileri de, mü
kelleflerine geriverilir. 

REtS — Maddeyi reyinize arz ediyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Beşinci bölüm 
İstihsal Vergisi ile ilgili çeşitli hükümler 

Fatura, özel teslim vesikası ve makbuzlar 
MADDE 60. — Dahilî istihsal Vergisine tâbi 

mükellefler vergiye tâbi maddeleri teslim ettik
lerinde, bu teslimler için (kanunun 3 ncü mad
desindeki hususi teslim, halleri hariç) fatura 
tanzim etmeye ve bu faturalarda istihsal Ver
gisini ayrıca göstermeye mecburdurlar. 

61 nci maddede zikredilen hal dışında kalan 
, hususi teslim halleri için bir özel teslim vesikası 

kullanılması mecburidir. Bunda vesikanın 
müteselsil sıra numarası, mükellefin adı, soy
adı, iş adresi, maddenin nev'i ve miktarı, tes
limin tarihi ve mahiyeti ve nereye vâki olduğu, 
mükellefin veya yetkilinin imazası bulunur. 

ithal sırasında ödenen istihsal Vergisi de 
gümrük makbuzlarında ayrıca gösterilir. 

RElS — Maddeyi reyinize arz ediyorum, 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dahilî sarf puslası 
MADDE 61. — İstihsal ettikleri vergiye 

tâbi maddeleri kendi imallerinde sarf eden mü
kellefler, fatura yerine geçmek üzere «Dahilî 
sarf puslası» kullanırlar. Bu belgede en az şu 
bilgiler bulunur: 
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a) Müteselsil sıra numarası, 
b) Mükellefin adı ve soyadı (unvanı), iş 

adresi, 
c) Sarf edilen maddenin nev'i ve miktarı, 
d) Sarf edilmek üzere ambardan alındığı 

veya imale verildiği tarih, 
e) Sarf edilen maddeyi teslim ve tesellüm 

edenlerin imzaları, 
f) Vergiye tâbi maddenin sarf edildiği ma

mul. 
Ambardan bir günde cüzi miktarlar veya 

ufak partiler halinde mütaaddit defalar, çeşitli 
maddeler alınıp sarf edilmesi halinde, günlük 
bir sarf puslası veya cetveli kullanılması 
caizdir. 

Vergi Usul Kanununun 194 ncü maddesinin 
dördüncü fıkrası gereğince sınai muhasebe tu
tan müesseselerin kullanacakları fiş ve sair bel
geler, yukarıki hükümlere uygun bulunmak 
şartiyle, sarf puslası yerine geçer. 

Bu maddeye göre sarf puslasmı, teslim eden 
sıfatiyle mükellef veyahut muhasebeci veya 
ambar memuru gibi yetkili bir memur, tesellüm 
eden sıfatiyle de imalât mühendisi, şefi, usta
başı veyahut imalden sorumlu diğer biri imza 
eder. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler.., Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Randıman incelemesi 
MADDE 62. — istihsal Vergisi incelemele

rinde istihsal miktarlarının doğruluğu, ilk mad
de ve gerekirse elektrik sarfiyatına göre bulu
nacak randıman nispeti ile de tahkik olunabilir. 

Mükellefin kayıtlarına göre tesbit edilen 
randıman nispetleri normal randıman nispetle
rinden esaslı ayrılmalar gösterir ve fark mü
kellefçe, ilk maddenin kalitesi, işçilik, teknik 
özellikler ve arızalar gibi haklı ve maddi sebep
lerle izah edilemezse, normal randımana göre 
bulunacak istihsal miktarı ile mükelleflerin gös
terdikleri istihsal miktarı arasındaki noksanlık 
emsal değeri üzerinden vergilendirilir. 

REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Normal randıman nispetleri 
MADDE 63. — 62 nci maddede yazılı ran

dıman incelemelerine esas teşkil edecek normal 
randıman nispetleri lüzum görülen sanayi kol
ları için sarf edilen ilk maddelerin nevileri, te-
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sisler ve istihsal makinelerinin özellikleri, iş
letmelerin teknik organizasyonu gibi hususlar 
göz önünde tutularak, tip müesseselerde yapıla
cak incelemelere müsteniden Maliye, İktisat ve 
Ticaret ve İşletmeler vekâletleri ile Türkiye 
Ticaret ve Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları 
Birliğince müştereken tesbit ve ilân olunabilir. 

Maliye, İktisat ve Ticaret ve İşletmeler ve-
kâletlerince görülecek lüzum veyahut ilgililerin 
müracaatı üzerine nomal randıman nispetleri 
gözden .geçirilerek yeni nispetler tesbit edile
bilir. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Vergi Usul Kanununun uygulanması 
MADDE 64. — Vergi Usul Kanunu Gider 

vergileri hakkında da (aksine hüküm bulunma
dıkça ithalde almanlar hariç) uygulanmakla 
beraber Vergi Usul Kanununun : 

a) Muamele Vergisine ilişkin hükümleri 
bu kanunla dahilî imalât ve istihsalâtm tesli
minde alınacak İstihsal Vergisi ile banka, ban
ker ve sigorta hizmetlerinden alınacak vergiler, 

b) Nakliyat Resmine ilişkin hükümleri bu 
kanunla alınacak Nakliyat Vergisi, 

c) Elektrik ve havagazı İstihlâk Vergisine 
ait hükümleri bu kanunla dâhilde bunlardan alı
nacak İstihsal Vergisi, 

d) Akar yakıtlardan dâhilde alman İstih
lâk ve Yol vergileri hakkındaki hükümleri bu 
kanunla bu maddelerden alınacak İstihsal Ver
gisi, 

e) İçkilerden alman İstihlâk vergilerine ait 
hükümleri bu kanunla bunlardan alınacak İstih
sal Vergisi hakkında da aynen uygulanır. 

f) Bu kanunla İstihsal Vergisine tâbi tutu
lan maddelerin bitim işlerini yapanlar, birinci 
sınıf tüccar olmasalar dahi, bu işlerin kâffesini 
kaydetmek üzere Vergi Usul Kanununun 191 
nci maddesinde yazılı bitim işleri defterini tut
mak mecburiyetindedirler. 

MUVAKKAT ENCÜMEN M. MUHARRİRİ 
OSMAN TALU (Afyon Karahisar) — Efendim, 
(c) fıkrasında (elektrik ve havagazıyla) diye 
başlıyan ibareden sonra (ile glikoz)- kelimeleri
nin ilâvesi icabetmektedir. (Glikoz) 3 ncü tab
loda yer almıştır. Buraya ilâvesi lüzumludur. 
Arz ederim. 
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RElS — Tashih şekliyle maddeyi reyinize 

arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Şaraba ait istihsal Vergisinin tarh, tahakkuk i 
ve tahsili j 

MADDE 65. — Şaraba ait istihsal Vergisi j 
4250 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi ile bu mad
denin tatbikatına mütaallik talimatlar gere
ğince inhisarlar idaresi tarafından tarh, tahak
kuk ve tahsil olunarak usulü dairesinde Hazi- j 
neye verilir. 

REtS — Söz istiyen?. Yok. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Akar Yakıt istihsal Vergisinin tevzii 
MADDE 66. — Bu kanunla akar yakıtlardan 

alınacak istihsal Vergisi gelir bütçesine irat | 
kaydolunur. Kaarşılığmda her yıl bu vergiye ait 
tahminlerin % 40 ı nispetinde Karayolları Ge
nel Müdürlüğüne, % 22 si nispetinde il özel ida
relerine ve % 8 i nispetinde belediyelere veril
mek üzere Maliye bütçesine ödenek konur. 

Yıl sonunda sağlanan gelir, /bütçeye konan 
ödeneklerden fazla veya eksik olduğu takdirde 
ertesi yıl ödeneklerinin hesabında nazara alınır. 

il özel idareleriyle belediyelere ait ödenek
ler her ay sonunda müsavi taksitler halinde ve 
bir evvelki yılın hasılat fazlası ise mütaakıp I 
yılın birinci ayı sonunda toptan Dahiliye Ve- I 
kal eti emrine, ayrı ayrı iki hesaba kaydolun
mak üzere, iller Bankasına tevdi olunur, iller 
Bankasında Dahiliye Vekâleti emrinde her ay 
toplanan bu paralar bankaca en geç ertesi ayın | 
15 ine kadar, illerin ve belediyelerin son nüfus 
sayımmdaki nüfus miktarına göre, illere ve 
5237 sayılı Kanunun 40 ve 42 nci maddeleri hü- I 
kümleri mahfuz kalmak üzere belediyelere da- i 
ğıtılır. 

RElS — Söz istiyen yok. Maddeyi reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Muvakkat ve son hükümler 
Dâhilde istihsal olunan akar yakıtların vergi 

hadleri 
MUVAKKAT MADDE 1. — Bu .kanuna 

bağlı birinci tablonun akar yakıtlara ait (2. D) 
pozisyonu bu kanunun 4 ncü maddesinin (k) 
fıkrası gözönünde bulundurularak dâhilde is- ! 
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i tihsal olunacak akar yakıtlar hakkında aşağıda-
I ki' şümul ve hadlere göre uygulanır. 

Petrol ve şist yağları (ham yağlar hariç), 
esas unsur olarak % 10 ve daha fazla petrol ve 
şist yağını ihtiva eden : 

i — Kapalı kabda alevlenme noktası 30 san
tigrat dereceden aşağı olan hafif yağlar 1 Kg. 
K. S. den 21.50 Kr. 

ii — Kapalı kabda alevlenme noktası 30 san
tigrat derece ve daha yukarı olup 55 santigrat 
dereceden aşağı olanlar veya 55 santigrat dere
ce ve daha yukarı olup 250 santigrat dereceye 
kadar zayiat dâhil % 65 ten fazlası takattur eden 
orta yağlar 1. Kg. K. S. den 7 Kr. 

iii -T- Kapalı kabda alevlenme noktası 55 san
tigrat derece ve daha yukarı olan ağır yağlar : 

1. Takdir mahsulü yakıtlar : 
Kraking vukubulmadan % 80 den fazlası ta-

• kattur edenler 1. Kg. K. S. den 5 Kr. 
2. Tortu yakıtlar : 
Kraking vukubulmadan takattur eden kıs

mı % 80 den az olanlar 1. Kg. K. S. den 5 Kr. 
MUVAKKAT ENCÜMEN M. MUHARRÎRÎ 

OSMAN TALU (Afyon Karahisar) — Efendim, 
maddenin 2 nci fıkrasında % 10 konulmuştur. 
Bunun % 70 olarak tashihi gerekmektedir, it- • 
hal tablosunda, bu şekilde olduğundan bunun 
% 70 olarak tashihini rica ederim. 

REİS — Maddeyi bu tashihle reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Stok beyanı. 
MUVAKKAT MADDE 2. — Bu kanunun 

yürürlüğe girmesi üzerine, Muamele Vergisi ve 
bu kanunla kaldırılan istihlâk vergileri ile İs
tihsal Vergisinin prensiplerincleki farklılık do-
layısiyle meydana gelecek vergi yükü farklılı
ğını bertaraf etmek maksadi^le gerekli tarhi-
yatı yapmak üzere istihsal Vergisi ile ilgili mad
deleri imalât ve ticaret maksadiyle ellerinde bu
lunduran hakiki ve hükmi şahısları, bu mad
deleri miktar, kıymet ve bulundukları yerler iti
bariyle bir defaya mahsus olarak beyana dave
te Maliye Vekâleti salahiyetlidir. 

Stoklara mütaallik istihsal Vergisinin tarh ; 

tahakkuk ve tahsiline mütaallik usuller Maliye 
Vekâletince tesbit ve ilân olunur. 

Bu mecburiyetlere riayet etmiyenlerin ver
gileri üç kat olarak tahsil olunur. Vergi Usul 

— 275 -
i 



I : 89 13.7 
Kanununun hileli vergi suçlarına'' ait hükümleri , 
nlahfuzdur. 

RElS — Söz istiyen yok. Maddeyi reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kaldırılan hükümler 
MADDE 67. — Aşağıda yazılı kanun ve hü

kümler kaldırılmıştır : 
1. 28 . V .. 1940 tarihli ve 3843 sayılı Mua

mele Vergisi Kanunu ile bu kanunla ilgili 6 . 1 . 
1941 tarih ve 3973; 2 . V I I I . 1944 tarih ve 4641; 
17 . I . 1945 tarih ve 4700; 6 . VI . 1945 tarih 
ve 4750; 13 . VI . 1946 tarih ve 4939; 3.IX.1947 
tarih ve 4750; 13.VI.1946 tarih, ve 4939: 3.IX. 
1947 tarih ve 5124; 6.VII.1948 tarih ve 5240; 31.V. 
1949 tarih ve 5410; 5.VII.1950 tarih ve 5668; 
3 1 . 1 . 1952 tarih ve 5867; 21 . VII . 1953 ta
rih ve 6184; 3 . III . 1954 tarih ve 6314 ve 6315; 
9 . V . 1955 tarih ve 6554 ve 20 . V . 1955 ta
rih ve 6592 sayılı kanunlar ile sair kanunla
rın imalât ve ithalât Muamele Vergisine müta-
allik hükümleri, (3843 sayılı Kanun ile ek ve 
tadilleri dışında kalan kanunların banka ve si
gorta Muamele Vergisine mütaallik muaflık hü
kümleri bu kanunun Banka ve Sigorta Muame
leleri Vergisi hakkında da uygulanır.) 

2. Elektrik ve havagazı ile ham petrol ve 
müştaklarından alman İstihlâk Vergisine müta
allik 12 . VI . 1930 tarih ve 1718; 22.VII.1931 
tarih ve 1871; 24 . V . 1934 tarih ve 2442; 
26 . V . 1934 tarih ve 2448; 19 . IV . 1934 
tarih ve 2414; 14 . VI . 1937 tarih ve 326tt; 14 . 
VI . 1937 tarih ve 3263; 27 . VI . 1938 tarih ve 
3509; 16 . III . 1954 tarih ve 6328 sayılı ka
nunlar ve sair kanunların bu vergilere mütaal
lik hükümleri, 

3. 10 Nisan 1340 tarihli ve 472 sayılı Nakli
yât Besmi hakkındaki Kanun ile 25 . VI . 1932 
tarih ve 2030; 24 . V . 1940 tarih ve 3842; 
5 . VI . 1944 tarih ve 4581; 24 . IV . 1946 
tarih ve 4875 sayılı kanunlar ile 10 . VIII . 1951 
tarih ve 5842 sayılı Kanunun 34 ncü maddesi 
ve sair kanımla rdaki bu resimle ilgili hükümler, 

4. Kahvenin Tekel konusundan çıkarılma
sına ve Dahilî istihlâk Vergisine tâbi tutulma
sına dair 11 . IX . 1946 tarih ve 4950 sayılı Ka
nun, 

5. 8 . VI . 1942 tarihli ve 4250 sayılı ispir
to ve ispirtolu içkiler inhisarı Kanununun 14 
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ncü maddesinin vergi nev'ine ve miktarına mü
taallik hükümleri (bu maddenin tarh, tahakkuk 
ve tahsile mütaallik hükümleri İstihsal Vergisi 
hakkında da aynen uygulanır.) ile tütün ve 
müskirattan alınacak Müdafaa. Vergisi hakkın
daki 28 . V . 1934 tarih ve 2460 sayılı Kanunun, 
Şaraptan Millî Müdafaa Vergisi alınması hak
kındaki 5823 sayılı Kanunla muaddel hükümle
ri, 

6. Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi 
Âe resimlere zam icrasına ve bâzı maddelerin 
mükellefiyet mevzuuna - alınmasına dair olan 
17.V.1940 tarih ve 3828; 29 . V . 1941 tarih ve 
4040; 27.V. 1942 tarih ve 4226 sayılı kanunlarda 
mevcut Muamele, Elektrik, Havagazı, Petrol, 
ve Müştakları, Dahilî istihlâk vergileri ile Nak
liyat Vergisi ve posta müraseleleri ile telgraf
lardan ve telefon abone bedellerinden alman Sa
vunma Vergisine mütallik hükümleri, 

7. Bira, tabiî köpüren şarap ve viskinin is
tihlâk Vergisine tâbi tutulması hakkındaki 
11 . V . 1955 tarih ve 6556 sayılı Kanun, 

8. 30 . I . 1952 tarihli ve 5865 sayılı kib
ritten alınacak İstihlâk Vergisi hakkındaki Ka
nun, 

9. 25 . II . 1952 tarihli ve 5889 sayılı Akar 
yakıtlardan Yol Vergisi alınması hakkındaki 
Kanun, 

10. Glikozdan alman İstihlâk Vergisi ile il
gili 25 . I . 1937 tarihli ve 3101 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesi, 15 . I . 1943 tarihli ve 4385 sa-

r 

yılı Kanunun muvakkat 3 ncü maddesi, 22.XII. 
1948 tarihli ve 5281 sayılı Kanunun 2 nci mad
desi ile 15 . I . 1943 tarihli ve 4385 sayılı Kanu
nun 6 ncı maddesinin, 21 . VI . 1944 tarihli ve 
4597 sayılı Kanunun, 6 . II . 1946 tarihlj ve 4855 
sayılı Kanunun, 16 . VI . 1947 tarihli ve 5086 
sayılı Kanunun glikoza mütaallik hükümleri il
ga edilmiştir. 

OSMAN TALU (Afyon Karahisar) — Efen
dim, encümenimizde müzakereler sırasında is
tisna olmak üzere ve eski muamele vergisinde 
mevcudolan 500 litreye kadar olanlar kaldırıl
mıştı. 65 nci maddede bu kısım yer almış bu
lunmaktadır. Bu itibarla mezkûr maddeye mu
vazi olmak üzere 5 numaralı bentte (miktarına) 
"kelimesinden sonra (ve istisnaya mütaallik ol
mak üzere) kelimelerinin ilâvesi icabetmekte-
dir. Maddenin bu ilâvelerle tashih ve reye vaz'-
mı rica ederim. 

276 



î : 89 13 . 7 
REÎS — Maddeyi bu ilâve ve tashihlerle re- ; 

yinize arz ediyorum : Kabul edenler.. Etmiyen-
leı\. Kabul edilmiştir. 

Yürürlük tarihi 
MADDE 68. —- Aşağıdaki hususlar müstes

na olmak üzere bu kanun 1 . !IT . 1957 tarihin
de meriyete gire]-. 

I - Pirine imalâtı bu kanunun neşri tarihin
den itibaren Muamele Vergisinden müstesnadır. 

II - Bu kanunun 33 ucü maddesi ile banka 
ve sigorta muameleleri için kabul edilen nispet
ler, bu knunutı neşredildiği ayı takibeden ay 
başından itibaren banka, banker ve sigorta şir
ketlerinin 3843 sayılı Kanuna göre ödedikleri 
Muamele Vergisi nispetleri yerine kaim olmak 
üzere aynen tatbik olunur. 

III - Bu kanuna bağlı 111 işaretli cetvelin 
1 nci pozisyonunda yazılı maddelere ait vergi 
haddi kahveden alman istihlak Vergisine nıü-
taallik 4950 sayılı Kanun hükümlerine göre bu 
kanunun neşri tarihinden itibaren uygulanır. 

Bu tarihte henüz gümrükten çekilmemiş kah
veler için de bu hüküm tatbik olunur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi reye arz ediyorum : Kabul eden
ler.. Etnıiyenler.. Kabul edilmiştir. 

İcra salâhiyeti 
-MADDE 09. -- Bu kanun bükümlerini icra

ya îcra Vekilleri Heyeti-memurdur. 
REİS V - Maddeyi kabul edenler.. Etnıiyen

ler.. Kabul edilmiştir. 
Lâyihanın heyeti uınumiyesini açık reyleri

nize arz ediyorum. 
Birkaç, ufak işlerimiz var, sabrınızı bilhassa 

istirham ediyorum, onları da intacedelim. • 
MALÎYE VEKİLİ NEDİM ÖKMEN (Ma-

raş) — Söz riea ediyorum. 
REİS — Buyurun. 
MALÎYE VEKİLİ NEDİM ÖKMEN (Ma-

raş) — Muhterem arkadaşlarım, bir zühul oldu. 
Encümen mazbata muharriri arkadaşımızın bir 
teklifi olacaktır, Sayın Reisten rica ediyorum, 
usule göre bu teklifi dinlemesini istirham cyli-
yeceğim. 

REÎS — Olur mu? 
MALÎYE VEKİLİ NEDİM ÖKMEN (Ma-

raş) — İmkânı varsa. 
REİS — Buyurun. 
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MUVAKKAT ENCÜMEN MAZBATA MU

HARRİRİ OSMAN TALU (Afyon Karahisar) — 
Efendini, af buyurun, maddenin bu şekilde reye 
arzından sonra söz almak mecburiyetinde kal
dığımdan. özür dilerim. Fakat hâdise arz ve teş
rih edildiği takdirde Yüksek Heyetinizin madde
nin tekrar müzakeresini*kabul buyuracağınızdan 
yüzde yüz emin bulunmaktayım. 

Memlekette milik>ve ananevi bir jneslek ha
line gelmiş Olan bakır sanayii mevzuu vardır. 
Bunun istihsal maddesinden en son imal haddi
ne, en son safhalarına kadar yüzde yüz yardımı 
olan birçok vatandaşlarla ilgili bir mevzu olarak 
ele alınmış bulunmaktadır. 

Bu mevzuda Hükümetinizin çok ciddî ve çok 
esaslı bir kararı vardır ve şimdiye kadar devam 
etmekte dan bu kararla birçok yolsuz, haksız re
kabeti önlemiş bulunmaktadır. Eski Muamele 
Vergisi Kanununun yürürlükte bulunduğu müd
det içinde en çok zarar görmüş olan yurttaşlar 
bakır sanayii ü/erinde çalışan vatandaşlarımız 
olmuştur. Şöyle ki; bu sanayide çalışan, bu sana
yii işleten vatandaşlarımızın bir kısmı hurda ba
kır kullanmakta, buna mukabil bir kısmı da doğ
rudan doğruya istihsal bölgelerinden ham bakır 
almaktadır. Ham bakır alan \ratandaşlarımız 
bil mecburiye bunun ^ ergilerini ödemek zarure
tinde kalmaktadırlar. Buna mukabil hurda ba
kır işleyenler, ki ekserisi İstanbul'da sakindir, iş
ledikleri bıı hurda bakırları vergi dışı bırak
maktadırlar. Böylece namuslu vatandaşlarımızla 
bu yola sülük eden bakır işliyen vatandaşlarımız 
arasında büyük bir fark, büyük bir adaletsizlik 
vücut bulmaktadır. Bu hal namuslu vatandaşla
rımızın aleyhine olmak üzere öteden beri devam 
etmekte ve bizler daima bunların şikâyetleri, sız-
lantılariyle karşı karşıya kalmaktayız. İşte bu 
haksız rekabet zihniyetinden mahrum bu sanayi 
erbabını bir an evvel huzura ve namuslu olma
sının mükâfatına ulaştırmak için komisyonumuz 
şu mevzuu bilhassa tezekkür etti, huzurunuza 
arza karar verdi. Şimdi kabul edilmek üzere bu
lunan bu kanunun derpiş ettiği esaslara göre 
bakır istihsal maddesi olarak, ilk madde olarak 
vergilendiril inekledi iv Bakır işleyen bütün sana
yi erbabı bundan muaf bulunmaktadır. İşte bu 
esasın kanunun neşri tarihinden itibaren mer
iyete girmesi ve dol ayı siyi e biraz evvel arz etti
ğim haksızlıkları bertaraf etmek maksadiyle bu 
teklifi yapıyor ve Riyasete tevdi ediyoruz. Böy-

277 



t : 89 13. 7 
leee maddenin de tekrar müzakeresini istirham 
ediyorum. 

REÎS — Mevzuun ehemmiyet ve müstaceliye
tini Riyaset müdriktir. Bugüne kadar tekriri 
müzakere Heyeti Umumiyede katiyen vukubul-
mamıştır. Böyle bir teamülün tesisine mevzuun 
ehemmiyeti bizi zorlanfakta ise de tekrar müza
kere açmak niyetinde olmadığımızı teessürle arz 
ediyoruz gfendim. « 

Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkında reyle
rini istimal etmiyen arkadaşlar lütfen istimal bu
yursunlar. 

2. — Sinob Mebusu Nuri Sertoğlu ve iki ar-
kadasının Muamele Vergisi Kanununun 5668 sa
yılı Kanunla değiştirilen 12 nci maddesinin A 
fıkrasına bir hüküm eklenmesine dair kanun tek
lifinin kanunlaşmasına, Gider Vergileri Kanunu
nun kabulünden sonra lüzum kalmadığına dair 
mazbatası (2/51) 

REÎS — Şimdi, Gider Vergisi Kanunu ile 
ilgili bir teklife dair encümen mütaalâası var, 
okuyoruz efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Sinob Mebusu Nuri Sertoğlu ve iki arka

daşının pirincin Muamele Vergisinden istisnası 
hakkında olup Bütçe Encümeninden taalûku do-
layısiyle encümenimize gönderilen kanun teklifi 
tetkik edildi. ~"~-~ 

Hükümetçe hazırlanıl) encümenimizce tetkik 
ve karara bağlanan gider vergileri lâyihasında 
gıda maddeleri ve bu meyanda pirinç İstihsal 
Vergisi dışında bırakılmış ve Muamele Vergisi 
de ilga edilmiş'bulunduğu gibi, lâyihanın meri
yet tarihini gösteren maddesinde hususi bir fıkra 
ile bu maddenin kanunun neşri tarihinden iti
baren Muamele Vergisinden istisnası da hükme 
bağlanmış bulunduğundan sözü edilen kanun 
teklifinin kanunlaşmasına lüzum kalmamıştır. 

Umumi Heyetin tasvibine arz olunmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Muvakkat Encümen Reisi Mazbata Muharriri 

1956 C : ] 
Bursa 

M. Erdener 
Kütahya 

A. G. Bubik 
Muş. 

G. Emre 

Giresun Hatay 
M. Şener A. M. Bereketoğlu 

Kütahya Manisa 
O. özbilen H. Bayur 

Ordu 
R, Aksoy 

îzmir 
B. Bilgin 

Kâtip 
Sivas 

H. Citil K 
Antalya 

Afyon 
0. 

Akmanlar 

Karahisar 
Talu 

Bolu 
S. Baysal 

REÎS — Raporu reyinize arz etmek zarureti 
vardır, encümen noktai nazarını serdetmiştir. Gi
der Vergisi müzakeresi tamamlanıp açık reye arz 
edildikten sonra Nuri Sertoğlu ve arkadaşlarının 
teklifinin kanunlaşmasına mahal olmadığı husu
sundaki encümen mütalâasını reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

2. — Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi 
ve resimlere zam icrasına ve bâzı maddelerin 
mükellefiyet mevzuuna dair 3828 sayılı Kanunun 
10 ncu maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında ka
nun lâyihası ve Muvakkat Encümen mazbatası 
(1/480) (1) 

REÎS — Bir takrir var. 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin birinci müzakeresi yapılacak 

maddeleri arasında (6) ncı sırada bulunan (Fev
kalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resimlere 
zam icrasına ve bâzı maddelerin mükellefiyet 
mevzuuna alınmasına dair 3828 sayılı Kanunun 
10 ncu maddesine bir fıkra ilâvesi hakkındaki 
kanun lâyihasının) diğer işlere takdimen ve müs-
taceliyetle görüşülmesini arz ve teklif ederim 

Muvakkat Encümen Reisi 
îzmir 

Behzat Bilgin 

REÎS — Ruznamenin 6 ncı maddesini ilgi
lendirmekte olan bu maddenin diğer işlere tak
dimen görüşülmesini reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde, söz istiyen yok. 
MaddeOere geçilmesini reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Müstaceliyetle görüşülmesini reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(1) 273 sayılı matbua zaptın sonundadır 
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Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve re
simlere zam icrasna ve bâzı maddelerin mükel
lefiyet mevzuuna alınmasına dair 3828 sayılı 
Kanunun 10 ncu maddesine bir fıkra ilâvesi 

hakkında kanun 

MADDE 1. — 3828 sayılı Kanunun 10 nen 
maddesine aşağıdaki fıkra ilâve edilmiştir: 

D) Üç yüz ve daha aşağı rüsum tonilâtosu 
hacmmdaki makine ile müteharrik gemilerle ya
pılan taşımalar. 

REÎS — Söz istiyen yok. Maddeyi reylerini
ze arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunla nak
liyat resminden istisna edilen taşımalarla ilgili 
olup bu kanunun meriyete girdiği tarihe kadar 
kesinleşmemiş bulunan nakliyat resimleri terkin 
olunur; bu tarihten önceki bu türlü taşımalar 
için yeniden vergi tarh olunmaz. Aynı vasıtala
rın kesinleşmiş olup da tahsil edilmemiş nakli
yat resimleri terkin olunur. 

REÎS — Söz istiyen yok. Maddeyi reylerini
ze arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. — 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icra
ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini açk reylerinize arz edi
yorum. 

Gider Vergisi 'hakkındaki kanun lâyihasına 
reylerini kullanmıyan arkadaşlar lütfen istimal 
buyursunlar efendim. 

3# — Jç istikraz akdi hakkında kanun lâyihası 
ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/495) (1) 

REÎS — Bir takrir var, okutuyorum : 

Yüksek Reisliğe 
Havale edilen kâğıtların mazbatalar kısmında 

(9) ncu numarada bulunan (İç istikraz akdi 

(1) 278 sayılı matbua zaptın sonundadır. 

hakkındaki kanun lâyihasının) ruznanıeye alına
rak diğer işlere takdimen ve müstaceliyetle mü
zakeresini arz ve teklif ederim. 

Maliye Vekili 
N. ökmen 

REİS — Havale edilen kâğıtların 9 ncu mad
desinde bulunan İç istikraz akdi hakkındaki ka
nun lâyihasının ruznanıeye alınarak müzakeresi
ni kabul edenler... Etmiyenler... Ruznameye alın
ması kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen yok. 
Maddelere-, geçilmesini reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilme
si kabul edilmiştir. 

Takrirde müstacelen müzakeresi de teklif 
edilmektedir. Müstacelen müzakeresini reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Müstacelen müzakeresi kabul edilmiştir. 

İç istikraz akdi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 300 milyon liraya kadar uzun 
vadeli iç. istikraz akdine Maliye Vekili salahiyet
lidir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu istikrazın akdinde 25 . I . 
1952 tarih ve 5864 sayılı Kanun hükümleri tat
bik olunur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REİS-— Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 1. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye Vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reyinize 
arz ediyorum. 

i. — Denizli Mebusu Ahmet Hamdi Sancar'-
ın, Hâkimler Kanununım 70, 71 ve 73 nc-ü mad
delerinin değiştirilmesine dair kanun teklifiyle 
Erzurum Mebusu Abdülkadir Eryurt ve Çanak
kale Mebusu Servet Sezgin'in, Hâkimler Kanu-
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nunun 16, 22 ve 43 ncü maddelerinin tadiline ve 
58 nci maddesine de bir fakra ilâvesine dair ka
nun teklifi ve Adliye Encümeni mazbatası 
(2/281, 2/339) (i), 

REİS — Bir takrir var : 

Yüksek Reisliğe 
Bugünkü ruznamenin, birinci müzakeresi ya

pılacak maddeler bölümümle yer alan 2 nci mad
desindeki Denizli Mebusu. Ahmet Hamdi San-
car'm, Hâkimler Kanununun 70, 71 ve 73 ncü 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tekli
fi ile Erzurum Mebusu Abdülkadir Eryurt ve 
Çanakkale Mebusu Servet Sezgin'in, Hakimler 
Kanununun 16, 22 ve 43 ncü maddelerinin ta
diline ve 58 nci maddesine de bir fıkra ilâvesi
ne dair olan kanun teklifinin diğer işlere takdi-
men ve müstaceliyetle görüşülmesini arz ve tek
lif ederini. 

Adliye Encümeni Reisi 
Muğla 

Nuri özsan 

REİS — Teklifin takdimen görüşülmesini 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmi-
yenler.. Kabul edilmiştir. 

Heyeti umtımiyesi üzerinde söz istiyen yok. 
Maddelere geçilmesini reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Müstaceliyetle görüşülmesini kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Hâkimler Kanununun 16, 22, 58, 70, 71 ve 73 ncü 
maddelerinin tadiline ve 58 nci maddesine de 

3 ncü fıkra eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. - 2556 sayılı Hâkimler Kanunu
nun. 16, 22, 58, 70, 71 ve 73 ncü maddeleri aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 16. — Bir Türk hukuk fakültesinden 
veya mektebinden mezun olan veya yabancı bir 
memleket hukuk fakültesini ikmal ettikten son
ra Türk hukuk fakülteleri programlarına göre 
noksan kalan derslerden imtihanla tasdikname 
alanlardan. Türkiye hukuk fakültelerinden bi
rinde ayrıca doktora yapanlarla, Türk hukuk 
fakültesinden mezun olduktan sonra İngilizce. 
Almanca, 'Fransızca veya İtalyanca tedrisat ya-

(1) 266 sayılı matbua zaptın sonundadır. 

pan bir hukuk fakültesinde lisans veya dokto
ra tahsilini'ikmal etmiş olanlar bir sene namzet
lik yaptıktan sonra 13 ncü madde hükümleri da
iresinde muavinlik sınıfına, kabul olunurlar. 

Bu maddede yazılı şartları haiz olan nam
zetlere 3656 sayılı Kanunda yazılı derecelerden 
9 ncu dereceye, 22 nci maddenin 2 nci fıkrasın
da beyan olunan şartlar dairesinde doktor dip
loması almış olanlara bir senelik namzetlik 
müddetinde 8 nci dereceye tahsis oiunarı maaş 
verilir. 

REİS --- Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde 
kabul edilmiştir. 

Madde 22. — J6 nci maddenin birinci fıkra
sında yazılı şartları haiz olanlar yardımcı ola
rak dokuzuncu dereceye alınırlar ve bu derece
de amelî vukuf ve kabiliyet bakımından ehliyet 
göstermiş oldukları takdirde bir yıl hizmet et
tikten sonra üçüncü sınıfların sekizinci derece
sine ayrılabilirler. 

Bir Türk hukuk fakültesinden çıkmakla be
raber, İngilizce, Almanca, Fra*nsızca veya İtal
yanca lisanlarından biriyle ders okutulan bir 
memleket hukuk fakültesinde lisans tahsilini 
ikmal ve ayrıca bunların birinde hukuki bir 
mevzu üzerine doktora diploma ve unvanını da 
almış olanlar yardımcı olarak sekizinci derece
ye alınırlar ve bu derecede amelî vukuf ve ka
biliyet bakımından ehliyet göstermiş oldukları 
takdirde bir yıl hizmetten sonra üçüncü sınıfla
rın yedinci derecesine ayrılabilirler. 

REİS — Mîidde hakkınde söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Madde 58. — Açık hâkimlîk-ye müddeiumu
miliklerle muavinliklerine yükselme defterlerin
deki sıraya, göre önce gelen, önce tâyin olunur. 

Ayırma meclislerince tanzim edilen terfi def
terlerinin taaddüdü halinde en eski tarihli def
terde mümtaz, tercihli veya âdiyen terfie lâyık 
görülen hâkim, müddeiumumi ve muavinlerinin 
ayırma defterlerindeki sıralarına göre kadro ve
rilmek suretiyle terfileri yapılmadıkça daha son
raki tarihli defterde bulunanların kadro tahsisi 
suretiyle terfileri yapılamaz. 

Vekâlet teşkilâtına dâhil idari vazifelerle 
müfettişliklere tâyin olunacak hâkim veya Cum
huriyet müddeiumumilerinin; bu tâyinlerinde ve 
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bu kadrolar içinde yapılacak terfilerinde, yuka-
rıki fıkralar hükmü tatbik olunmaz. 

Yukarıki esaslar dairesinde Adliye Vekâle
tince yeniden tanzim edilecek kadro tevzi def
teri alâkalılara gönderilir. 

- Açılan kadrolar münhale alındıkları tarihten 
itibaren âzami iki ay zarfında yııkardaki esas
lara göre sırası gelenlere tevzi olunur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen, yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 70. — Hukuk fakültelerinde maddi 
hukuka veya usul hukukuna muta a İlik dallarda 
hukuk ilimlerini tedris eden profesörler almak
ta oldukları kadro maaşları itibariyle ikinci sı
nıf dâhilinde bir vazifeye veya Temyiz âzalığı-
na; aynı dallarda ders okutan doçentler kadro 
maaşlarının tekabül ettiği sınıf ve derecedeki 
hâkim veya cumhuriyet müddeiumumiliklerine 
ve mesleklerinde fiilen çalışmakta olup ilmî kud
ret ve ahlâki metanetleriyle tanınmış bulunan 
avukatlar ve maliye muhakemat müdürleriyle 
hukuk müşavirleri ve müşavir avukatlarının 
avukatlıkta geçen müddetlerinin üçte ikisi hâ
kimlikte geçmiş gibi sayılarak girebilecekleri 
sınıf ve derecedeki hâkim ve cumhuriyet müd
deiumumiliklerine tayin olunabilirler. 

Birinci fıkrada yazılı avukatlardan, bir Türk 
hukuk fakültesinden veya .mektebinden mezun 
olan veya yabancı bir memleket hukuk fakül
tesini ikmal ettikten sonra Türk hukuk fakülte
leri programlarına göre noksan kalan dersler
den imtihanla tasdikname alanlardan. Türkiye 
hukuk fakültelerinden birinde ayrıca doktora 
yapanlarla, Türk hukuk fakültesinden mezun 
olduktan sonra İngilizce, Almanca, Fransızca 
veya İtalyanca tedrisat yapan bir hukuk fakül
tesinde lisans veya doktora tahsilini ikmal etmiş 
olanlar alınabilecekleri derecenin bir üstüne ve 
bir Türk hukuk fakültesinden mezun olmakla 
beraber yukarda sayılan lisanlardan biri ile ted
risat yapan bir memleket hukuk fakültesinde li
sans tahsilini ikmal ve ayrıca bunların, birinde 
hukuki bir mevzu üzerine doktora diploma ve 
unvanını da almış olanlar alınabilecekleri dere
cenin iki üstüne tâyin olunabilirler. Yukarıki 
fıkralarda yazılı tâyinlerde taliplerin mesleke 
alınıp alınamıyacakları ve alınmalar] halinde 
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dâhil olacakları sınıf ve dereceler Ayırma mec
lislerinin mütalâası üzerine belli edilir. 

I\GÎS —• Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Duyurun, İhsan Bey. 

İHSAN AKTÜREL (Yozgad) — Arkdaşlar, 
bu madde avukatların hâkimliğe geçmesi hak
kında yeni hükümler getiriyor. Evvelce de var
dı. Onları şimdi değiştiriyoruz. Maddeye bâzı 
ilâveler yapıyoruz. Maddede zikredilen «avu
katlarla beraber Maliye muhakemat müdürle
riyle hukuk müşavirleri» için encümenin nazarı 
dikkatini çekmek isterim. Belki kastedilen be
nim anladığım gibi. değildir. Maddede aynen 
«..avukatlar ve Maliye muhakemat müdürleriyle 
hukuk müşavirleri ve müşavir avukatlarının 
avukatlıkta geçen müddetlerinin üçte ikisi hâ
kimlikte keçmiş gibi sayılarak..» deniliyor. 
Muhakemat müdürleri ve hukuk müşavirleri 
yalnız ıualiyedekileı' midir i Yoksa clişer vekâ
leti erdeki ve müesseselerdeki hukuk müşavir
leri ve muhakemat müdürleri de dahil midir? 
Çünkü muhakemat müdürleri ve müşavirler di
ğer dairelerde de, ezcümle Ormanda, İnhisarlar
da, Dahiliyede de vardır. 

Maddede kasdedilen yalnız Maliyedekiler 
ise, bunu acaba Maliyedekilere hasretmenin se
bebi nedir? Diğer vekâletlerde ve umum mü-
dürlüklerdeki müşavir avukatlar ile muhakemat 
müdürlerine ve hukuk müşavirlerine de teşmil 
etmek doğru olmaz mı? 

Encümenden öğrenmek istediğim ikinci 
bir nokta da şudur: 

Muhakemat müdürleri ve hukuk mü
şavirleri içerisinde Mülkiye mezunları var
dır. Burada mutlak olarak zikredilmiş
tir Hukuk müşavirleri. muhakemat mü
dürleri denmiştir. Meselâ, Dahiliyede muhake
mat müdürü, hukuk müşaviri mülkiyelidirler. 
Diğer bazı yerlerde de bu gibi işlerde çalışan 
Mülkiyeliler vardır. Bunlardan da hukuk me
zunu olmak şartı aranmıyacak mıdır f 

Bir noktayı daha nazarı dikkatinize arz et
ek isterim. 

Avukatların evvelce Temyiz âzalığma geçe
bilmeleri için 20 sene hizmetleri şarttı. Şimdi 
bu kayıt kaldırılıyor. Avukatlar, hizmetlerinin 
üçte ikisini hâkimlikte geçirmiş gibi sayılabilir 
deniyor. Bunun içinde esbabı mucibede avukat
ların da hâkimler gibi aynı staja tâbi oldukları 
ileri sürülüyor). Şu halde profesörlerde olduğu 
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gibi,avukatlarm da bütün hizmetlerinin hâkim
likte geçmiş sayılması acaba mâdelete daha 
uygun değil midir? 

Mademki hukuk hocasının tekmil hizmet 
ınüddetiyle ve aldığı maaşla hâkimliğe geçmesi 
kabul ediliyor; hizmet müddetinden bir eksilt
me yapılmıyor, bütün hizmet müddeti sayılıyor. 

Bir hukuk hocasından ziyade adlî ve amelî 
sahada hâkimliğe yakın bir hizmet ifa eden ve 
nazari hukukla tevaggulleri tabiî olan avukatla
rın hizmet müddetinin de tam sayılması icabet-
mez mi? Profesör ve avukatların hâkimliğe nak
linde birisinin hizmet müddetinin tam, diğeri
nin üçte iki alınması esası neye istinadediyor? 

Jittmın mesnedini esbabı mucibede göremedim. 
Bu hususun tenvirini rica ediyorum. 

M Diğer bir mâruzâtım da şudur: Avukatları, 
hukuk müşavirlerini, ve müşavir avukatları hâ
kimliğe geçirirken acaba Devlet Şûrasındaki 
yardımcıların - ki, bunların hizmeti avukatlık 
stajından sayılmaktadır - Hâkimliğe geçmeleri 
hususunda bir kayıt ilâve edilemez mi? Madem
ki hâkimliğe daha çok talip arıyoruz, Devlet 
Şûrasındaki bu yardımcıların da ilâvesi düşü
nülemez mi? Bu hususta Meclisi tenvir etmele
rini rica edeceğim. 

Efendim, bu maddenin sonunda şöyle bir 
kayıt var: «Mesleke alınıp alınmayacakları ve 
alınmaları halinde dâhil olacakları sınıf ve de- x 

receler ayırma meclislerinin mütalâası üzerine 
belli olur.» Malûmu âliniz mütalâa hiçbir ma
kamı ilzam etmez. Burada «mütalâayı» karar 
şeklinde değiştirmek daha doğru olur. 

Binaenaleyh maddenin sonundaki «ayırma 
meclisi mütalâası ile belli olur» kaydını «ayır
ma meclisi kararı ile belli olur» şeklinde değiş
tirmelidir. Malûmu âliniz «mütalâa» ile «ka
rar» arasında hukuki mahiyet ve netice itiba
riyle fark vardır. Burada, tefrik encümeninin 
kararını kabul edilir edilmez gibi bir zaafla ma
lûm vaziyete sokmıyalım. Maddenin bu şekilde 
ıslahına yardım etmesini encümenden ve Hükü
metten rica ederim. 

REÎS — iki numaralı rey toplama muame
lesi bitmiştir, efendim. 

ADLİYE VEKİLİ HÜSEYİN AVNİ GÖK
TÜRK (Niğde) — Muhterem arkadaşlar, hukuk 
müşavirliklerinden ve müşavir avukatlıklardan 
hâkimliğe alınmaları derpiş edilen hukukçular 
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yalnız Maliye Vekâleti teşkilâtına bağlı olanlara 
mahsustur. Çünkü bunların hususi kanunları 
gereğince avukatlık yapma yetkileri vardır. Bu 
itibarla avukatları nasıl ki, hâkimlere tanınan 
şartlar dairesinde almak mümkün oluyorsa, Baro
ya kaydolmaksızm avukatlık yapmak imkânına 
sahibolmaları itibariyle bunların da hâkimliğe 
alınmaları maddede derpiş edilmiş bulunmakta
dır. Diğer teşekküllerin hukuk müşavirleri ve 
avukatları esasen avukatlık yapmak imkânına sa
hip iseler, (madde nasıl olsa avukatların da alın
masını kayıt ve derpiş etmiş olduğuna göre) on
ların da o bakımdan hâkimliğe intikal etmeleri 
kabildir. 

Mülkiye mezunları hakkında İhsan Beyefen
dinin ileri sürdüğü mütalâaya gelince; yüksek 
malûmunuzdur ki, Mülkiyeden mezun olan kimse
lerin doğrudan doğruya avukatlık yapmaları 
mümkün değildir. Bunların, Avukatlık Kanu
nunda derpiş edilen yeni bâzı munzam şartları 
ikmal eylemeleri kaydiyle ve onun neticesinde 
avukatlık salâhiyetini kazandıkları malûmdur. Bi
naenaleyh Mülkiye mezunları, fark imtihanı ver
mek suretiyle avukatlık yetkisini kazanmışlarsa 
bunların da hâkimlik meslekine alınmaları tabiî
dir. Ve madde bunu derpiş etmektedir. 

Maddenin sonundaki fıkra yani hâkimliğe alı
nacak olanların Ayırma Meclisinin mütalâası 
alındıktan sonra Vekâletçe tâyininin derpiş edil
mesi hususundaki muhterem İhsan Beyefendinin 
işaret buyurdukları hüküm eskiden mevcudolan 
bir hükümdür. Çünkü tâyin muamelesi icrai bir 
muameledir.. Ayırma Meclisinin mütalâasının 
alınması gayet tabiîdir. Bu mütalâadan sonra tâ
yini Vekâletçe yapılacak olan hâkimin de bu şe
kilde olması tabiîdir. Bu şekilde zannediyorum ki, 
kendilerine arzı cevabetmiş bulunuyorum. 

REİS — İhsan Aktürel. 
İHSAN AKTÜREL (Yozgad) — Efendim, 

maliye müşavir ve avukatlariyle, diğer devair 
avukat ve müşavirleri arasında tefriki tazammun 
eden hüküm hakkında muhterem Adliye Vekili
nin beyan buyurduğu mucip sebep bendenizi 
tatmin etmedi ve edemez de, çünkü bütün Vekâ
let hukuk müşavirleri ile avukatları Baroya mu
kayyet ve avukatlık edebilmek salâhiyetini haiz 
kimselerdir. İleri sürülen sebebe göre cümlesini 
«avukat» tâbiri içinde mütalâa etmek gerektir. 
Bu, Avukatlık Kanununun icabıdır. Cümlesine 
Barova kavdedilmeleri mecburiyeti tahmil edil-
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mistir. Binaenaleyh, mademki avukatlık yapmak 
hakkını haiz olanlar - tabiî dairelerine hasren -
bu hükümden müstefidolacaktır^ o halde ayrı bir 
hüküm koymaya lüzum yoktur. Maliye hukuk mü
şavirleri ve avukatları için böyle bir kayıt koy
mak zait olur. Çünkü hepsi aynı vaziyettedir, 
avukattır ve baroya kayıtlıdır. «Avukatlık çdüd-
detleri 2/3 si nispetinde demek suretiyle alınsın 
dersek», bunların içerisine Maliye ve diğer ve
kâletler de dâhil olur. Binaenaleyh, Maliye mü
şavirlerini ve muhakemat müdürlerini zikretme
ye lüzum kalmaz. 

2/3 hizmetin yerine tam hizmetin alınıp alın
maması hususunda bir izahatta bulunmadılar, 
onu encümenden rica edeceğim. 

REİS — Nusret Kirişcioğlu. . 
ADLÎYE ENCÜMENİ ADINA NUSRET 

KİRlŞCtOĞLU (Çanakkale) — Encümen adma 
arzı cevap ediyorum: 

Maliye Vekâleti Hukuk Müşavirliğinde ve 
Muhakemat Müdürlüğünde çalışan avukatların 
hususi bir durumu vardır. Arkadaşımızın bu 
noktaya dikkat nazarını çekmek isterim. Diğer 
vekâlet hukuk müşavirleri ve muhakemat mü
dürleri ile avukatları baroya kaydedilmedikçe 
fiilen avukatlık yapmadıkları halde Maliye Ve
kâletine bağlı olanlar hususi hüküm dolayışiyle 
baroya kaydedilmeksizin dahi fiilen avukatlık 
yapabilmektedirler. 

İHSAN AKTÜREL (Yozgad) — Hepsi ba
roda kayıtlıdır. 

N ÜSRET KtRÎŞClOĞLU (Devamla) — Ma
liye Vekâleti Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat 
Müdürlüğü avukatları için fiilen baroya kayıt 
mecburiyeti yoktur. Maliye Vekâleti Hukuk 
Müşavirliği içinde de baroya kayıtlı avukat 
mevcudolabilir. Fakat hukukan bunların baro
ya kayıt mecburiyeti yoktur. Yani bir vekâ
letin hukuk müşavirliğinde çalışan avukat ba
roya kaydolunmadıkça mahkemeye çıkamadığı 
halde Maliye Vekâleti Hukuk Müşavirliğinde 
çalışan bir avukat baroya kayıtlı olmadan fiilen 
mahkemeye çıkabilir. Bu sebeple maddeye,, 
münhasıran Maliye Vekâletine ait avukatlar 
için, bu hüküm konmuştur. Diğerleri için za
ten hüküm koymaya lüzum yoktur. Onlar ba
roya kayıtlıdırlar ve bu yoldan avukatlığı ikti-
sabetmişlerdir. Avukatlar hakkındaki kayıt
tan fiilen faydalanmaktadırlar, 
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Üçte iki sayılması meselesine gelince, hâ

kimlerle diğer memurların terfi müddetleri ara
sındaki fark nazara alınacak olursa arkadaşı
mızın bu maddede kabul edilen üçte iki nispe
tini gayet haklı bulacakları kanaatindeyim. 
Sair memuriyetlerde, meselâ, profesörlükte üç 
senede bir terfi edildiği halde, hâkimlikte iki 
senede bir terfi edilmesi, muvacehesinde, üçte 
iki nispetin konulmasiyle tam bir mutabakat 
ve karşılık temin edilmiş bulunmaktadır. 

R3ÎS — Tadil teklifi yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 71. — Hâkimlik ve müddeiumumilik
ten veya hâkimlik sınıfından sayılan» vekâlet 
hizmetlerinden profesörlük meslekine geçtikten 
sonra yeniden hâkimlik veya müddeiumumilik 
sınıfına yahut vekalet hizmetlerine geçenlerin 
o mesleklerde geçirdikleri müddetin tamamı 
hâkimlik ve müddeiumumilikte geçirmiş olduk
ları müddete zammolunur. 

Adliye meslekinde bulunup da mebus inti-
habedilenlerin mebuslukta geçirdikleri müddet 
ynen kıdemlerine zammolunur. 

Hâkimlik, müddeiumumilik veya hâkimlik 
sınıfından sayılan vekâlet hizmetlerinden avu
katlığa veya maliye muhakemat müdürlükleriyle 
hukuk müşavirliklerine veya müşavir avukat
lıklarına geçenlerden tekrar mesleklerine dön-

Thek istiyenler, bilfiil avukatlıkta veya yukarda 
tasrih edilen vazifelerde geçirdikleri müddetin 
üçte ikisi hâkimlikte geçmiş sayılmak suretiyle 
tesbit edilecek sınıf ve derecelere tâyin oluna
bilirler. 

Yukarda yazılı tâyinlerde tâlilerin mesleke 
alınıp alınamıyacakları ve alınmaları halinde 
dâhil olacakları sınıf ve dereceler ayırma Mec
lisinin mütalâası üzerine belli edilir. 

REİS — Açık oya arz edilen lâyiha için rey 
vermiyen arkadaş var mı? Rey toplama muame
lesi bitmiştir. 

Madde hakkında söz istiyen ? 
SAİD BİLGİÇ (İsparta) — Efendim, bu 

mevzuda bir sualim var. 71 nci mddenin 2 nci 
fıkrası (Adliye meslekinde bulunup da mebus 
intihabedilenlerin mebuslukta geçirdikleri 
müddet aynen kıdemlerine zammolunur) den
mektedir. 

• Adliye meslekinde bulundukları sırada me
bus intihabedilenlere mi şâmildir, yoksa daha 
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evvel adliye meslekinde bulunup da istifa etmiş, ı 
aradan bir iki sene geçtikten sonra mebus seçil
miş olanlara mı şâmildir?. 

ADLÎYE ENCÜMENİ NAMINA NUSRET 
KÎRÎŞClOĞJLU (Çanakkale) — Değildir. 

SAÎD BlLGlÇ (Devamla) — Ben bu mevzu
da, doğrudan doğruya, adlî meslekte bulundu
ğu sırada mebusluğa intikal edenlerle, bir müd
det adlî meslekte bulunduktan sonra, inandığı 
bir fikri müdafaaya karar vermiş ve bu suretle 
her hangi bir partinin sinesinde vazife almış ve on
dan sonra mebus seçilmiş olan arkadaşların da bu 
hükümden istifade' ettirilmesi lüzumuna kaani 
bulunmaktayım. Çünkü, bir sene, iki sene için
de bunların müktesebatı tebahhur etmez. Onun 
için bu bapta bir teklifim, bir takririm var
dır, kabul edilmesini rica ediyorum, efendim. 

ÎHSAN AKTÜREL (Yozgad) - Söz isti
yorum. 

REÎS — Buyurun. 
İHSAN AKTÜREL (Yozgad) — Arkadaş

lar, bu 71 nci maddenin son fıkrası eski kanun-
dan've eski tek parti devrinden kalma .bir bid'-
ati gayrimüstahsenedir. Malûmuâliniz, mebus
lukta geçen zaman hâkimlikte hizmet görmüş 
sayilır, düşüncesi, mebusluğun memuriyet telâk
ki edilmesini intaceder. Şimdi, mebusluk memu
riyet olmadığına göre burada geçen hizmetin 
memuriyette*geçmiş sayılması ana mevzuatımı
za göre ve umumiyetle bahis mevzuu değildir. 
Ancak bunun iki istisnası vardır, Birisi Hâkim
ler Kanununda, diğeri de Maarif Kanununda. 

KENAN AKMANLAR (Antalya) — Tekaüt^ 
Kanununda da^ar. 

İHSAN AKTÜREL (Devamla) — O da 
başka ve ayrı bir bid'attir. Hattâ tekaütlük mü
essesesi deve kuşuna benzemiştir. Mebusluk, 
yani teşriî vazifenin tekaüt müddetinden sayılıp 
sayılmıyacağı yeri gelince üzerinde durulması 
lâzımgelen bir mevzudur. 

Şimdi biz burada mebuslukta geçen müdde
tin devlet memuriyetinde geçmiş sayılarak ter-
füne müessir olmasının doğru olup olmıyacağı 
meselesini münakaşa ediyoruz. I 

Umumiyetle mebusluğu Devlet memuriyetin- \ 
den saymıyoruz. Ama hâkimlikten mebusluğa 
geçenler hakkında bu esastan ayrılıyoruz. Meb
usluğa geçen bir hâkimin hâkimlikteki kıdemini 

' muhafaza için sevk edilen bu hükmün hukuk 
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esaslarına aykırı olduğuna kaaniim. Tek parti 
devrinde mebusluk şahane ve ideal bir memuri
yet idi. Memurun bütün imtiyazylannı haiz olan 
bu makama elbette ki bütün memurlar can atı
yordu. Çünkü bu sayede 25 lira aylıklı bir me
mur 125 liradan 24 saatlik bir vekil, 150 liradan 
tekaüi olabiliyordu. Mebuslukta geçen müdde
tin memuriyet hizmetinden sayılması lâzımge-
lirse - ki bendenizce asla caiz değildir - diğer me
muriyetten gelen bütün memurlara teşmil edil
mesi, hukuki bir mesnedi olmamakla beraber hiç 
olmazsa muadeleti temin eder. Hasır ve imtiyaz, 
böyle bir teselliden de mahrumdur. 

Meselâ : Bir vali, bir müdürü umumi, bir def
terdarın kıdemi yürümez, yani, 70 liradan gel
mişse 4 sene sonra yine aynı maaşa gider. Fa
kat bir hâkimin kıdemi yürür. Meselâ, 70 liradan 
mebusluğa gelen bir hâkim 4 sene sonra 90 lira 
aylığa geçer. Bunu ya teşmil etmek lâzımdır, 
ki bendenizce asla caiz değildir, veyahut bu is
tisnayı kaldırmak gerekir. Bu, dediğim gibi, tek 
parti devrinde, yani mebuslukla memuriyetin ka
rıştırıldığı ve valilerin parti başkanlığı yaptığı 
devirde cari olan bir Usuldü. O zaman 24 saat 
vekillik eden en yüksek dereceden emekli maaşı; 
alabiliyordu. O devirde manalı olabilirdi, ama 
bugün mebusluk tamamiyle tegriî fonksiyonu 
içinde kalması icabeden bir hizmet haline gel
miştir. icradan ve idareden ayrı bir müessese 
halindedir. Bu sebeple hâkimlere hasren böyle 
bir imtiyazın yeri kalmamıştır. 

Bunun için bir takrir veriyorum. Kabulünü 
rica ederim. 

RElS — Kemal Yörükoğlu. 
KEMAL YÖRÜKOĞLU (Van) — Muhterem 

arkadaşlar; Said Bilgiç arkadaşımızın noktai na
zarı. hakikaten mevzuatımıza uygundur. Çünkü 
Emekli Sandığı Kanununun tadilinde evvelce 
memur olup da istifa ettikten sonra mebusluğa 
seçilenlerin emeklilik hakkı, memuriyetle alâka
sı bulunmamasına rağmen, kendilerine tanınmış 
bulunuyor. Bu hüküm muvacehesinde, hâkim iken 
(mevzuumuzla ilgili olduğu için hâkim kelimesi
ni kullanıyorum) istifa etmiş ve aktif politika
ya girmiş, mebus olmuş bir arkadaşın da mebus
lukta geçen müddetinin Hâkimler Kanununun 
şümulüne ithal edilerek hâkimlikte geçmiş gibi 

| sayılmasının realiteye uygun olacağını zannet
mekteyim. 
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îkinci nokta; Muhterem ihsan Bey arkada- I 

§ımız bu hükmün tamamen maddeden çıkarıl
masını ifade buyurdular. Bu hüküm tek parti 
zihniyetiyle konulmuş bir hüküm değildir. Hâ
kimleri mesleke bağlamak ve yarın mebusluktan \ 
çıkan bir arkadaşın tekrar hâkimlik statüsüne 
girmesi ve bu meslekin cazibesinin muhafazası 
mülâhazası ile vaz 'edilmiştir. 

Binaenaleyh muhterem arkadaşınım takriri
nin reddini, Said Beyin takririnin kabulünü is
tirham ederim. 

REÎS — Mazhar özsoy. 
MAZHAR ÖZSOY (Maraş) — Muhterem ar

kadaşlar; bendenizin söyliyeceklerimi benden. 
evvel konuşan Kemal Yörükoğlu arkadaşım söy
lediler. Sözlerine aynen iştirak ediyorum. 

Yalnız, İhsan-Beyefendinin söyledikleri gibi 
olursa bu mevzuatı tenakuza sevk eder. Bu tena
kuza meydan vermemek için hâkimlerle avukat
lar ve maarif erbabı arasındaki tenakuzu orta
dan kaldırırsak, diğer taraftan Personel Kanu
nu ile Meclis bu noksanı ikmal eder, mahzuru 
ortadan kaldırır. Burası kendilerinin dediği gi
bi, ' bir memuriyet mahalli değildir. Onun için 
burada geçen müddet hâkimlikte geçen müddete 
ithal edilmiyebilir. Ama bu başka meseledir. 

Ben de ihsan Beyin teklifinin reddine ve Sa
id Bey arkadaşımızın teklifinin kabulüne taraf
tar olduğumu arz ederim. 

R E Î S — Buyurun, ihsan Bey. 
İHSAN AKTÜREL (Yozgad) — Efendim, 

evvelâ, cazibe meselesine cevap vereyim. Me
buslukta geçen müddetin hâkimlikte geçmiş gi
bi sayılması hâkimliğe cazibe vermez. Olsa olsa 
mebusluğa cazibe verir. Çünkü mebus arkada
şın hâkimlikle irtibatı kesilir, burada 10 sene 
kalır, bildiklerinin birçoğunu daha doğrusu, 
melekesini elbetteki kaybeder. Hâkimliğin cazi
besi, hâkimlikten kimsenin ayrılmamasını temin | 
etmek ve herkesin bu mesleke koşmasını sağla
mak suretiyle mümkün olur. Yoksa hâkimlerin 
meslekten ayrılmalarını teminat altına almakta 
cazibe mevzuubahis değildir. 

Tenakuz hususunda ise Mazhar Bey arkada
şımız tamamiyle tenakuzun içine girdiler. Be
nim ifademde bir tenakuz yoktur. Asıl tenakuz 
bütün devlet memurları için böyle bir hüküm ol
madığı halde yalnız hâkimlerle muallimler için 
böyle bir hüküm sevk etmektedir. Bunu hukuki 
prensiplere uygun görüyorsak, bütün memurla-
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ra teşmil etmemiz lâzımgelir. Yoksa, yalnız, hâ
kimlerle muallimlere hasrü tahsis etmek onların 
lehine bir imtiyaz olur. 

Sonra Tekaütlük -Kanunundan bahseden ar
kadaşımıza da hatırlatayım. O da garip bir hu
kuki vaziyettir. Tekaütlük müessesesi malûmâ-
linizdir ki, devletle, memurları ve müstahdem
leri arasında cari bir münasebettir. Bir atıfet 
midir, veya vecibemidir, değil midir, o da uzun 
münakaşaları mucibolacak bir bahistir. Mebus, 
memur ve müstahdem değildir ki, memur ve 
müstahdemlere mahsus bir statüden istifadesi 
mevzuubahsolsun. Bu sebeple Tekaütlük Kanu
nundan bu yoldaki hüküm çıkarılmıştı, ama 
sonra canı istiyen tekaütlüğünü yürütsün şek
linde hukuk prensipleriyle telifi müşkül bir ka
yıt konuldu. Şimdi bu müessese de iki türlü 
muamele cereyan etmektedir. 

Mebusların canı isterse, işine gelen varsa te
kaütlüklerini yürütebilir. Fakat mütekaiden 
gelenler ve diğerleri hakkında tekaütlük hükmü 
cereyan etmez. Halbuki bu hizmet tekaüde tâ
bi hizmet ise hepsinin hakkında cereyan etmeli 
ve mütekaitler hakkında da eyyamı ahire esas
ları tatbik edilmelidir. İşte: Deve kuşu teşbihi 
buradan geliyor. 

Ne ise, bu, Tekaüt Kanununda konuşulacak 
bir meseledir. Mevzulunuzla doğrudan doğru
ya alâkası yoktur. Bu hâdise ya teşmil ya tay
dır. Yani eğer encümen ve Hükümet diyebili-
yorlarsa ki ; mebuslukta geçen müddet, bütün 
memuriyetlerde geçmiş müddetler gibi sayılır 
ve kıdemler,buna göre yürür. Bu halde fıkra
nın yerinde kalması yolundaki müdafaa bu cep
heden belki yerinde sayılabilir. Ama ortada 
böyle bir iddia mcvcudolmadığma göre fıkra 
tayyedilmelidir. 

RElS — Encümen tekaddüm ediyor. Buyu
run, encümen. 

, ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA NUSRET 
KÎRÎŞCÎOĞLU (Zonguldak) — Muhterem ar^ 
kadaşlar; evvelâ şu ciheti arz edeyim: Adliye 

| meslekinde bulunup da mebusluğa intihabedi-
lenlerin, mebuslukta geçen müddetlerinin hâ
kimlikte geçmiş sayılması hükmü halen meri
yette Jbulunan Hâkimler Kanununda mevcut bir 
hükümdür. Yani yeni bir hüküm karşısında 
bulunmadığımızı arz etmek isterim. Yalnız met
nin bugünkü yazılış şekline göre hâkim bulun-

' duğu sırada mebus seçilenin mebusluğunda ge-
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çen müddeti hâkimliğe sayılacaktır da, buna l 
mukabil, hâkimlikten ayrıldıktan sonra bir müd- ı 
det avukatlık yapmış olan bir şahsın (avukat
lıkta geeen müddeti avukatlara ait hükümler ı 
dairesinde hesabedilmekle beraber) mebuslukta I 
geçen müddeti hâkimlikte kıdeme sayılmaya
caktır. 

Bir ifade za'fnidan neşet eden bir vaziyeti 
düzeltmek bakımından Said Bilgiç arkadaşımı
zın verdiği takrire encümen iştirak etmiştir. 

REİS — iştirak ediyor mu? 
ADLÎYE ENCÜMENİ ADINA NÜSRET Kİ-

RİŞCİOĞLU (Zonguldak) — Evet efendim. Bir 
miktar da bu meslekin cazibesi meselesine temas 
edeceğim: Said Bilgiç arkadaşımızın takririnin 
kabulü halinde cazip hale gelen hâkim mesleki 
değil, mebusluk olacaktır'. Mebusluğun cazibe
si kendi içinde müçtemidir. Tıpkı hâkimlik gi
bi. Hâkimliğe bir mebusun avdedetmesi, mebus
luktan ayrıldıktan sonra hâkimlik meslekini teş
vik mahiyetinde olmadığını iddia etmenin haki-. 
katlerle telifini mümkün bulmamaktayım. Bir 
mebusa hâkimlik meslekine avdet imkânını ver
mek, mebusluğa seçilmîyen arkadaşlarımızın 
yeniden mesleke avdetlerini temin etmek hâ
kimlik mesleki için her halde bir kazanç olsa ge
rektir. Bilhassa kanım vâzıı vazifesini görmüş 
kanunun nasıl yapıldığına vâkıf olmuş olan ar
kadaşlarımızın, kendi mesleklerine dönünce vâ
zıı kanunun ruhunu içlerinde hissettikten son
ra adliye vazifelerinde çalışmalarının faydasını 
zikretmeyi bendeniz fazla görmemekteyim. 

Binaenaleyh Said Bilgiç arkadaşımın takri
rine iştirak etmekle beraber metin olarak mu
vafık görmedik. Metinde bâzı değişiklik yapıl
mak suretiyle - zannederim arkadaşımız da bu
na iştirak edeeekt.ii' - kabulünü' muvafık gör
dük. Teklif ettikleri metinde değişiklik yaptık
tan sonra bizim teklifimizle şu şekli almakta
dır: «Adliye meslekinde iken veya bu meslekten 
ayrıldıktan sonra mebus seçilenlerin, mebusluk
ta geçirdikleri müddet kıdemlerine zammolunur» 
şeklinde fıkra kabul edilecek olursa fıkra hem 
istenilen maksadı temin edecek ve hem de daha, 
vazıh bir mâna ifade eder şekle gelecektir. Eğer 
arkadaşımız bu tadil teklifine iştirak ederlerse 
biz de kendilerinin takrirlerine filhal iştirak et
miş oluruz. 

SAÎD BİLGİÇ (İsparta) — İştirak ediyo
ruz efendim, I 

1956 0 : 1 
REÎS — Hidayet Aydmer. 
HİDAYET AYDINER (Konya) — Muhte

rem ihsan Beyefendi arkadaşımızın Hâkimler 
Kanununu müzakere ettiğimizi unuttuğunu zan
nediyorum. Çünkü «Hâkimler bu imtiyaza giri
yor da diğer memurlar neden girmiyor, diğer 
memurlara verilmeden hâkimlere verilmesi ada
letsiz olur» buyurdular ve sonunda alkış topla
dılar. Halbuki Hâkimler Kanununda haksız gö
rülen noktaların müzakeresini yapıyoruz ve 
haksızlığı gideriyoruz, diğer memurlar hakkın
daki haksızlığı mütalâa etmiyoruz. Bu hususta 
kendileri bir teklif getirirlerse o yoldaki haksız
lık da bertaraf edilebilir. Binaenaleyh oradaki 
haksızlığı burada bertaraf edemeyiz. 

REİS — İhsan Aktürel. 
İHSAN AKTÜREL ( Yozgad) — Arkadaş

lar-, Hidayet Aydmer arkadaşımızın taktiği hayli 
eskimiş, modası geçmiştir. Bu her vakit yaptı
ğımız, her zaman baş vurduğumuz bir taktiktir 
Sırası gelsin yapacağız, sırası gelsin düşünece
ğiz. Bunlar eskimiştir, bırakalım bunları. 

Şimdi elimizde Hâkimler Kanunu var, Hâ
kimler Kanununda bir madde var. Bu maddede 
yanlış bir hüküm yer almıştır. Bu tek parti za
manından kalma bir hükümdür. Mebusluğu me
muriyet ile karıştıran bir de^i ı ı hükmüdür, önü
müze bir tadil teklifi geldiğine ve bu maddeyi 
yeniden tedvin ettiğimize göre pekâlâ üzerinde 
durup konuşabiliriz. Eski kanunda da vardı 
demek bir şey ifade etmez. Maddeyi tadîlen ted
vin ettiğimize göre doğru bulursak bırakırız, doğ
ru bulmazsak değiştiririz. Binaenaleyh «öteden 
beri-mevcuttur» iddiası mutlaka bunun kabulünü 
icabeti irmez. Hâkimler Kanunu elimize gelmiş
ken bunu yapmalıyız. Büyük Millet Meclisine ge
len diğer teşkilât kanunlarında böyle bir hüküm 
yer almadığına göre bu, Hâkimler Kanununda 
bir imtiyaz halinde kalmıştır.^ 

Şimdi Nusret Kirişcioğlu arkadaşımızın, me
busları, mebusluktan hâkimliğe devrettirmek 
için cazip hale getiriyoruz, buyurdular. 10 sene 
mebusluk yaptıktan sonra ne muallimliğe ne hâ
kimliğe dönmek için kimde ne şevk kaldığını re
alite gösteriyor. Bir insan kendini politikaya 
kaptırınca ne hâkimlik kalıyor, ne muallimlik. 
Mamafih mesele • orada değil. Malûmu âliniz, 
âmme hizmeti mütaaddit kollara, branşlara ay
rılır. Bunun hepsinin kendi sahasında kıymeti, 
ehemmiyeti vardır. Acaba yalnız hâkimliğe mi 
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cazibe temini ile mükellefiz? Diğer devlet dairele
rinde, meselâ çok kıymetli bir maliye mütahassı-
sı, bir mühendis, bir doktor, memur da buraya 
gelebilir. Buradan ayrıldıktan sonra onların da 
tekrar memuriyetlerine dönmesini temin için bir 
cazibe yaratmak icabetmez mi? Elbette eder, ama 
B. M. Meclisinin bu yoldaki hükmün teşmiline 
şimdiye kadar iltifat etmediğini, böyle bir hük
me, çıkardığı teşkilât kanunlarında yer vermeme
sinden istidlal etmek mümkündür. 

Takririmin kabulünü tekrar rica ederim. 
REÎS — Encümen. 
ADLİYE ENCÜMENİ ADINA NUSRET 

KÎRÎŞClOĞLU (Zonguldak) — Çok kısa arzı 
cevap edeceğim, ihsan Aktürel arkadaşımı
zın konuşmasını zihinleri biraz karıştırıcı 
mahiyette müsahade ettiğim için bkzarure 
söz aldım. 

Evvelâ muhterem arkadaşlarım, benim ha
len bu hükmün mevcut olduğuna dair beya
nım, halen mevcudolmasmın haklı olması se
bebine istinadetmez. Arkadaşımız, sanki bu
gün mevcut değilmiş gibi, bu hükümden bah
setmesi üzerine bu mesele ortaya çıkmıştır. 
Yeni bir şey gibi konuşmamış olsaydı bahset
mezdim. 

Sonra mebusluk hastalık ve saire gibi bu 
küçültücü tâbirleri bendeniz doğru bulmuyo
rum, kendi sıfatları ile de kabili telif görmü
yorum. Fiilî vaziyette bugün mebusluktan mes-
leke avdet etmiş kıymetli arkadaşlarımız var
dır ve muvaffakiyetle işlerine devam etmekte
dirler. 

Mebusluk hastalıkmış, ondan hâkimliğe 
dönülemezmiş.. Bu ifadeyi bu kürsyüe lâyık 
bulmamaktayım arkadaşlarım. 

Esasen arkadaşlar, mebuslukta geçen müd
detin meslekte geçmiş gibi sayılacağı kabul 
edildi. 

İHSAN AKTÜREL (Yozğad) — Hayır ha-
yır, öyle bir şey yok. 

NUSRET KlRlŞntOÖLU (Zonguldak) — 
Siz kabul etmeyebilirsiniz, fakat kanun ka
bul ediyor ve istisnai kayıt esasen Anayasa
mızda mevcuttur. 

Bu itibarla hâkimlik mesleki hakikaten 
bütün mesleklerin üstünde, takdir hakkı bu
lunan, kaza hakkı tanınan şahsiyetlerin mes
lekidir. Bu meslekin hususiyeti sebebiyle 

Anayasaya dayanarak hâkimler istisnai terfie 
tâbi tutulmuş ve Hâkimler Kanununda buna 
yer verilmiştir. Bu itibarla Said Bilgiç arka
daşımızın takririnin kabulünü ve Suad Başol 
arkadaşımızın, sıra sıra dolaşıp propagandası
na yaptığı ihsan Aktürel'in takririnin nazarı 
dikkate alınmamasını bilhassa rica ederim. 

REÎS — Murad Âli Bey, sualinizi yeriniz
den sorunuz. 

MURAD ÂLI ÜLGEN (Afyon Karahisar) 
— Efendim, hâkim olan bir arkadaşın müd
detini doldurup avukatlık meslekine inti-
sabettiği takdirde hâkimlikle, devlet memu-
riyetiyle bir irtibatı kalıyor mu, kalmıyor 
mu? Bunun açıklanmasında fayda mülâhaza 
etmekteyim. 

ADLİYE ENCÜMENİ NAMINA NUSRET 
KÎRİŞCÎOĞLU (Devamla) — ilk konuşmam
da bunun cevabını verdiğimi zannediyorum. 
Çıkan kanunu tatbik eden hâkimin, bu kanu
nun vaz'edilişindeki ruhu benimsedikten son
ra müktesabatmı muhafaza ederek meslekine 
dönmesinde fayda gördüğümüzü söylemiştim. 

MURAD ALÎ ÜLGEN (Afyon Karahisar) 
— Bu benim sualimin cevabı değildir. 

RElS — iki takrir vardır, okuyoruz. 

Hâkimler Kanunu madde : 71 hakkında. 
Ankara : 11 . VII . 1956 

Mebuslukta geçen müddetin hâkimlikte geç
miş sayılacağı yolundaki hükmün, şifahen izah 
ettiğim sebebe binaen 71 nci maddeden çıka
rılmasını arz ve teklif ederim. 

Yozgad 
ihsan Aktürel 

Yüksek Reisliğe 
71 nci maddenin ikinci fıkrasının (Adliye 

meslekinde iken veya bu meslekten ayrıldıktan 
sonra mebus seçilenlerin mebuslukta geçirdik
leri müddet kıdemlerine zammolunur) şekline 
tebdilini arz ve teklif ederim. 

îsparta Mebusu 
Said Bilgiç 

REİS — ilk okunan takrir en aykkırı teklif
tir. Encümen iştirak etmemektedir. Bu aykırı 
teklifi okutup, reylerinize arz edeceğim. 

(Yozgad Mebusu ihsan Aktürel'in teklifi 
tekrar okundu) .^ 

REÎS — Bu'teklifi dikkate alanlar lütfen 
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işaret versinler... Dikkate almıyanlar lütfen işa
ret versinler... Teklif nazara alınmamıştır. 

Said Bilgiç'in takririni okuyoruz. 
(İsparta Mebusu Said Bilgiç'in takriri tekrar 

okundu) 
REÎS — Encümen filhal iştirak etmektedir. 

Teklifi dikkate alanlar, lütfen işaret versinle'r... 
Dikkate almıyanlar*.. 

Anlaşılmadı, efendim. Said Bilgiç'in teklifini 
dikkate alanlar lütfen işaret versinler... Dikka
te almıyanlar lütfen işaret versinler... Teklif 
nazara alınmış ve kabul edilmiştir. 

REÎS — Encümen metin olarak, filhal işti
rak etmekte midir? 

ADLÎYE ENCÜMENİ NAMINA NUSRET 
KlRÎŞCÎOĞLU (Zonguldak) - Evet. 

RElS — Kabul edilen metnin 2 nci fıkra ye
rine kaim olmak üzere maddeyi bu şekliyle reyi
nize arz ediyoruna.. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 73. — Üçüncü sınıf hâkimlik veya 
müddeiumumiliklerin 7 nci derecesini iktisabet-
miş olanlar adliye müfettişliklerine tâyin oluna
bilirler. 

REÎS — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. —-.Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
icra "Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiy en
ler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reyinize arz 
ediyroum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

5. — Ankara'da İstatistik Umum Müdürlüğü 
binası yaptırılması için gelecek yıllara geçici 
taahhütlere girişilmesi hakkında kanun lâyiha
sı ve Nafıa ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/280) (1) 

REÎS — Bir takrir var : 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin birinci müzakeresi yapılacak 

(1) 272 sayılı matbua zapttn sonundadır. , 

1956 C : 1 
* 

maddeleri arasında (5) nci sırada bulunan (An
kara'da istatistik Umum Müdürlüğü binası yap
tırılması için gelecek yıllara sâri taahhütlere gi
rişilmesi hakkında kanun lâyihasının) diğer işle
re takdimen ve müstaceliyetle görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Devlet Vekili 
Cemil Bengü 

REÎS -— Takdimen görüşülmesini reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen yok. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Müstaceliyetle görüşülmesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ankara'da İstatistik Umum Müdürlüğü binası 
yaptırılması için gelecek yıllara geçici taahhüt

lere girişilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Ankara'da istatistik Umum 
Müdürlüğü binası yaptırılması için senelik öde
me miktarı iki milyon lirayı geçmemek üzere (6) 
milyon liraya kadar gelecek senelere geçici ta
ahhütlere girişmeye Nafıa Vekili ve faizleriyle 
birlikte bu miktarı geçmemek üzere bono çıkar
maya Maliye Vekili salahiyetlidir. 

RE IS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Birinci madde gereğince giri
şilecek taahhütler karşılığı her yıl Nafıa Vekâ
leti bütçesine konulur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. -— Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Nafıa vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reylerini
ze arz ediyorum. 

6'. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin 4665 ve 6012 sayılı kanunlarla 
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değiştirilen Hariciye Vekâleti kısmına bâzı kad
rolar ilâvesi hakkında kanun lâyihası ve Hari
ciye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/501) 
(1) 

REÎS — Bir takrir var. 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin birinci müzakeresi yapılacak 

maddeleri arasında (7) nci sırada bulunan (Dev
let memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetve
lin 4665 ve 6012 sayılı kanunlarla değiştirilen 
Hariciye Vekâleti kısmına bâzı kadrolar ilâvesi 
hakkındaki kanun lâyihasının) dişer işlere tak
dimen ve müstaceliyetle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Hariciye Vekâleti Vekili 
E. Menderes 

REİS — Takdimen görüşülmesini reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Takdimen görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Heyeti umümiyesi üzerinde söz istiyen yok. 
Maddelere geçilmesini reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Müstacelen görüşülmesini reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Müstacelen 
görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü
ne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayı
ydı cetvelin: 4665 ve 6012 sayılı knunlarla de
ğiştirilen Hariciye Vekâleti kısmına bâzı kadro

lar ilâvesi hakkında kanun 
* 

MADDE 1. — Devlet memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin 4665 ve 6012 sayılı ka
nunlarla değiştirilen Hariciye Vekâleti kamına, 
bağlı cetvelde gösterilen kadrolar eklenmiştir. 

REÎS— Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reyinize, arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde kabuL edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edümiştir. 

(1) 275 sayılı matbua zaptın sonundadır. 

1956 O : 1 
* 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Hariciye ve Maliye vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Lâyihanın heyeti ümumiyeşini reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiş ve lâyiha tasvip Duyurulmuştur. 

7. — Kastamonu Mebusu Muzaffer Kuşakçı-
oğlu'nun, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa geçici bir madde ilâvesine dair kanun 
teklifi ve Muvakkat .Encümen mazbatası (2/196) 
(V 

REİS — Bir takrir var. 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin birinci müzakeresi yapılacak 

maddeleri arasında (1) nci sırada bulunan (Kas
tamonu Mebusu Muzaffer Kuşakçıoğlu'nun, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa 
geçici bir madde ilâvesine dair kanun teklifinin) 
diğer işlere takdimen ve müstaceliyetle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

. ' . ' ' ' Muvakkat Encümen 
Reisi 

Rize Mebusu 
İzzet Akça] 

REİS — Takdimen görüşülmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Heyeti umü
miyesi üzerinde söz istiyen yok. Maddelere ge
çilmesini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Müstaceliyetle görüşülmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
na muvakkat bir madde ilâvesine dair Kanun 

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıda yazılı 
muvakkat madde eklenmiştir : 

MUVAKKAT MADDE 98. — 56 nci madde
de yazılı olanlardan bu kanunun neşrinden evvel 
ölenlerin dul ve yetimlerine 66 nci maddenin E 
fıkrası hükümleri tatbik olunur. 

REİS —. Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(1) 265 sayût matbua zaptın sonundadır. 
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MADDE 2. — Bu kanun, neşri tarihini taki-

beden ay başından itibaren muteberdir. 
REÎS — Maddeyi kabul edenler.,. Etmiyen

ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

EEÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiy en
ler.... Kabul edilmiştir. 

8. — Şarap tahlil ve değerlendirme metot
larının birleştirilmesine dair Beynelmilel Muka

velenamenin tasdiki hakkında kanun lâyihası ve 
Hariciye, Sıhhat ve İçtimai Muavenet, Ziraat ve 
Gümrük ve İnhisarlar encümenleri mazbataları 
(1/330) (1) 

REÎS — Birinci müzakeresi yapılacak mad-
.. delere devam ediyoruz. Heyeti umumiyesi üze

rinde -söz istiyen yok. Maddelere geçilmesini 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 1. — Hükümetimiz adma 27 Nisan 
1955 tarihinde Paris'te imzalanan «Şarap tahlil 
Te değerlendirme metotlarının birleştirilmesine 
dair Beynelmilel Mukavelename» ye iştirakimiz 
tasdik edilmiştir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. * 

Lâyihanın birinci müzakeresi sona ermiştir, 
efendim. 

Reylerini kullanmıyan arkadaşlarımız lütfen 
istimal buyursunlar. 

9. — Antalya Mebusu Kenan Akmanlar'ın, 
Askerî memurları^ subay sınıfına nakilleri hak
kında kanun teklifi ve Millî Müdafaa ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (2/285) (2) 

(1) 269 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(2) 271 sayılı matbua zaptın sonundadır. 

7.1956 0 : 1 
j REÎS — Bir takrir var okuyoruz, efendim. 

Yüksek Riyasete 
Ruznamenin birinci defa müzakeresi yapıla

cak maddeler arasında (4) ncü olarak yer alan 
kanun teklifimin müstaceliyet kararı ile müza
keresini rica ederim. 

Antalya Mebusu 
K. Âkmanlar 

REÎS — Heyeti umumiyesi üzerinde söz is
tiyen var mı? (Yok, sesleri) Maddelere geçil
mesini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Teklif sahibi Kenan Âkmanlar tarafından 
verilen takrirdeki müstaceliyet hususunu reyini
ze arz ediyorum. Kabul edenler lütfen işaret ver
sinler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Askerî memurların subaylığa nakUUeri hakkında 
Kanun 

MADDE 1. — 1455 sayılı Askerî memurlar 
Kanununa tâbi ve halen orduda görevli askerî 
memurlardan talimatname ile tâyin edilecek 
esaslar dâhilinde ehliyetleri sicillen tesbit edilen 
ve Millî Müdafaa Vekâletince liyakatleri tas
dik olunan istekliler, aşağıda gösterilen şekilde sı
nıflarının karşılığı rütbe ve kıdemleriyle subaylı
ğa naklolunurlar : 
a) Muamele memurları : Personel (denizde le

vazım) 
b) Hesap memurları : Levazım 
c) Harita memurları : Harita 
d) Sanatkârlar. : Teknisiyen veya ordu 

% donatım 
e) Bando öğretmenleri -.Bando 

REÎS — Söz istiyen var mı? (Yok, sesleri) 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler-. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Birinci madde gereğince su
baylığa, nakledilen : 

a) Teğmen ve üsteğmenlerden (hava ve de
niz hariç) istekliler, sınıf temel kurslarını başarı 
ile bitirdikleri takdirde o sınıf muharip subay
lığa, 

b) Muvazzaf subay iken askerî memur sı
nıfına geçirilmiş bulunanlardan istekliler, şart
ları da haiz iseler asli sınıflarına geçirilirler. 

I REÎS — Söz istiyen var mı? (Yok, sesleri) 
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Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — 1076 sayılı yedek subay ve ye
dek askerî memurlar Kanununun 29 ncu mad
desi gereğince hizmete alınmış olup bu kanunun 
neşri tarihinde henüz askerî memur sınıfına ge
çirilmemiş yedek subaylardan : 

a) İstekli olanlar, sınıf temel kurslarını ba
şarı ile bitirdikleri takdirde o sınıf muvazzaf 
subaylığa, diğerleri, muamele memur kursunu 
görecek olanlar personel, hesap memuru kursunu 
görecek olanlar da levazım sınıflarına geçirilir 
ler. 

b) 1076 sayılı Kanunun 29 ncu maddesi 
gereğince hizmete alınanlardan bu kanunun 
neşrinden evvel askerî memur sınıfına geçiril
miş olanlarla bu kanunla muvazzaf subaylığa 
geçirileceklerin bulundukları rütbelerdeki kı
demleri orduda hizmete girdikleri tarihlerden 
başlar ve terfilerinde dikkate alınır. Ancak, bun
ların üsteğmenliğe terfileri, kendileriyle aynı 
sene liseyi bitirerek Harb Okulundan mezun 
olanların üsteğmenliğe terfilerinden evvel yapıla
maz. 

REÎS — Söz istiyen var mı? (Yok sesleri) 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunla muvazzaf subay
lığa nakledilenlerin geçirildikleri sınıfların 
kurslarına şevkleri ve bu kurslardaki süreler,, 
yetiştirilme esasları, kurslarda muvaffak olamı-
yacaklar hakkında tatbik olunacak muamele ve 
bu kanunun tatbiki île ilgili sair hususlar Millî 
Müdafaa Vekâletince tanzim olunacak bir tali
matname ile tesbit olunur. 

REİS — Söz istiyen var mı? (Yok sesleri) 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5.t — Askerî memurlardan bu' ka
nunla subaylığa geçirilenler (yüksek tahsilliler 
hariç) yarbaylığa (dâhil) kadar yükselebilirler* 

REÎS — Buyurunuz, Kemal Yörükoğlu. 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
•KEMAL YÖRÜKOĞLU (Van) — Muhterem 

arkadaşlar, malûmâliniz bu kanun halen ordu
da mevcut bir ikiliği ortadan kaldırmak mak
sat ve gayesini istihdaf etmektedir. Gaye ve 
prensip ordudaki muamele memuru, hesap me-
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i muru arkadaşların da muvazzaf subaylık sını

fına ithali merkezinde olduğuna göre beşinci 
madde ile yeniden ikinci bir tefrik yapılmasının 
pek de uygun olmadığı kanaatindeyim. 

| Malûmâliniz bu arkadaşlar muvazzaf subay
lığa geçiriliyorlar. Bugün hâkim temayül, terfi
de bir sevkı teselsül ile değil, lâyık ve kifayetli 
olanların mesleklerinde ilerlemesidir. Bu itibar
la muvazzaf subaylığa geçirilen bir hesap me
muru kabiliyetli ve liyakatli ise onlara «sen an
cak yarbaylığa kadar yükselirsin, yarbaylıktan 
fazla yükselemezsin» demek her şeyden evvel 
onun şevkini kırar ve aynı zamanda bir ikilik 
doğurur. Diğer muvazzaf zabit, hesap memur
luğundan muvazzaf subaylığa geçmiş olan arka
daşı onu istihfaf edebilir : «Sen ne kadar liya
katli olursan ol, senin kaderin ancak yarbaylığa 
kadardır. Senin mezar taşına yarbaylıktan faz
lası yazılamaz.» diyebilir. Bıf vaziyet, arkadaş
ların şevkini kırar. Kaldı ki, çok kabiliyetli 
olan bir arkadaş yarbaylıktan sonra daha ileri
ye terfi edemiyeceği için bir bedbinliğin, bir 
ruh kırıklığının içinde kalır. Bu müddet içinde 
şevkle çalışamaz..Bu bir psikolojik vakadır. Bu 
itibarla bu maddenin arz ettiğim sebepler do-
layısiyte tayymm isabetli olacağı kanaatinde
yim. Bu hususta bir takrir takdim ediyorum, 
kabulünü rica ederim. 

MUSTAFA ZEREN (Amasya) — Arkadaş
lar, Kemal Beyefendinin fikirlerine hürmet ede
rim. Yalnız bu madde tanzim edilirken düşünü
len bir gaye vardır, o da, tahsil esasıdır. Orta 
mektep tahsili görmüş ve orta mektep tahsili 
görmüş olduğundan dolayı yedek subaylık hak
kını kazanmış, orduya intisabetmiş bir arkadaş 
eğer albaylığa, generalliğe kadar yükselecekse 
tahsile kıymet vermemiş olursunuz. Kaldı ki bu 
umumi esasata da mugayirdir. Biliyorsunuz si
vil hayatta da bir tahsil esası vardır. Binaen
aleyh burada bir ikilik tevlidetmiş olmıyalım. 
Bu bakımdan Kemal Beyefendinin teklifine ben
deniz iştirak edemiyorum, takrirlerinin reddini 
rica ediyorum. Çünkü kanun, daha esaslı bir 
hükmü ihtiva etmektedir. 

REİS — Pertev Arat. 
PERTEV ARAT (îzmir) — Muhterem arka

daşlar, bir defa Mustafa Zeren Bey arkadaşı
mız fikrini tashih etmelidirler. Çünkü yedek su
bay olabilmek için orta tahsili değil lise tahsili
ni yapması şarttır. Kemal Yörükoğlu arkadaşı-
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mızın mütalâası yerindedir, tahsile kıymet ve
rilmiştir. Eğer biz kıymet vermezsek, bu kıy
metler kaybolur, dolayısiyle hem ordu ve hem 
de cemiyet bu uzvunu kaybetmiş olur. 

Arkadaşlar belki hatırlarsınız, Eisenhower 
İkinci Cihan Harbinde yarbay iken, yüksek ka
biliyetinden dolayı, kendisine muvakkat korge
nerallik rütbesi verildi ve sonradan da, hepini
zin malûmu olduğu üzere, Amerikan Reisicum-
hurluğuna kadar yükseldi. 

Yarbaylığa gelmiş, hakikaten liyakat göster
miş olan bir adamı, sen generallik yapamazsın 
diye ordu safından çıkarmanın doğru olmıyaca-
ğı kanaatindeyim. Ben de takririn kabulünü is
tirham ediyorum. ,v 

REİS — İlhan Sipahioğlü. 
* İLHAN SİPAHİOĞLÜ (İzmir) — Efendim, 
Pertve Arat arkadaşınım fikrine iştirak edemi-
yeeeğimİ i fadele tmek isterim. Amerika'da 
Eisenhower belki 256 ncı sıradan birinci sıraya 
getirilmiştir. Takrir bizdeki Devlet memuriye
ti sisteminde ihtilâflara ve karışıklıklara sebe
biyet verebilir. Bu takririn kabulü sistemde 
bir rahne açabilir, mevcut nizamı altüst eder. 
O zaman denilebilir ki, bir şahsın lise tahsilin
den sonra Harbiye tahsilini yapmasının mânası 
ne olabilir"? Harbiye tahsilini yapıyor, ondan 
&onra kademe kademe yükseliyor. Lise tahsili 
yapıp orduya intisabedenlere bu imkânları ve
recek olursak, Harbiye tahsili yapmanın mâ
nası kalmaz. 

Bu itibarla ancak demokratik bir zihniyetten 
ileri gelen ve demokratik bir zihniyetin ifadesi 
olduğu muhakkak olan Kemal Yörükoğlu ve 
diğer arkadaşlarımızın tekliflerinin kabulüne 
imkân olmadığına kaaniim. Gerçi fiilen mu
amele memurluğundan gelmiş bir kimsenin or
generalliğe ve mareşalliğe yükselmesi muhal ol
makla beraber bir kanun hükmü olarak konul-. 
masında da isabet olmıyacağma kaaniim. 

Bir şey ilâve edeyim: Napolyon'un bir sö
zü vardır : «Her nefer sırt çantasında mareşal
lik asasını taşır» der. Ama Napolyon'dan bu 
yana birçok hükümler değişmiştir. Artık ami
rallerin, mareşallerin sırt çantası esasına göre 
yetişmesi ve Battal-Gazi kahramanlığı ile nef er
likten generalliğe terfi dünyada tarihe karış
mıştır. 

KEMAL BALTA (Rize) — Efendim, bu ka
nun mevcudolan bir usulün değiştirilmesi key-
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fiyetidir. Orduda muayyen sınıflar vardır. Mu
amele memuru sınıfı, hesap memuru sınıfı... 

; Bunlar subaylardan mâdut değildir ve subay
ların haiz oldukları imtiyaza sahip değildirler. 
Bu kanunla bunlara da bu imtiyaz veriliyor ve 
ikilik kaldırılıyor. Kemal Yörükoğlu ve Pertev 
Arat arkadaşlarımızın buyurdukları gibi esasen 
lise tahsili olanlar 90 lira asli maaştan yukarı
ya çıkamaz ve üst maaşı alamazlar. Eğer bu 
memurlardan lise derecesinden üstün mektep 
mezunu iseler yüksek derecede maaş alabilirler. 
Binaenaleyh Kemal Yörükoğlu arkadaşımızın 
dediği gibi eğer muamele memurları hukuk me
zunu olurlarsa onlar da diğer Devlet memurları 
gibi 125, 150 lira asli maaşa kadar zaten yükse
lirler. Ama bunlar lise mezunu iseler, Devletin 
bütün müesseselerinde olduğu gibi, 90 liradan 
fazla alamazlar. Bunun için bir ihtilâfa düşme
mek ve kanunun bu mevcudolan hükmünü gi-
dermemek için Kemal Yörükoğlu arkadaşımızın 
takririnin reddini istirham edeceğim. Takriri 
kabul ederseniz, diğer Devlet memurları gadre 
uğramış olur. Onlar da 90 liradan fazla maaş 
alamıyorlar. Onun için takririn reddini istir
ham ederim. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

SABRI ERDUMAN (Erzurum) — Muhte
rem arkadaşlar, gedikli çavuşlara subaylık hak
kı verildi. Bunlar hakikaten orta mektep me
zunu olmayıp en az lise mezunu ve üstelik mu
amele memurluğu okulunu bitirmiş insanlar
dır. Mademki orduda ikiliği kaldırmak istiyo
ruz, o halde terfileri de böyle bir kademeye 

ağlamak doğru değildir. Onun için bundan 
sonra ordu mensuplarında liyakat ve ehliyeti 
esas tutarak iyi rapor ve sicil aldıkları takdirde 
terfilerinin yapılması icabeder. Ben Kemal Yö
rükoğlu arkadaşımın teklifine iltihak ediyorum. 

ZİHNİ ÜNER (Niğde) — Muhterem arka
daşlarım; müzakere edilmekte olan kanun tasa
rısının bugünkü şekliyle muamele memurların
dan subay olanların 90 liraya kadar, yüksek 
tahsil yapmış olanların, doksan liradan yukarı-

- ya çıkmasını bertaraf edeceğine, mâni hüküm 
teşkil edeceğine bendeniz kaani değilim. Çünkü, 
askerî mevzuatta subayların şu veya bu şekilde 
yüksek tahsil yapmaları mümkündür. 

Binaenaleyh, subaylık devresinde 90 liraya 
kadar geçecek gaman içinde yüksek tahsil yap
mak kabiliyetinde olanlar esasen bu yüksek 
tahsili yapmış olacaklardır. Bu bakımdan ben-
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deniz takririn reddini rica ederim. Esasen lâyi
hanın halihazır şekliyle bu kabiliyetlilerin hak
larının mahfuz kalacağı kanaatindeyim. 

REÎS — Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ NAMINA HALÛK 

TÎMURTAŞ (Balıkesir) — Çok muhterem ar
kadaşlarını; Sayın Kemal Yörükoğlu arkadaşı
mızın takririne filhal iştirak ettiğimizi demim 
söylemiştim. Bunu tavzihan ve ilâveten müsa-
denizle birkaç kelime söylemek istiyorum: 

Evvelâ bu kanunun gelmesiyle bundan ev
velki Askerî Memurlar Kanunu külliyen orta
dan kalkmakta, ilga edilmektedir. Yani bu kn-
nun kabul edildiği takdirde 1450 küsur sayılı 
kanunun bütün hükümleri ortadan kalkmış ola
caktır. Binaenaleyh »tasvibinize arz edilmiş bu
lunan teklifin hudut ve gayesi, demin arkadaş
larımız tarafından da izah edildiği gibi, mev
cut ikiliği ortadan kaldırmaktır. Zaten mektep
ler de kapandığına göre bundan sonra ne bir 
hesap memuru, ne muamele memuru, ne askerî 
memur orduya almmıyacaktır ve esasen orduda 
böyle bir sınıf kalmıyacaktır. Kanunun hedefi 
bu membaın ortadan kalkmasıdır. 

MUSTAFA ZEREN (Amasya) — Bunları 
nereden temin edeceksiniz? 

HALÛK TÎMURTAŞ (Devamla) — Onu da 
arz edeceğim. 

Bu takdirde kanunun gayesi, liyakatini fil
hal ispat etmiş genç arkadaşların diğer muvaz
zaf subaylar gibi subay hüviyetini almasını 
istifdah ettiğine göre bu kanun hükümlerin
de derpiş edildiği gibi bu arkadaşlar muay
yen kurslardan geçtikten, sicilleriyle liyakat
leri tesbit edildikten sonra muvazzaf subay 
olunca artık muvazzaf subaydan iki tanesi
ni bir araya alıp sen ancak yarbay olabilirsin 
demek tekrar bir tefrika mahal vermek olur. Bu
nun doğru olmıyaeağı kanaatiyle beşinci mad
denin tayymı istemişizdir. 

Bâzı arkadaşların ileri sürdüğü bir nok
taya temas edeceğim; yedeksubay olmak için 
asgari lise mezunu olmak lâzımdır. Askerî 
memur sınıfındaki ""arkadaşlar Yedeksubay 
Okulunda okumak suretiyle hizmet gördükleri 
gibi kıta hizmeti de yapmışlar ve meslekî yetişme 
kurslarından geçmişlerdir. Yani bu durumdaki 
bir kimse lise ile kalmamış, ayrı bir yetişme 
imkânı bulmuştur. îşte bunların içinde liya
katini gösterenler, ehliyetini isbat edenlerdir 
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ki, muvazzaf arkadaşları gibi muvazzaf subay 
sıfatını alacaklardır. Bu böyle olunca arz 
ettiğim gibi muvazzaf subay olan iki kimse
nin tefrika tâbi tutulmasının mânası yoktur, 
kanaatindeyim. 

Muhterem Mustafa Zeren arkadaşımız, bu 
ihtiyaç nereden karşılanacak buyurdular. As
kerî Personel Kanunu ile? Filhal bugün As
kerî Personel sınıfının ilâvesiyle askerî 
memurlar tamamen ortadan kaldırılıyor. Or
dunun ana hizmetleri meyanında bu hizmetler 
karşılanmış bulunmaktadır. 

Benim de istirhamım, Kemal Yörükoğlu 
arkadaşımızın takririnin kabulü istikametin
dedir. (Bravo sesleri) 

REÎS — Halûk Bey, konuşmanız encümen 
namına mı, şahsan mı? x 

HALUK TÎMURTAŞ (Devamla) — Encü
men namma efendim. Son kısımda bir iki şahsi 
mâruzâtım olmuştur. 

REÎS — Kemal Balta. 
KEMAL BALTA (Rize) — Efendim, bugün 

bizdeki memuriyet tahsil esasına göredir. Şimdi, 
Halûk Bey arkadaşımız subayları iki kısma ayırı
yor: Muvazzaf ve muamele. Yüksek Meclisin ka
bul etmiş olduğu kanuna göre astsubaylardan 
subaylığa yükselecek olanlar bu iki kısımdan han
gisine yükselecek, diyorlar. Bu hususta katî bir 
kayıt soktur. 

Subay sınıfına geçirilenlerde aranacak tahsil 
derecesi lisedir. Lise derecesinde tahsili bulunan
lar 90 liradan fazla alamaz. Eğer yüksek mek
tebi ikmal ederse maaşı 100 liraya veya daha 
fazlaya çıkar. Bugün orduda böyleleri vardır. 
Muamele sınıfından olup da hukuku bitirenler 
hâkim sınıfına geçmişler, maaşları değişmiştir. 
Şimdi, bunu kabul ettiğiniz takdirde bütün dev
let mevzuatına şâmil olması icabeder. Devlet 
mevzuatına şâmil olmadıktan sonra ancak mu
ayyen bir zümre için bunu kabul etmek kanu
nun ruh- ve maksadına aykırı olur. Kemal Yö-
rükoğlm arkadaşımızın verdiği takrir, bugünkü 
duruma göre, şayanı kabul değildir. Eğer takrir 
kabul edilirse, şu halde Mektebi Harbiyeye kim
se gitmesin, subaylar lâalettayin yetiştirilsin. -

Arkadaşlarımız bu muamele memurlarının 
kurs gördüklerinden bahsediyorlar. Kurs müd
deti altı ay, üç aydır. Bu kısa kurs devresi ken
dilerine yüksek tahsil derecesi verebilir mi? Su-
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bayların Mektebi Harbiyedcn yetişmesi icab'eder, 
matlubolan da budur. Kanun mevcut ikiliği or
tadan kaldırmak için sevk edilmiştir. Hariçten 
bu işe tâlibolanlardan muamele sınıfından olan
lar subay diye getiriliyor, bu itibarla 90 liradan 
125 liraya çıkacaklar. Esasen muamele memur
luğuna intisabetmiş olan arkadaşlarımız, eğer 
kendileri terfi ve tefeyyüz etmek isterlerse, mem
leketteki yüksek mekteplere devam etmek veya 
imtihanlarını vermek suretiyle bunu temin ede
bilirler. Eğer bu kanunu kabul ederseniz, mem
leketteki halen mevcut mevzuatı altüst etmiş olur
sunuz. 

Mevzuat şudur : Bugün lise mezunları 90 li
radan fazla maaş alamazlar. Bu Maliyede, Adli
yede, Dahiliyede, Hariciyede her yerde böyledir. 
Aradaki fark budur arkadaşlar. Ben bunu iddia 
ediyorum. Elbette ben de Kemal Yörükoğlu ar
kadaşım kadar bu arkadaşlarımızın terfi ve te
feyyüzünü isterim. Ama mevcudolan bir statü
nün değişmesi ayrı bir kanunun konması ile müm
kündür. Bu kanunu çıkarıp subaylara tat
bik ettiğiniz takdirde diğer lise mezunu memur
lar ne olacak? Lisev mezunu olan bir memur 90 
liranın üstüne çıkamaz. Muamele sınıfında olan
ların gördükleri, muayyen müddet için bir kurs
tur. Bu kurs yüksek tahsil demek değildir. Onun 
için bu teklifin reddini rica edeceğim. 

REÎS — Takriri okutuyoruz efendim. 

Yüksek Riyasete 
Şifahen arz ettiğim" sebeplere binaen 5 nci 

maddenin tayyedilmesin], arz ve teklif ederim. 
Van Mebusu 

Kemal Yörükoğlu 

RElS — 5 nci maddenin kanun metninden 
çıkarılmasına dair olan Kemal Yörükoğlu arka
daşımızın takririni reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

5 nci maddeyi reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. -— 1455 sayılı Kanun ile ek ta
dilleri ve bu kanuna aykırı diğer kanunlardaki 
hükümler ilga edilmiştir. 

REÎS — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Askerî memurlar
dan subay sınıfına geçmek istemiyenlerle, şart-
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lan haiz olamadıklarından geçirilemiyenler sta
tülerini muhafaza ederler. Bunlar hakknda bu 
kanunla ilga edilen 1455 sayılı Kanunun ek ve 
tadillerinin tatbikine devam olunur. 

REÎS —-* Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

MADDE 7. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

1 REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanunun icrasna, Millî 
Müdafaa, Dahiliye ve Gümrük ve İnhisarlar ve
killeri memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti unıumiyesini reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler.., Etmiyenler... Ka- * 
bul edilmiştir. . .< 

10. — Tokad Mebusu Hulusi Bozbeyoğlu'- ,. 
nun, 7 Ramazan 1274 tarihli Arazi Kanununun 

• 101 nci maddesinhı tefsiri hakkında takriri ve 
Adliye Encümeni mazbatası (4/220) (1) 

REÎS — Efendim, bir takrir daha var, onu 
da müsaadenizle okuyalım. 

Yüksek Riyasete 
Havale edilen kâğıtlar arasında bulunan 

Arazi Kanununun 101 nci maddesine ait tefsir 
talebine dair mazbatanın ruznameye alınarak 
diğer işlere takdimen görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Adliye Encümeni Reisi 
yerine 

Balıkesir Mebusu 
Vacid Asena 

REÎS — Bu mazbatanın ruznameyft alın
masını reyinize arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

Mazbatayı okuyoruz efendim. 
(Mazbata okundu) 
REİS — Mazbata, tefsire mahal olmadığı 

neticesini ihtiva etmektedir. Söz istiyen bulun-
I .madığma göre mazbatayı reyi âlinize arz edi

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

(1) 277 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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Gider vergileri kanunu lâyihasına (274) ar

kadaş iştirak etmiştir. (274) kabul. Muamele 
tamamdır. Lâyiha kanunlaşmıştır. 

Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve 
resimlere zam icrasına ve bâzı maddelerin 
mükellefiyet mevzuuna alınmasına dair 3828 sa
yılı Kanunun 10 ncu maddesine bir fıkra ilâ
vesine dair lâyihaya (273) rey verilmiştir. (273) 
kabul. Muamele tamamdır, lâyiha kabul buyu
rulmuştur. 

İç istikraz akdine dair olan kanun lâyihasına 

(274) rey verilmiştir. (274) kabul. Muamele 
tamamdır. Lâyiha kabul buyurulmuştur. 

Ankara'da İstatistik Umum Müdürlüğü bi
nası yaptırılması için gelecek yıllara geçici ta
ahhütlere girişilmesi' hakkındaki kanun lâyiha
sına (273) rey verilmiştir. (271) kabul, 2 ret 
vardır, muamele tamamdır. Kanun lâyihası ka
bul buyurulmuştur. 

16 Temmuz Saat 15 te toplanmak üzere İni
kada son veriyorum. 

Kapanma saati : 18,30 

tır : 

Sayfa 

»>•<« 

TASHİHLER 

nci İnikat zabıt ceridesinin sonuna bağlı 246 S. Sayılı matbuada aşağıdaki tashihler yapılacak-

Yanlış Doğru Sütun Satır 

29 
33 
2 

d Kg. K. 
veya 
Nispet % 

S. den 5 Kr.) (1 Kg. K. S. den 27 Kr.) 
eşya 
Nispet % 

' 2 5 

95 
100 
101 

Bu İnikat zabıt ceridesine bağlı 277 S. Sayılı matbuada aşağıdaki tashihler yapılacaktır 
1 35 geçici 5 nei geçici 3 ncü 
2 1 28 ecanibinden ecanipten 
2 2 16 onlardan olanlardan 
3 1 14 vazı ile iktifa ve vazı ile iktifa etmiş ve 
3 1 22 sair ' sair ve / 
3 1 * 23 isnadolunmasına istin adolunmasma 



î : 89 13.7 .1956 O : 5 
Gider vergileri Kanununa verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Âza adedi : 541 

Rey verenler 274 
Kabul edenler : 274 

Reddedenler ; . O 
Müstenkifler : O 

Reye iştirak etmiyenler : 252 
Münhal mebusluklar 15 

[Kabul edenler] 
AFYON KARAHİSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğln 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Köray 
tsmet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Ramiz Eren 
Abdullah Gedikoğlu 
Seyfi Kurtbek 
Mümtaz Tarh an 
Âl ive Temucin 
Fuad Zineirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanîar 
Attilâ Komik 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Gevecı 
Nihat îyrıboz 
Etem Menderes 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen 
Mücteba Iştın 
Ahmet Kamgür 
Ahmet Kucabıyıkoğlu 
M. Halûk Timurtaş 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BÎLECÎK 
tsmail Selçuk Çakıroeîu 
Yümnü Üresin 

BÎNGÖL 
Necati Araş 
Ekrem Yıldız 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Sabri Çonkar 
Mithat Dayıoğhı 
thsan Gülez 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 
Behçet Kayaalp 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Emin Kalafat 

Fatin Rüştü Zorlu 
ÇANKIRI 

Tahir Akman 
İbrahim Aydın 
Kenan Çığman 
Asım Emrem 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Muzaffer Önal 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Şevki Gürses 
Âli Rıza Kılıçkale 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Kemâl Terzioğlıı 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
İsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 
Kemal Yaşmkılıç 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Selâhattin Toker 

Mehmet Şevki Yazman 
ERZİNCAN 

Tevfik Şenocak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
İshak Avni Akdağ 
Zeki Çavuşoğlu 
Sabri Erduman 
Rıza Topcuoğlu 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
ismail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZIANTEB 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Halis Tokdemir 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Rüştü Çetin 

296 



Hüseyin Fırat 
ibrahim Gürgen 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Necmi Ateş , 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Mükerrem Sarol 
Nizamettin Âli Sav 
Hanri Soriano 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türkgeldi 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Muzaffer Balaban 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Necdet Incekara 
ilhan Sipahioğlu 

KARS 
Kemal Güven 
ibrahim Us 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur -
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Ali Muzaffer Tanöver 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Osman Nuri Deniz 
Emin Deveîioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Haeıpaşaoğlu 
ibrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
M. Ali Ceylân 

î : 89 13.7 
KIRŞEHİR 

Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı 
Mehmet Mahmudoğlu 

KOCAELİ 
Nüzhet Akm 
Selâmi Dinçer 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Hidayet Aydmer 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılınç 
Tarık tfozbek 
M. Rüştü özal 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman özbileA 
ihsan Şerif özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
Nuri Ocakcıoğlu 
Hilmi özbay 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Nafiz Köre? 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdag 
Ahmet Kadoğîu 
Mahmut Karaküçük 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Nâtık Poyrâzoğlu 
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Akif Sanoğlu 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 

NİĞDE 
Sadettin Ertur 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Zihni Üner 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
izzet Akçal 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Tevfik ileri 
Abdullah Keleşoğlu 
Muhittin Özkefeli 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Zahit Akdağ 
Sedat Barı 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Cavid Oral 
Salim Serçe1 

Vjûtfi Sezgin 
Sinan TekeJioğlu 
Nurullah ihsan Tolon 
âhmet Topaloğlu 
Mehmet Ünaldı 

SÎÎRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Ercüment Damalı 
Abdurrahman Doğruyol 

Nurettin Ertürk 
Kâzım Oskay 
Ahmed özel 
M. Nurettin Turgay 
Hüseyin Yüksel 

TOKAD 
İhsan Baç 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Selâhattin Gülüt 
Ahmet Gürkan 
Osman Hacıbaloğlu # 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

URPA 
Saim önhon 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 
Hamit Kartal 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
ihsan Aktürel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Numan Kurban 
Hâşim Tatlıoğlu 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Suat Başol 
Necati Diken 
Hakkı Hilâlcı 
Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrek 
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AĞRI 
Kasım Küfrevi I 

AMASYA 
Faruk Çöl 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Muzaffeı Ergüder 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Zafer Gökçer 
Necmi inanç 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Hazım Türegün 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Asım Okur (t.) 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğht 
Ahmet Tokuş 

, AYDIN I 
Necati Celim 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Halil im re 
Arif Kalıpsızoğln 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay (î.) 

BÎLECÎK 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 

BÎNGÖL 
Sait Göker 

BÎTLÎS 
Nusrcttin Barut 
Selâhattin inan (1.) 

BOLU 
Fahri Belen 
Ahmet Hatı 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Raif Aybar | 

[Reye iştira 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumcıı 
İbrahim öktem 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Ali Ferruh Yücel ( I ) 

ÇANAKKALiı, 
Bedi Enüstün 
Safaeddin Karanakçı 
ihsan Karasioğlu 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 

ÇORUH 
Yaşar Gümüşe! 

ÇORUM 
Yakup Gürsel 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENÎZLÎ 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
ihsan Hanı id Tiğrel 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginüıı 

ELAZIĞ 
Hüsnü Göktuğ 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Sadık Perinçek 
Mustafa Rahmi Sanalan 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Hâmid Şevket ince 
Hasan Numanoğlu 
Cemil önder 

etmiyenler] 
GAZİANTEB 

Abdülkadir Atik 
Ekrem Cenani 
ihsan Daî 
Sam ih inal 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Abdullah îzmen 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
ismail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı 
Sabri özean San 
Halit Zarbun 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğln 
Abdullah Çilli 
Sekip inal 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Ramazanoğlu 

İÇEL 
Yakup Çukurova 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç, 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Naziın Bezmen 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Seyfi Gögen 
Lûtfi Kırdar 
Ziya Köktürk 
Naci Kurt 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Taıı-
rıöver (I.) 
Zakar Tarver 
Ahmet Topçu 
Fahrettin Ulaş (1.) 
Nuri Yanı ut 

I Tahsin Yazıqı 
İZMİR 

Abdullah Aker (I.) 
• Nebil sadi Altuğ 

Cihad Baban 
Sadık Giz 
Arif Güngören (î.) 
Osman Kapani 
Rauf Onursal (I.) 
Halûk ökeren 
Nuriye Pınar 
Mehmet Ali Sebük 
Abidin Tekön 
Behçet Uz •• 

KARS 
Fevzi Aktag 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Salim Esen (I.) 
Nazifi Şerif Nabel 
Ziya Termen 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel 

i Turan Güneş 
Kâzım Meriç 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 

| Mustafa Bağrıaçık 
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Tevfik Fikret Baran 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Mekki Keskin 
Ahmet Koyuncu 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
Halil özyörük (I.) 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Nihat Haluk Pepeyi 
ismail Hakkı Veral 

MALATYA 
Ahmet Fırat.(I.) 
îsmet înönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Mehmet Zeki Tukınay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hikmet Bayur 
Hayri Büke 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtf i Karaos-
manoğlu 
Melih Koçer 
Sudi Mıhçıoğlu 

Afyon Karahisar 1 
Ankara 1 
Antalya 1 
Aydın 1 

1 : 8 9 13.7 
MARAŞ 

Remzi Öksüz 
HARDIN 

Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Bahaettin Erdem 
Abdülkadir Kalay 
Cevdet öztürk 
Halim Satana 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Zayyat Mandalinci (V.) 
Nuri özsan 
Yavuz Paşamehmetoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Gıyasettin Enire 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hasan Hayati Ülkün 

ORDU 
Sabri İşbakan 
Selâhattin Orhon 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Salim Çonoğhı 
Abdullah Eker 

[Münhal J/< 
Bursa 1 
Çeruh 1 
Diyarbakır 1 
Eskişehir 1 
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Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Gürig 
Haindi Tekay 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
îsmet Uslu „ 

SÎÎRD 
Suat Bedük 
Veysi Oran 

SİNOB 
Şerafettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbaş 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Haşim Tan (I.) 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Nuri Demirağ 
Şevki Eeevit 
Etem Erdinç 
Rifat Öçten 
Bahattin örnekol 
Memduh Turhan 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyik 
Ferid 'Alpiskender 
Necini Arman 
Zeki Erataman 
Fethi Mahramla 
Saminı Yücedere 

ıbmhıklar] 
istanbul 1 
izmir 1 
Kastamonu 1 
Kayseri 2 

TOKAD 
Hasan Kangal 
Ömer Sunar 
Mehmet Şahin 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Sabri Düek 
Mahmut Goloğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Emrullah Nutku 
ismail Şener 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Aralan Bora 
Bahri Turgut Okaygün 
Fethi Ülkü 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Mehmet Hatiboğiu 
Hasan Oral 
Celâl öneel 
Aziz özbay 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

YOZGAD 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Sabih Duralı • 
Cemal Kıpçak (I.) 

Kırklareli 1 
Zonguldak 1 

— 
15 
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Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resimlere zam icrasına ve bâzı maddelerin mükelle
fiyet mevzuuna alınmasına dair 3828 sayılı Kanunun 10 ncu maddesine bir fıkra ilâvesi hakkındaki 

Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHİSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Halis Öztürk 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
ismet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Âtı! Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Ramiz Eren 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Necmi İnanç 
Seyfi Kurtbek 
Fuad Seyhun 
Mümtaz Tarhan 
Âliye Temuçin 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Attilâ Konuk 
Asım Okur 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

Âza adedi 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler ; 
Münhal mebusluklar 

541 
273 
273 

0 
0 

253 
15 

[Kabul edenler] 
AYDIN 

Namık Gedik 
Nail Geveci 
Eteni Menderes 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Mücteba Işın 
Halil İmre 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Şevki Hasırcı 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

1 BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Sabri Çonkar 
Mithat Dayıoğlu 
İhsan Gülez 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 

Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Emin Kalafat 
Servet Sezgin 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
İbrahim Aydın 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Asım Emrem 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşei 

ÇORUM 

Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 

Cevat Köstekçi 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
İsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Halil Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Hasan Maksudoğlu 
Sabahattin Parsoy 
Kemal Yaşmkılıc 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Hüsnü Göktuğ 
Selâhattin Toker 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Tevfik Şenoeak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Rıza Topeuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
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Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekeioğlu 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
Sabri özcan San 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Ramazanoğlu 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Yakup Çukuroğlu 
Hüseyin Fırat 
İbrahim Gürgen 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Hidayet Sinanoğln 

İSPARTA 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Mükerrem Sarol 
Nkamettin Ali Sav 
Hanri Soriano 
Zeki Rıza Sporel 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türkgeldi 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Muzaffer Balaban 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavugoğlu 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Rauf Onursal 
Halûk Ökeren 
Nuriye Pınar 
İlhan Sipahioğlu 

İ : B9 
Abidift Tekön 

KAES 
Kemal Güven 
İbrahim Us 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Salim Esen 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Naziiü Şerif Nabel 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Emin Develioğlu 
İbrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay . 
M. Ali Ceylân 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Mehmet Mahmudoğlu 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Selâmi Dinçer 
Cemal Tüzün 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Hidayet Aydıner 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılınç 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Ahmet İhsan Gürsoy 
İhsan Şerif özgen 
Nihat Haluk Pepeyi 

MALATYA 
Nuri Ocakcıoğlu 
Hilmi özbay 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 

13 * 7.1966 0 : 1 
Ahmet Bozdağ 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdûlkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinci 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sarıoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Zihni Üııer 

ORDU 
Refet Aksoy 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
Sabri İşbakan 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
Hüseyin Agun 
îzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Tevfik îleri 
Abdullah Keleşoğlu 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
H$di Üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Zahit Akdağ 
Sedat Barı 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Ahmet Topaloğlu 
İsmet Uslu 
Mehmet Ünaldı 

SURD 
Baki Erden 

Mehmet Daim Süaİp 
SİNOB 

Server Somuncuoğlu 
SİVAS 

Abdurrahman Doğruyol 
Nurettin Ertürk 
Bahattin örnekol 
Ahmed özel 

TOKAD 
İhsan Baç 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Selâhattin Gülüt 
Ahmet Gürkan 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
iaycıoğlu 
Sami Orberk 
İsmail Şener 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

URFA 
Mehmet Hatiboğlu 
Saim önhon 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslin Görentaş 
Hamit Kartal 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
İhsan Aktürel 
Talât Alpay 
Numan Kurban 
Hâşim Tatlıoğlu 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Necati Diken 
Hakkı Hilâlcı 
Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrak 
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[Beye iştirak etmiyenler] 
AFYON KARAHİSAR 
Kemal özçoban 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Muzaffer Ergüder 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Talât Vasfi öz 
Hânm Türegün 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 

AYDIN 
Necati Celim 
Nihat tyriboz 
Zühtü Uray 

BALIKESİR 
Mekki Said Esen 
Enver Güreli 
Yahya Pelvan 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker 

BİTLİS 
Selâhattin İnan (î.) 

BOLÜ 
Fahri Belen 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Fethi Çelikbag 
Hüseyin Çimen 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Baif Aybar 
Sabahattin Çıraeıpğlu 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumeu 

İbrahim öktem 
Halûk Şaman 
Ali Ferruh Yücel (1.) 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Safaeddin Karanakçı 
İhsan Karasioğlu 
Nuri Togay 

ÇANKIRI 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Hüseyin Ortakeıoğlu 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
Mehmet Karasan 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
İhsan Hamid Tiğrel 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELAZIĞ 
Ömer Faruk Sanae 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Sadık Perinçek 
Mustafa Rahmi S a nal an 

ERZURUM 
lshak Avni Akdağ 
Rıfkı Salim Burçak 
Zeki Çavuşoğlu 
Abdülkadir Eryurt 
Hâmid Şevket İnee 
Hasan Numanoğlu 
Cemil Önder 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
İsmail Sayın 

GAZİANTEB 
Abdülkadir Atik 
Ekrem Cenani 
İhsan Daî 
Samih İnal 
Salâhattin Ünlü 

GÎRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Abdullah İzmen 

GÜMÜŞANE 
İsmail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Abdullah CîlH 
ŞeMp inal 
A. Mithat Kuseyrioğln 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazi m Bezmen 
Ali Fuad Cebesoy 
Seyfi Gögen 
Lûtfi Kırdar 
Ziya Köktürk 
Naci Kurt 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Hamdullah Suphi Tan-
rşöver (t.) 
Zakar Tarver 
Ahmet Topçu 
Fahrettin Ulaş (İV) 
Nuri Yamut 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Abdullah Aker (1.) 
Nebil sadi Altuğ 
Cihad Baban 

Arif Güngören (1.) 
Mehmet Ali Sebük 
Behçet Uz 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Nâzım Batur 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Osman Nuri Denk 
Kâmil Gündeş 
Servet Haeıpaşaoğlıı 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Osman Bölükbaşı 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Ekrem A Ucan 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel 
Turan Güneş. 
Kâzım Meriç 
Nüzhet Unat 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık 
Tevfik Fikret Baran 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Mekki Keskin 
Ahmet Koyuncu 
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Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
M. Rüştü Ozal 
Halil Özyörük (I.) 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman özbilen 
îsmail Hakkı Veral 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat (î.) 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-^ 
kant 
Hikmet Bayur 
Hayri Büke 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu " 
Melih Koçer 

î : 89 13.7 
MABAŞ 

Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Bahaettin Erdem 
Halim Satana 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Nuri Özsan 
Yavuz Pasamehmetoğlu 

MUŞ 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertur 
Hasan Hayati Ülkün 

ORDU 
Bekir Baykal 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 
Selâhattin Orhon 

RİZE 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Hamdi Tekay 
Şükrü Uluçay 

,1966 0 : 1 
SEYHAN 

Cavid Oral 
Salim Serçe 
Lûtfi Sezgin 
Sinan Tekelioğlu 
Nurullah İhsan Tolon 

StîRD 
Suat Bedük 
Veysi Oran 

SÎN06 
Şerafettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbaş 
Nuri Sertoğlu 
Haşim Tan (t.) 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Hüseyin Oitil 
Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ 
Şevki Ecevit 
Etem Erdinç 
Kâzım Oskay 
Rifat Öçten 
M. Nurettin Turgay 
Memdııh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Ferid Alpiskender 
Necmi Arman 
Zeki Erataman 
Fethi Mahramlı 
Samım Yücedere 

TOKAD 
Hasan Kangal 
Ömer Sunar 
Mehmet Şahin 
yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Emrullah Nutku 
Pertev Sanaç 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Bahri Turgut Okaygün 
Fethi Ülkü 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Aziz özbay 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

YOZGAD 
Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Sabih Duralı 
Cemal Kıpçak (t.) 

Afyon Karahisar. 1 
Ankara 1 
Antalya 1 
Aydın 1 

[Münhal Mebusluklar] 
Bursa 
Çoruh 
Diyarbakır 
Eskişehir 

tstanbul 
îzmir 
Kastamonu 
Kayseri 

Kırklareli 
Zonguldak 

1 
1 

15 
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iç istikraz akdi hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanım kabul edilmişte1.) 
Âza adedi 

Rey verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler r: 252 
Münhal mebusluklar 15 

AFYON KARAHlSAR 
Rıza Çergel 
Arif Demire? 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
îsmet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Atıf Beııderlioğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Ramiz Eren 
Abdullah Gedikoğlu 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Mümtaz Tarhan 
Âliye Temuçin 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Attijâ Konuk 
Burhanettin Onat 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nail Geveei 

541 
274 
274 

0 
0 

[Kabul edenler] 
Nihat lyriboz 
Etem Menderes 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Taeid Asena 
Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen 
Mücteba Iştın 
Halil îmre 
Ahmet Karagür 
Ahmet Kocabıyıkoğln 
M. Halûk Timıırtaş 
Sırrı Yırcah 
Sıtkı Yırcah 

BÎLEOÎK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Ekrem Yıldız 

BOLÜ 
Regat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Sabri Çonkar 
Mithat Dayıoğlun 
İhsan Gülez 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 
Mehmet özbey 

BURSA 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp* 
kartal 
Emin Kalafat 

Fatin Rüştü Zorlu 
ÇANKIRI 

Tahir Akman 
İbrahim Aydm 
Gelâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğiıı 
Yaşar Gümüşe! 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Şevki Gürses 
Cevat Köstekçi 
Kemâl Terzioğhı 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
ismail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavashoğlu 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Kemal Yaşmkılıç, 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Selâhattin Toker 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Mustafa Rahmi Sanalan 
Tevük Şenocak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Rıza Topcuoğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
ismail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

OAZIANTSB 
Cevdet San 

GİRESUN 
Hamdi Bozhağ 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Halis Tokdemir 

HAKKARİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şevket Sarıçalı 

ÎÇEL 
Rüştü Çetin 
Hüseyin Fırat 
ibrahim Gürgen 
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Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mutlugil 

tSFABTA 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Mükerrem Sarol 
Nizamettin Âli Sav 
Hanri Soriano 
Zakar Tarver 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Celâl Türkgeldi 

İZMİR 
Mehmet Aldemir , 
Muzaffer Balaban 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Needet îneekara 
Halûk ökeren 
îlhan Sipahioğlu 

KASTAMONU 
Baeri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Ali Muzaffer Tanöver 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Osman Nuri Denk 
Kâmil Gündeş 
Servet Haeıpaşaoğlu 
İbrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Mehmet Mahmudoğlu 

I i 89 13.7 
KOCAELİ 

Nüzhet Akın 
Selâmi Dinçer 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Hidayet Aydmer 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gb'kmenoğlu 
Muhittin Güzelkılınç 
Tarık Kozbek 

KÜTAHYA 
Alî Galib Bubik 
Ahmet îhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman özbilen 
ihsan Şerif özgen 

MALATYA 
Nuri Ocakcıoğlu 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Nedim ökmen 

MARDİN 
Re§it Kemal Timur oğlu 

MUĞLA 
Yavuz Paşamehmetoğlu 
Zeyyat Mandalinei 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sarıoclü 

MUŞ 
Şefik Çaplayan 

NİĞDE 
Sadettin Ertur 

.1906 0 : 1 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Zihni Üner 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 
Sabri Işbakan 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
Hüseyin Agun 
izzet Akçal 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Tevfik İleri 
Abdullah Eker 
Muhittin özkefeli 
Hamdi Tekay 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Zahit Akdağ 
Sedat Barı 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık ' 
Cavid Oral 
Salim Serçe 
Lûtfi Sezgin 
Sinan Tekelioğlu 
Nurullah İhsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 
Mehmet Ünaldı 

SttRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
Ser ver Somuneııoğlu 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Ercüment Damalı 
Abdurrahman Doğruyol 
Etem Erdin i-

Nurettin Ertürk 
Kâzım Oskay 
Bahattin örnekol 
Ahmet özel 
M. Nurettin Turgay 
Hüseyin Yüksel 

TOKAD 
İhsan Baç 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Selâhattin Gülüt 
Ahmet Gürkan 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Sami Orberk 
ismail Şener 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlıı 

URFA 
Saim önhon 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 
Hamit Kartal 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
ihsan Aktürel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Numan Kurban 
Hâşim Tatlıoğlu 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Suat Başol 
Necati Diken 
Hakkı Hilâlcı 
Nusret Kirişcioğlu 
Avni Yurdabayrak 
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AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Faruk Çöl 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Muzaffer Ergüder 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Zafer Gök§«r 
Necmi İnanç 
Fuad Şeyhim 
Hazım Türegün 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Asım Okur (I.) 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 

BALIKESİR 
Enver Güreli 
Arif Kalıpsızoğlıı 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay (t.) 

BİLECİK 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sait Göker 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin înan (î.) 

BOLU 
Fahri Belen 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğultürk (t,) 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Çıraeıoğlu 
Selim Ragıp Emeç 
Muhli» Erdener 

[Beye iştirak 
Müfit Erkuyumcu 
İbrahim öktem 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Ali Ferruh Yücel (1.) 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Safaeddin Karanakçı 
İhsan Karasioğlu 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 

ÇANKIRI 
Asım Emrem 

ÇORUM 
Yakup Gürsel 
Ali Eıza Kıhçkaie 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlıı 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
ihsan Hamid Tiğrel 
Halil Turgut 
Mehılıed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginim 
Sabahattin Parsoy 

ELÂZIĞ 
Hüsnü Göktuğ 
Ömer Faruk Sanac 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Ishak Avni Akdağ 
Rıfki Salim Burçak 
Zeki Çavuşoğlu 
Abdülkadir Eryurt 
Hâmid Şevket İnce 
Hasan Numanoğlu 
Cemil önder 
Esat Tunc«l 

etmiyenler] 
GAZİANTEB 

Abdülkadir Atik 
Ekrem Cenani 
İhsan Daî 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Abdullah İzmen 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
İsmail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı 
Sabri özcan Sarı 
Halit Zarbım 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğiu 
Abdullah Çilli 
Sekip İnal 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Ramazanoğln 

İÇEL 
Yakup Çukurova 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Pemiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Lûtfi Kırdar 
Ziya Köktürk 
Naci Kurt 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan-
rıb'ver (t.) 
Ahmet Topçu 
Fahrettin Ulaş (1.) 
Nuri Yamut (1.) 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Abdullah Aker (İ.'.) 
Nebil sadi Altnğ 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Sadık Giz 
Arif Güngören d.) 
Osman Kapani 
Rauf Onursal (1.) 
Nuriye Pınar 
Mehmet Ali Şehri k 
Abidin Tckön 
Beh««t Uz 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
İbrahim Us 
Rıza Yalcııi 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Salim Esen (1.) 
Nazifi Şerif Nabel 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 

KIRKLARELİ 
M. Ali Ceylân 
Fikret Filiz 

KIRŞJSHİR 
Osman Alişiroğlu 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı 
Tahir Taşer 

KOOAELÎ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ , 
Hamdi Başak 
Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel 
Turan Güneş 
Kâzım Meriç 
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KONYA 

Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Hamdi Eagıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık * 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Mekki Keskin 
Ahmet Koyuncu 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
M. Rüştü özal 
Halil özyörük (î.) 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Nihat Haluk Pepeyi 
ismail Hakkı Veral 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat (î.) 
İsmet inönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi özbay 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant j 

Afyon Karahisar 1 
Ankara 1 
Antalya 1 
Aydın 1 

Hikmet Bayur 
Hayri Büke 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Melih Koçer 
Sudi Mıhçıoğlu 

MARAŞ 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
E tem Ay bar 
Abdürrahman Bayar 
Bahaettin Erdem 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Halim Satana 

MUĞLA 
Turhan Akarea 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Gryasettin Emre 

NÎĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hasan Hayati Ülkün 

ORDU 
Fazlı Ertekin 
Selâhattin Orhon 

RÎZE 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 

[Münhal M 
Bursa 1 
Çoruh 1 
Diyarbakır 1 
Eskişehir 1 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Keleşoğlu 
Ömer Güriş 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
ismet Uslu 

>SÎÎRD 
Suat Bedük 
Veysi Oran 

SÎNOB 
Şerafettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbaş 
Nuri Sertoğlu 
Haşim Tan (I.) 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Nuri Demirağ 
Şevki Ecevit 
Rifat öçten 
Memduh Turhan 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Ferid Alpiskender 
Neemi Arman 
Zeki Erataman 
Fethi Mahramlı 
Samim Yücedere 

TOKAD 
Hasan Kangal 
Ömer Sunar 

ebusluklar] 
istanbul 1 
izmir 1 
Kastamonu 1 
Kayseri 2 

Mehmet Şahin 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Emrullah Nutku 
Pertev Sanaç 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Bahri Turgut Okaygün 
Fethi Ülkü 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Mehmet Hatiboğlu 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Aziz özbay 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Hakkı Gedik 

YOZGAD 
Ömer Lûtfi Erzurîîm-
luoğlu 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Sabin Duralı 
Cemal Kıpçak (I.) 
Edibe Sayar 

Kırklareli 1 
Zonguldak 1 

— 
15 
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Ankara'da istatistik Umum Müdürlüğü binası yaptırılması için gelecek yıllara geçici taahhütlere 

girişilmesi hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Arif D emir er 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Murad Âli Ulgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
ismet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Ramiz Eren 
Abdullah Gedikoğlu 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Mümtaz Tarhan 
Âliye Temuçin 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Patin Dalaman 
Attilâ Konuk 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 

Az 
Rey ^ 

a adedi : 541 
serenler : 273 

Kabul edenler : 271 
Reddedenler : 2 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 253 
Münhal mebusluklar : 15 

[Kabul edenler] 
Nail Geveci 
Nihat İyriboz 
Etem Menderes 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vaeid Asena 
Esat Budakoğlu 
Halil Imre 
Ahmet Karagür 
Ahmet Köeabıyıkoğlu 
M. Halûk Timurtaş 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Ekrem Yıldız 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu 
ihsan Gülez 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 
Mehmet özbey 

BURSA 
Muhlis Erdener 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 

Emin Kalafat 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
ibrahim Aydın 
Kenan Çığman 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Meeit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Muzaffer Ön al 

ÇORUM 
Sedat Baran 
M. Kemal Biberoğlu 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
ismail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Kemal Yaşmkılıç 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Hüsıfü Göktuğ 
Selâhattin Toker 

Mehmet Şevki Yazman 
ERZİNCAN 

Mustafa Rahmi Sanalan 
Tevfik Şenocak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Zeki Çavuşoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman. 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
ismail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZIANTEB 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Halis Tokdemir 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şevket Sarıçalı 
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ÎÇEL 
Iltüştü Çetin 
.Hüseyin Fırat 
ibrahim Gürgen 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Hidayet Sinanoğlu 

, Mehmet Mutlugil 
İSPARTA 

Zühtü Hilmi Velibeşe 
İSTANBUL 

Neemi Ateş 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Ilüsman 

Ziya Köktürk 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Mükerrem Sarol 
Nizamettin Âli Sav 
Hanri Soriano 
Zakar Tarver 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
•Celâl Türkgeldi 

ÎZMÎR 
[Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Muzaffer Balaban 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Necdet Incekara 
ilhan Sipahioğlu 

KASTAMONU 
JBasri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Nazifi Şerif Nabel 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 

"Osman Nuri Deniz 
Kâmil Gündeş 
İbrahim Kirazoğlu 
.Hakkı Kurmel 

î : 89 13.7 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
M. Ali Ceylân 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Mehmet Mahmudoğlu 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Selâmi Dinçer 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Hidayet Aydmer 
Mustafa Bağrıaçık 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman özbilen 
thsan Şerif özgen 

MALATYA 
Nuri Ocnkpıoa;lu 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğla 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Cevdet öztürk 
Reşit Kemal Timuroglu 

. 1956 O : 1 
MUĞLA 

Zeyyat Mandalinci 
MUŞ 

Şefik Çağlayan 
NİĞDE 

Sadettin Ertur 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Zihni Üner 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
izzet Akçal 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Ekrem Anıt ' 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Tevfik İleri 
Abdullah Keleşoğlu 
Muhittin Özkefeli 
Hamdi Tekay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Zahit Akdağ 
Sedat Barı 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Cavid Oral 
Salim Serçe 
Lûtfi Sezgin 
Sinan Tekelioğlu 
Nurullah ihsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 
Mehmet Ünaldı 

SIIRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 

SIVAS 
Ercüment Damalı 

Abdurrahman Doğruyol 
Etem Erdinç 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Oskay 
Bahattin örnekol 
Ahmed özel 
M. Nurettin Turgay 
Hüseyin Yüksel 

TOKAD 
ihsan Bae 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Selâhattin Gülüt 
Ahmet Gürkan 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

URFA 
Saim Önhon 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 
Hamit Kartal 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
ihsan Aktürel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Numan Kurban 
Hâşim Tatlıoğlu 
Ali Unlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Suat Başol 
Necati Diken 
Hakkı Hilâlcı 
Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrak 
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[Reddedenler] 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Faruk Çöl 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdag 
Muzaffer Ergüder 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Zafer Gökçer 
Necmi inanç 
Fuad Seyhun 
Hazım Türegün 

ANTALYA 
Asım Okur (î.) 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 

BALIKESİR 
Mekki Said Esen 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay (1.) 

BİLECİK 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sait Göker 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin înan (î.) 

BOLU 
Sabri Çonkar 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

[Reye iştirak 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Raif Ay bar 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Selim Ragıp Emeç 
Müfit Erkuyumcu 
ibrahim öktem 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Ali Ferruh Yücel (I.) 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Safaeddin Karanakçı 
ihsan Karasioğlu 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 
Asım. Emrem 

ÇORUH 
Yaşar Gümüşel 

ÇORUM 
Ali Rıza Kılıçkale 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
İhsan Hamid Tiğrel 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Sabahattin Parsoy 

ELÂZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Sadık Perincek 

TRABZON 
Muzaffer Harunoğlu 

etmiyenler] 
ERZURUM 

Ishak Avni Akdağ 
Rıfkı Salim Burçak 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Hâmid Şevket ince 
Hasan Numanoğlu 
Cemil önder 
Rıza Topcuoğlu 

GAZİANTEB 
Abdülkadir Atik 
Ekrem Cenani 
ihsan Daî 
Samih inal 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Abdullah İzmen 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
ismail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı 
Sabri özcan San 
Halit Zarbun 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Sekip inal 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Ramazanoğlu 

İÇEL 
Yakup Çukurova 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Lûtfi Kırdar 

Naci Kurt 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver (1.) 
Fahrettin Ulaş (I.) 
Nuri Yamut 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Abdullah Aker (I.) 
Nebü sadi Altuğ 
Cihad Baban 
Sadık Giz 
Arif Güngören (I.) 
Osman Kapani 
Rauf Onursal (I.) 
Halûk ökeren 
Nuriye Pınar 
Mehmet Ali Sebük 
Abidin Tekön 
Behçet Uz 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
ibrahim Us 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Salim Esen (I.) 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Servet Hacıpaşaoğlu 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Fikret Filiz 
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KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Osman Bölükbaşı 
Tahir Taşer 

KOCAELÎ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel 
Turan Güneş 
Kâzım Meriç 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Tevfik Fikret Baran 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Mekki Keskin 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
M. Rüştü özal 
Halil özyörük (I.) 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Nihat Haluk Pepeyi 
ismail Hakkı Veral 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat (I.) 
îsmet înönü 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu 
Mehmet Fahri Oral 

î : 89 
Hilmi özbay 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hikmet Bayur 
Hayri Büke 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Kafaos-
manoğlu 
Melih Koçer 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Bahaettin Erdem 
Abdülkadir Kalav 
Halim Satana 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Yavuz Paşamehmetoğlu 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sarıoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Hasan Hayati Ülkün 

13 . 7 .1956 C : 1 
ORDU 

Sabri îşbakan 
Selâhattin Orhon 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Abdullah Eker 
Ömer Güriş 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
ismet Uslu 

SİİRD 
Suat Bedük 
Veysi Oran 

SİNOB 
Şerafettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbaş 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuneuoğlu 
Haşim Tan (I.) 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Nuri Demirağ 
Şevki Eeevit 
Rifat öçten 
Memduh Turhan 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Ferid Alpiskender 
Necmi Arman 
Zeki Erataman 

Fethi Mahramlı 
Samim Yüeedere 

TOKAD 
Hasan Kangal 
Ömer Sunar 
Mehmet Şahin 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Emrullah Nutku 
ismail Şener 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Bahri Turgut Okaygün 
Fethi Ülkü 

URFA 
Feridun Ay alp 
Feridun Ergin 
Mehmet Hatiboğlu 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Aziz özbay 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Hakkı Gedik 

YOZGAD 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Sabih Duralı 
Cemal Kıpçak (I.) 

Afyon Karahisar 1 
Ankara 1 
Antalya 1 
Aydın 1 

[Münhal Mebusluklar] 
Bursa 
Çoruh 
Diyarbakır 
Eskişehir 

istanbul 
izmir 
Kastamonu 
Kayseri 

Kırklareli 
Zonguldak 

1 
1 
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Devre : X 
tçtima: 2 S. S A Y I S I : 

Kastamonu Mebusu Muzaffer Kuşakçıoğlu'nun, Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununa muvakkat bir madde ilâvesine 

dair kanun teklifi ve Muvakkat Encümen mazbatası (2 /196) 

T. B. M. Meclisi Reisliğine 

5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa geçici bir madde lâvesine dair kanun teklifimi es
babı mucibe mazbatası ile birlikte sunuyorum. . ' 

Gereğine müsaadelerini saygı ile rica ederim. 20 . XII . 1955 
Kastamonu Mebusu 

Mtusaffer Kuşakçıoğlu 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa geçici bir madde ilâvesine dair kanunun esbabı 
mucibe mazbatasıdır 

1683 sayılı Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun ve bundan sonra da 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununu, muvazzaf, yedek ve gönüllü erlerle askerî ve Yedek Subay Okulu öğrencile
rinden vazife malûlü olanlara maluliyet aylığı bağlanmakta ve 5434 sayılı Kanunun 66 ncı madde
sinin (E) fıkrasında da aylığa müstahak duruma girip de henüz bağlama yapılmamış olanlar dâ
hil, ölenlerin dul ve yetimlerine bu aylığın intikal edeceği yazılı bulunmaktadır. 

1683 sayılı Kanunda ise, bu kabîl dul ve yetimlere maaş bağlanacağına dair bir kayıt bulun
madığı "gibi, Emekli Sandığı Kanununun geçici 76 ncı maddesinde (Bu kanuna konulan hüküm
ler kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki zamana ait kanunda belirtilen haller dışında her 
hangi bir hakkın doğumuna veya bu kanunun yürürlüğünden sonra yeniden aylık veya toptan 
ödemeye müstahak duruma girilmesine sebep olmaz) denilmektedir. 

Yine Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesinde (Muvazzaf, yedek ve gönüllü erlerin si
lâh âitinda bulundukları esnada veya celp ve terhisleri için vazifeli olanların gözetimi altındaki 
şevklerinde, yedek subay okulu öğrencilerinin gerek okulda gerek okuldan evvelki hazırlık kıta
sında vazife malûlü olmaları halinde kendilerine derecelerine göre vazife malûllüğü aylığı bağla
nacağı) yazılı olup 66 ncı maddenin E fıkrasında ise bu aylığın, ölüm halinde, dul ve yetimlerine 
intikal edeceği tasrih edilmektedir. 

Emekli Sandığı Kanununun bu hükümleri kanunun neşri tarihi olan 17 . VI . 1949 dan itiba
ren 6 ay sonra yürürlüğe gireceği 136 ncı maddede yazılı olduğuna göre 1950 den itibaren bu gibi 
yetimlerin maaşa müstahak olduğu anlaşılmaktadır. 

Bu izahata göre bu tarihten evvelki yani 1683 sayılı Kanunun mer'i bulunduğu tarihlerde ölen
lerin dul ve yetimlerine hiçbir suretle aylık bağlanmasına imkân yoktur. 

Bu ise; Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesinde yazılı er ve öğrencilerin dul ve yetim
lerine tanınan hakkın ayni yerlerde ve ayni gaye ve maksatlarla, vatani hizmetini ifa ederken 
malûl olup 1950 tarihinden evvel ölenlerin dul ve yetimlerine tanınmaması gibi gayriâdil ve gayri-
mantiki bir durumun meydana çıkmasına sebep '"olmakta ve tabiatiyle birçok şikâyet ve sızlanma 
lara yol açmaktadır. 

Biz işte bu esbabı mucibe ile 1950 den sonra vefat eden vazife malûllerinin dul ve yetimlerine 
tanınan bu hakkın, 1950 den evvel ölenlerin de dul ve yetimlerine teşmil edilerek bu haksızlığın 
ortadan kaldırılması için ilişikteki kanun teklifini yapmış bulunuyoruz. 

Yaptığımız tetkikte bu işin malî portesinin de ayda 300 000 (Üç yüz bin) lira civarında oldu
ğunu ve her halde malî durumu karşısında elde edilecek mânevi kazancın daha büyük olacağını 
ve çok bariz bir adaletsizliğin önü alınmış, ol:: ,:ı ğmı da i ayrıca kayda şayan görüyoruz, 
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Muvakkat Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Muvakkat Encümen 

Esas No. 2/196 
Karar No. 3 

Yüksek 

Kastamonu Mebusu Muzaffer Kuşakçıoğlu'-
nun, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa geçici bir madde ilâvesine 
dair olan ve Muvakkat Encümenimize havale 
buyurulan kanun teklifi tetkik ve müzakere 
edildi. 

Bu kanun teklifi ile; kendilerine 1683 sa
yılı Kanun hükümlerine göre vazife malûllüğü 
aylığı bağlanmış muvazzaf, yedek ve gönüllü 
erlerle, Yedek Subay Okulu talebelerinden 5434 
sayılı Kanunun neşrinden evvel ölenlerin aylık
larının mezkûr kanunun 66 ncı maddesinin E 
fıkrasına istinaden dul ve yetimlerine intikali 
derpiş edilmektedir. 

1683 sayılı Askerî ve Mülki Tekaüt Kanu-
nununun 32 ve 34 ncü maddeleri ile, Harbiye 
ve askerî mekteplerin bu derecedeki sınıfları 
talebeleri ile erlere malûllükleri halinde aylık 
tahsisi kabul edilmiş ise de; bilâhara bunların 
vefatları halinde aylıklarının dul ve yetimle
rine intikali hususunda bir hüküm kabul edilme
diği anlaşılmıştır. 

Bu sebeple, mezkûr kanunun yürürlüğe gir
diği 1 .. VI . 1930 tarihinden ilga edildiği 
31 . XII . 1949 tarihine kadar tatbikat bu su
retle cereyan etmiş, 1 . 1. 1950 tarihinde yürür
lüğe giren 5434 sayılı Kanunla vazife ve harb 
malûlü erlerden ölenlerin aylıklarının dul ve ye
timlerine intikali derpiş olunmuştur. 

Bu hususta yapılan müzkere sonunda aylık
ları 1683 sayılı Kanuna ve daha evvelki hüküm-

( S. Sayısı 

6 . VII . 1956 

Reisliğe 

lere göre bağlanmış vazife ve harb malûlü erle
rin 1 . I . 1950 tarihinden sonra vefatları halin
de bunların aylıklarının 5434 sayılı Kanun hü
kümlerine göre dul ve yetimlerine intikal 
ettiği ve fakat daha evvel vefat «denl^rin dul 
ve yetimlerine aylık bağlanamadığı anlaşılmıştır. 

Aynı durumda olan harb ve vazife malûlü er
lerin vefatları tarihine göre bir kısmının dul ve 
yetimine aylık bağlanıp, diğer bir kısmının dul 
ve yetimine aylık bağlanamaması gayriâdilâne 
bir muamele olduğundan, kanun teklifinin ter-
cihan ve müstacelen müzakere edilerek 1 nci 
madde aynen, 2 nci madde (Neşri tarihini takib-
eden aybaşından itibaren) kelimeleri ilâve edile
rek ve 3 ncü maddenin aynen kabulü uygun gö
rülmüştür. 

Muktezası ifa buyurulmak üzere Yüksek Re-
islğe sunuldu. 

Muvakkat En. Reisi M. M. Kâtip 
Rize Çoruh İsparta 

1. Akçal Y. Gümü§el 8. Bilgiç 

Ankara Burdur Çankırı 
Â. Temuçin B. Kayaalp A. Emren 

İmzada bulunamadı 

Gümüşane Kastamonu Seyhan 
/. Hakkı Baykal M. Kuşakçıoğlu A. Kınık 

Sivas 
B. Örnekol 
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KASTAMONU MEBUSU MUZAFFER KU-

ŞAKÇIOĞLU'NUN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
na muvakkat bir madde ilâvesine dair Kanun 

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıda yazılı 
muvakkat madde eklenmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — 56 ncı maddede 
yazılı olanlardan bu kanunun neşrinden evvel 
ölenlerin dul ve yetimlerine 66 ncı maddenin E 
fıkrası hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 2. 
muteberdir. 

— Bu kanun, neşri tarihinden 

MADDE 3. — Bu kanunu, icra Vekilleri He
yeti yürütür. 

MUVAKKAT ENCÜMENİN TADİLİ 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
na muvakkat bir madde ilâvesine dair Kanun 

MADDE 1. — Teklif sahibinin 1 nci madde
si aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun, neşri tarihini ta» 
kibeden ay başından itibaren muteberdir. 

MADDE 3. — Teklif sahibinin 3 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

mmm 
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Devre : X 
içtima: 2 S. S A Y I S I : 

Denizli Mebusu Ahmet Hamdi Sancar'm, Hâkimler Kanununun 
70, 71 ve 73 ncü maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ile Erzurum Mebusu Abdülkadir Eryurt ve Çanakkale 
Mebusu Servet Sezgin'in, Hâkimler Kanununun 16, 22 ve 43 
ncü maddelerinin tadiline ve 58 nci maddesine jde bir fıkra ilâ

vesine dair kanun teklifi ve Adliye Encümeni mazbatası 
(2 /281 , 2 /339) 

Denizli Mebusu Ahmet Haindi Sancar'm, Hâkimler Kanununun 70, 71 ve 73 ncü maddelerinin 
# değiştirilmesine dair kanun teklifi (2/281) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

2556 sayılı Hâkimler Kanununun 70, 71 ve 73 ncü maddelerinin değiştirilmelerim mutazammm 
kanun teklifi mucip nebep lâyihasiyle birlikte takdim olunmuştur. 

Gereğine müsaade Duyurulmasın saygı ile rica ederim. r 

Denizli Mebusu 
A. H. Sancar 

MUCİP SEBEPLER 

Muhtelif sebeplerle, hâkimlik ve Cumhuriyet müddeiumumiliği sınıfında bulunanların adliye
deki hizmetlerinden ayrılmakta bulundukları bir vakıadır. 1956 yılı bütçe müzakereleri sırasında 
vekâletçe de kabul edilen bu hale nispî bir şekilde dahi olsa bir çare olur ümidiyle son günlerde 
biraz daha geniş imkân hazırlıyan kadro ilâve ve tadilâtını muhtevi teklifimiz Yüksek Mecliste 
kabul edilerek kanunlaşmış bulunmaktadır. 

Ancak, meslekin cazibesini bir başka yoldan biraz daha sağlıyabilmek maksadiyle ve hâkim
lik kaynaklarını daha elverişli hale sokmak için iner'i Hâkimler Kanununun 70 ve 71 nci madde
leriyle Adliye Teftiş kadrosunu alâkalandıran 73 ncü maddesini tekrar gözden geçirmeyi faydalı 
bulduk. i 

Şöyle ki: 
Mer'i Hâkimler Kanununun 70 nci maddesinde: Mesleklerinde 20 yıl fiilî surette çalışmış olan 

avukatlardan ilmî kudret ve ahlâki metanetler iyi e tanınmış olanların ve yine 15 yıl Hukuk fakültele
rinde hukuk ilimlerini tedris etmiş profesörlerin ikinci sınıf dâhilinde bir vazifeye veya Temyiz 
âzalığma ve avukatlıkta en az 10 yıl hizmet etmiş olanlardan yukarıda yazılı vasıfları haiz olanların 
hâkimliğin 9 ncu ve bunlardan ingilizce, Almanca Fransızca ve İtalyanca dillerinden birini bilenler hâ 
kimliğin sekizinci derecelerinde hâkimlik veya müddeiumumiliğe tâyin olunabilecekleri kabul edilmiş bu 
hunnaktadır. Bu hükme göre; Hukuk Fakültesi profesörleri ikinci sınıf hâkimliklere veya Temyia 
âzalığma alınabileceklerdir. Profesör veya ordinaryüs profösör derecesine yükselmiş yüksek tedris er
babının ikinci sınıf hâkimlik derecesinde bir vazifeye alınmaları kendilerini tatmin edecek mahi
yette olmıyacağmdan ve mer'i kanunda doçentlerin hâkimliğe alınmalarını mümkün kılan bir ka
yıt bulunmadığından profesörlerin doğrudan doğruya Temyiz âzalığma ve doçentlerin ikinci sınıf-
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hâkimlikte kadro derece ve maaşlarının tekabül ettiği 'bir vazifeye alınmaları uygun mütalâa edil
mektedir. 

Diğer taraftan hukuk fakültelerinde ders okutan bütün profesör ve doçentlerin hâkimlik mes
lekine alınmaları uygun olmıyacağından ve mer'i metinde bu hali karşılayıcı ihtirazi bir1 kayıt bu
lunmadığından «Maddi hukuk veya usul hukukuna mütaallik dallarda» tedrisat yapan profesör ve 
doçentlerin alınabilin elerini mümkün kılan bir formül tesbit edilmiştir. 

Avukatlara gelince : Mer'i metin mesleklerinde 20 yıl fiilî surette çalışmış olan avukatlardan 
ilmî kudret ve ahlâki nıetanetleriyle temayüz etmiş olanların Temyiz âzalığma veya ikinci sınıf 
dâhilinde bir vazifeye ve aynı vasıfları haiz avukatlardan en az on yıl hizmet etmiş olanların 9 ncu 
dereceye ve yine bunlardan bâzı lisanları bilenlerin 8 nci dereceye alınabilecekleri esasını kabul 
etmiştir. Bu hüküm doğrudan doğruya avukatlık meslekine ihtisabeden hukukçuların hâkimlik 
meslekine geçmelerini sağlıyacak derecede bir cazibeye malik değildir. Zira avukatlık meslekinde 
asgari 10 sene hizmet etmiş bir şahsın 40 lira asli maaş karşılığında bir vazifeye gelmesi mümkün 
değildir. Halen avukatlık ve hâkimlik stajının müddet ve sair şartları arasında bir fark mevcudol-
madığına göre avukatlıktan hâkimliğe intisabetmek istiyen genç unsurların lehine daha elverişli 
şartlar kabul edildiği takdirde hâkimlik için yeni bir kaynak bulunabilir. Bu sebepler göz önüne 
alınarak fiilen avukatlıkta geçen hizmetin mer'i metinde olduğu gibi yarısı değilse üçte ikisinin 
hâkimlikte geçmiş gibi telâkki ve tesbit edilerek tekabül ettiği dereceye tâyin imkânının sağlanması * 
muvafık bulunmuştur. 

Mer'i kanunun 71 nci maddesinde; hâkimlik veya müddeiumumilikten veya hâkimlik sınıfından 
sayılan vekâlet hizmetlerinden avukatlık veya profesörlüğe geçenlerin tekrar nıesleke avdetlerinde o 
mesleklerde geçirdikleri hizmet müddetinin yarısının hâkimlikte geçmiş gibi sayılacağı kabul edilmiş
tir. Bu nispet altındaki mahsubun tatminkâr olmadığı düşünülerek hâkimlikten profesörlük ve do
çentliğe geçmiş olanların bu mesleklerde geçen hizmet müddetlerinin mebuslar gibi ta
mamının ve avukatların ise buna muvazi olarak üçte ikisinin nazara alınarak mah-
subedilmesi uygun görülmekte ve ayrıca askeri hâk1'inlerin de hâkimlik ve müddeiumumilik meslekle 
rine geçmelerini mümkün kılacak bir hüküm derpiş edilmektedir. 

Yürürlükte bulunan 73 neü maddeye göre müfettişliğe alınabilmek için üçüncü sınıf hâkimlik 
veya müddeiumumiliğin yedinci derecesinde bir sene hizmet etmiş olmak lâzımdır. Bugünkü kadro 
imkânları muvacehesinde bu derecenin tekabül ettiği 60 liralık kadroyu iktisabetmek ise oldukça 
müşküldür. Ve ekseriya ancak, iki üst derece maaşa istihkak kesbettikten sonra 60 liralık kadro ve
rilebilmektedir. Bu kadroda bir sene bekledikten sonra müfettiş olma imkânı bahşedilince müfettiş
liğe alınanların kısa bir müddet sonra 70 lik kadro sırası geldiğinden ve ikinci sınıf müfettişlik 
kadrosunda da çok defa münhal bulunmadığından tekrar hâkimlik sınıfına dönülmek mecburiyeti 
hâsıl olmakta ve bu yüzden teftiş kadrosu istikrar unsurundan mahrum kalmaktadır. Esasen 60 lik 
kadroda bir sene hizmet etmiş olmanın mâkul bir sebebi de bulunmadığından bu hükmün değişti
rilmesi uygun görülmüştür. Yapılan tadilâtla 60 lik kadroyu iktisabeden hâkim ve müddeiumumile
rin ayrıca bir sene beklemelerine lüzum kalmadan müfettiş olabilmeleri imkân dâhiline girmiş ola
caktır. 
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DENİZLİ MEBUSU AHMET HAMDİ SAN-

CAR'IN TEKLÎFÎ 

2556 sayılı Hâkimler Kanununun 70, 71 ve 73 
ncü maddelerinin deği§tirilmesine dair kanun 

teklifi 

MADDE 1. — 2556 sayılı Hâkimler Kanunu
nun 70, 71 ve 73 ncü maddeleri aşağıdaki şekil
lerde değiştirilmiştir : 

Madde 70. — Hukuk fakültelerinde en az beş 
yıldan beri maddi hukuka veya usul hukukuna 
mütaallik dallarda hukuk ilimlerini tedris eden 
profesörler Temyiz âzalığma, aynı dallarda ders 
okutan doçentler kadro maaşlarının tekabül et
tiği sınıf ve derecedeki hâkim ve veya cumhu
riyet müddeiumumiliklerine ve mesleklerinde 
fiilen çalışmakta olup ilmî kudret ve ahlâki me-
tanetleriyle tanınmış bulunan avukatlar, avu
katlıkta geçen müddetlerinin üçte ikisi hâkim
likte geçmiş gibi sayılarak girebilecekleri sınıf 
ve derecedeki hâkim ve cumhuriyet müddei
umumiliklerine tâyin olunabilirler. 

Birinci fıkrada zikredilen avukatlardan Türk 
hukuk fakültelerinde lisans ve doktora yapmış 
olanlarla bu fakültelerden mezun olduktan son
ra İngiliz, Alman, Fransız ve İtalyan dillerin
den biriyle tedrisat yapan yabancı hukuk fakül
telerinden birinde lisans ve doktora yapmış 
olanlar iki üst dereceye tâyin olunurlar. 

Askerî adlî hâkim olup da istifa suretiyle ve
yahut bu kanun hükümlerine göre hâkimlik ve
ya cumhuriyet müddeiumumiliği mesleklerine 
alınmalarına mâni teşkil etmiyecek bir sebeple 
vazifeden ayrılanlar müracaatleri halinde üçün
cü veya ikinci sınıf dâhilinde kadro maaşlarının 
tekabül ettiği derecede bir hâkim veya müddei
umumiliğe tâyin olunabilirler. 

Yukarıki fıkralarda yazılı tâyinler de, talip

lerin mesleke alınıp alınamıyacakları ve alın
maları halinde dâhil olacakları sınıf ve derece
ler ayırma meclisinin mütalâası üzerine belli 
edilir. 

Madde 71. — Hâkimlik, müddeiumumilik 
veya hâkimlik sınıfından sayılan vekâlet hizmet
lerinden mebus seçilenlerle üniversiteye intisab-
edenlerden tekrar mesleklerine apdet etmek is-
tiyenlerin mebuslukta ve üniversitede geçirdik
leri hizmetin tamamı hâkimlik veya müddeiumu
milikten geçmiş sayılmak suretiyle tesbit edile
cek sınıf ve dereceye tâyin olunabilirler. 

Hâkimlik, müddeiumumilik veya hâkimlik 
sınıfından sayılan vekâlet hizmetlerinden avu
katlığa geçenlerden tekrar mesleklerine .dönmek 
istiyenlerin bilfiil avukatlıkta geçirdikleri müd
detin üçte ikisi hâkimlikte geçmiş sayılmak su
retiyle tesbit edilecek sınıf ve derecelere tâyin 
olunabilirler. ' 

Yukarda yazılı tâyinlerde taliplerin mesleke 
alınıp alınamıyacakları ve alınmaları halinde dâ
hil olacakları sınıf ve dereceler ayırma meclisi
nin mütalâası üzerine belli edilir. 

Madde 73. — Üçüncü sınıf hâkimlik veya 
müddeiumumiliklerin yedinci derecesini iktisab-
etmiş olanlar adliye müfettişliklerine tâyin olu
nabilirler. % 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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Erzurum Mebusu Abdülkadir Eryurt ve Çanakkale Mebusu Servet Sezgin'in, Hâkimler Kanununun 
16, 22 ve 43 ncü maddelerinin tadiline ve 58 nci maddesine de bir fıkra eklenmesine dair kanun 

teklifi (2/339) 

Yüksek Riyasete 

Hâkimler Kanununun 16, 22, 43 ncü maddelerinin tadili ve 58 nei maddesine bir fıkra ilâvesi 
hususundaki kanun teklifimiz ve mucip sebepleri bağlı olarak sunulduğundan gereğinin yapılma
sını saygı ile arz ederiz. 

Erzurum Mebusu Çanakkale Mebusu 
A. Eryurt S. Sezgin 

ESBABI MUCİBE 

Mer'i Hâkimler Kanununun 16 ncı maddesinde Türkiye hukuk fakültesinden doktora diplo
ması alanların namzetlikte geçirecekleri müddetin bir sene olacağı kabul edilmiş ve bunlara mua
vinlik sınıfında başkaca hak tanınmamıştır. 

Aynı maddenin 2 nci fıkrası ile 22 nci maddede ise bir Türk hukuk fakültesinden çıkmakla 
beraber ingiliz, Alman, Fransız ve italyan lisanlarından biri ile ders okutan bir memleket hukuk 
fakültesinde lisans veya doktora tahsilini ikmal etmiş olanların bir sene sonra muavinlik sınıfı
nın 9 ncu derecesine tâyin edilecekleri tasrih edilmiş bulunmaktadır. 

istanbul ve Ankara hukuk fakültelerinin tetkik olunan Doktora Talimatnamesi hükümlerinden 
Türk hukuk fakültelerinden birinde de doktora tahsili yapabilmek için Fransızca, ingilizce, Al
manca veya İtalyanca lisanlarından birini bilmenin şart olduğu anlaşılmaktadır. 

Doktora tahsilinin diğer şartları itibariyle de memleketimiz hukuk fakülteleriyle kanunda 
tasrih edilen hukuk fakülteleri arasında bir fark kabul etmek mümkün olamıyacağından Türkiye'
de doktora tahsilini ikmal edenler aleyhine bir hükmü muhafaza etmek doğru görülmemiş ve bu 
sebeple 16 ve 22 nci maddelerin tadiline lüzum görülmüştür. 

Aynı zamanda doktora yapmış olanların hâkimlik, meslekine intisaplarında emsallerinden üst de
receye tâyinleri yerinde olmakla beraber meslekteki faaliyetlerine nazaran tercihan terfie lâyık 
görüldükleri halde otomatik olarak meslekte muvaffakiyetleri neticesi mümtazen terfie lâyık ol
madıkları halde sırf doktora yapmış olmaları sebebiyle otomatik olarak mümtazen terfie lâyik hâ
kim muamelesine tâbi tutulmaları meslektaşlar arasında yersiz ve haksız bir tefrik yapılmasına 
meydan verdiğinden 43 ncü maddenin tadili ve hakkaniyete uygun muamele yapılmasını temin 
için yerinde görülmüştür. 

Adlî mekanizmada tam muvaffak olan kimselerin teftiş kadrosuna alınması ancak ayırma cet-
vellerindeki sıraya riayet edildiği takdirde mümkün olmadığından sırf teftiş kadrosunun ehil elle
re tevdi edilebilmesi imkânını sağlamak ve bu kadroya alınanların tâyin ve terfilerini de bu teşki
lât içerisinde temin etmek için Hâkimler Kanununun 58 nci maddesine bir fıkra ilâvesi zaruri gö
rülmüştür. , , ', ' v 
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ERZURUM MEBUSU ABDÜLKADİR ERYURT 

VE ÇANAKKALE MEBUSU SERVET 
SEZGİNİN TEKLİFİ 

Hâkimler Kanununun 16 ve 22, 43 ncü maddele
rinin değiştirilmesi ve 58 nci maddeye bir fıkra 

ilâvesi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Hâkimler Kanununun 16 ve 22 
nei maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 16. — Bir Türk hukuk fakültesinden 
çıkmakla beraber bu fakültede ayrıca doktora ya
panlarla Türk hukuk fakültesinden mezun ol
duktan sonra İngilizce, Almanca, Fransızca ve
ya İtalyanca tedrisat yapan bir hukuk fakülte
sinde lisans ve doktora tahsilini ikmal etmiş olan
lar bir sene namzetlik yaptıktan sonra 13 ncü 
madde hükümleri dairesinde muavinlik sınıfına 
kabul olunurlar. 

Bu maddede yazılı şartları haiz olan nam
zetlere (3656) sayılı Kanunda yazılı dereceler
den 9 ncu dereceye, 22 nci maddenin ikinci fık
rasında beyan olunan şartlar dairesinde doktor 
diploması almış olanlara bir senelik namzet müd
detinde 8 nci dereceye tahsis olunan maaş verilir. 

Madde 22. — 16 nci maddenin 1 nci fıkrasın
daki şartları haiz olanlar muavin olarak 9 ncu 
dereceye alınırlar ve bu derecede amelî vukuf ve 
kabiliyet bakımından ehliyet göstermiş olduk
ları takdirde bir yıl hizmet ettikten sonra 3 ncü 
sınıfların 8 nei derecesine ayrılabilirler. 

Bir Türk hukuk fakültesinden çıkmakla be
raber İngiliz, Alman, Fransıız veya İtalyan li
sanlarından biri ile ders okutan bir memleket 

hukuk fakültesinde lisans tahsilini ikmal ve ayrı
ca bunların birinde hukuki bir mevzu üzerine 
doktora diploma ve unvanını almış olanlar 
yardımcı olarak 8 nci dereceye alınırlar ve bu de
recede amelî vukuf ve kabiliyet bakımından eh
liyet göstermiş oldukları takdirde bir yıl 
hizmetten sonra 3 neü sınıfların 7 nci derece
sine ayrılabilirler. 

Madde 43. — 16 ve 22 nci maddelerin 2 nci 
fıkralarında yazılı şartları haiz bulunanlardan 
meslekî vasıfları itibariyle mezkur maddeler hü
kümlerinden istifade edememiş olanların yabancı 
memleket hukuk fakültesinde geçirmiş oldukları 
mütaaddit veya muayyen tahsil müddeti vazife
de geçmiş sayılarak kıdemlerine zammolumır. 
Şu kadar ki, 47 nci maddenin ikinci ifıkrasının1 

tatbikinde bu müddetin yalnız dört senesi 
nazara alınır. 

Madde 58. — Fıkra 2. hâkim veya müddei- ^ 
umumilerin Hâkimler Kanunundaki şartları 
haiz olmalarından teftiş heyeti kadrosuna alın
malarında veya müfettişlik kadrosunda bulu-
nanlardan hâkimler kanununa göre terfi müd
detini ikmal ederek terfie lâyık görülenlerin 
müfettişlik kadrosunda yapılacak terfilerinde bu 
sıraya bağlı kalınmaksızın muamele yapılabilir. 
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Adliye Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Adliye Encümeni 
Esas No. 2/281-2/339 

Karar No. 62 

6 . VIJ . 1956 

Yüksek Reisliğe 

Erzurum Mebusu Abdülkadir Eryurt ve Ça
nakkale Mebusu Servet Sezgin'in Hâkimler Ka
nununun 16, 22 ve 43 ncü maddelerinin tadili
ne ve 58 nei maddesine bir fıkra ilâvesine ve 
Denizli Mebusu Ahmet Hamdi Sancar'm, Hâ
kimler Kanununun 70, 71 ve 73 ncü maddeleri
nin tadiline dair kanun teklifleri tevhiden ve 
Adliye Vekilinin huzuriyle encümenimizde tet
kik ve müzakere edildi : 

Adlî muamele ve dâvaların süratle intacını 
temin etmek maksat ve gayesiyle teşkilâtta 
münhal bulunan 300 ü mütecaviz hâkim ve C. 
Müddeiumumi kadrolarının en kısa zamanda ye
ni elemanlarla kapatılmasına zaruret görülmek
tedir. Bu sebeple 2556 sayılı Hâkimler Kanunu
nun 16, 22, 43, 58, 70, 71 ve 73 ncü maddelerin
de değişiklik yapılmak suretiyle mesleke yeni
den intisapları melhuz olan avukatlarla, üniver
site mensuplarının statülerinde bu meslek men
suplarının lehlerine olmak üzere bâzı tadilâtı 
ihtiva edecek hükümlerin derpişinde fayda mü
lâhaza edilmektedir. 

Bu suretle : 
Mer'i Hâkimler Kanununun 16 ve 22 nci 

maddelerinde Türkiye hukuk fakültelerinde 
doktora yapmış olanların bu unvanı iktisabet-
tikten sonra hâkimlik meslekine intisaplarında 
namzetlikte geçirecekleri müddetin bir sene ola
cağı kabul edilmiştir ve aynı maddenin ikinci 
fıkrasında İngilizce, Almanca, Fransızca veya 
italyanca lisanlarından biri ile ders okutan ya
bancı bir memleket hukuk fakültesinde doktora 
yapanlara bir sene sonra muavinlik sınıfının 
9 ncu derecesine tâyin edilecekleri tasrih edil
miştir. 

Encümenimiz tadil teklifini prensip itiba
riyle kabul etmek suretiyle Türk hukuk fakül
telerinde doktora yapmış olanlar aleyhine olan 
bu hükmü kaldırmış bulunmaktadır. 

16 nci maddede birinci fıkranın kaldırılmış 
olması sebebiyle 22 nci maddedeki (II Fıkra) 
kelimesi I fıkra olarak değiştirilmiştir. 

43 ncü madde hakkındaki tadil teklifi; hu

kuk doktorlarının hâkimlik meslekine intisap
larının teminini sağlamak maksadiyle şimdilik 
şayanı kabul görülmemiştir. 

58 nci maddede teftiş ve idari kadrolara 
meslekte temayüz etmiş kimselerin tâyinini 
sağlamak üzere kendi teşkilât kadroları içeri
sinde terfilerinin yapılmasında fayda mülâhaza 
edilmiştir. 

70 ve 71 nci maddeler hükümleri meslekten 
ayrılmış veya mesleke hiç intisabetmemiş avu
kat, müşavir avukatlarla, üniversite mensupla
rının hâkimlik meslekini tercih edebilmelerini te* 
min edecek şekilde 1:8, 22. maddelere mütenazır 
olarak tadil edilmiş ve avukatlıkta geçirecekleri 
müddetin üçte ikisi hâkimlikte geçmiş sayılarak 
kıdemlerinin hesaplanması kabul edilmiştir. 

-73 ncü madde hükmünde 60 liralık kadroda 
bir senelik kıdem müddetinin kaldırılması yo
lundaki Ahmet Hamdi Sancar'm teklifi aynen 
kabul edilmiştir. 

Ahmet Hamdi Sancar'm teklifinin iki ve 
üçüncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Takdimen ve müstaceliyetle görüşülmesi ri-
casiyle Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Adliye Encümeni Reisi Bu M. M. ve Kâtip 

Muğla Kocaeli 
N. özsan S. Dinçer 
Aydın Balıkesir 

N. Geveci V. Asena 
İmzada bulunamadı 

Çanakkale Çoruh 
S. Sezgin M. önal 

İmzada bulunamadı 
Erzurum Erzurum Eskişehir 

Z. Çavuşoğlu A. Eryurt II. Sezen 
Gümüşane Konya Kütahya 

//. Tokdemir H. Aydıner S. 8. Nasuhoğlu 
Maraş Yozgad 

M. özsoy M. Ataman 
İmzada bulunamadı 
Zonguldak Sivas Hatay 

N. Kirişcioğlu #. Ecevit A. F. Atahan 
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ADLÎYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Hâkimler Kanununun 16, 22, 70, 71, 73 ncü mad
delerinin tadiline ve 58 nci maddesine de 3 ncü 

fıkra eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 2556 sayılı Hâkimler Kanunu
nun 16, 22, 70, 71, 73 ncü maddeleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve 58 nci maddeye üçüncü 
fıkra eklenmiştir. 

Madde 16. — Bir Türk hukuk fakültesinden 
veya mektebinden mezun olan veya yabancı bir 
memleket hukuk fakültesini ikmal ettikten sonra 
Türk hukuk fakülteleri programlarına göre nok
san kalan derslerden imtihanla tasdikname alan
lardan, Türkiye hukuk fakültelerinden birinde 
ayrıca doktora yapanlarla, Türk hukuk fakülte
sinden mezun olduktan sonra İngilizce, Alman-

* ca, Fransızca ve İtalyanca tedrisat yapan bir 
hukuk fakültesinde lisans veya doktora tahsili
ni ikmal etmiş olanlar bir sene namzetlik yap
tıktan sonra 13 ncü madde hükümleri dairesin
de muavinlik sınıfına kabul olunurlar. 

Bu maddede yazılı şartları haiz olan nam
zetlere 3656 sayılı Kanunda yazılı derecelerden 
9 neu dereceye, 22 nci maddenin 2 nci fıkra
sında beyan olunan şartlar dairesinde doktor 
diploması almış olanlara bir senelik namzetlik 
müddetinde 8 nci dereceye tahsis olunan ma
aş verilir. 

Madde 22, — 16 nci maddenin birinci fıkra
sında yazılı şartları haiz olanlar yardımcı ola
rak dokuzuncu dereceye alınırlar ve bu derecede 
amelî vukuf ve kabiliyet bakımından ehliyet gös
termiş oldukları takdirde pir yıl hizmet ettikten 
sonra üçüncü sınıfların sekizinci derecesine ayrı
labilirler. 

Bir Türk hukuk fakültesinden çıkmakla be
raber, İngilizce, Almanca, Fransızca veya İtal
yanca lisanlarından birisiyle ders okutulan bir 
memleket hukuk fakültesinden lisans tahsilini 
ikmal ve ayrıca bunların birinde hukuki bir mev
zu üzerine doktora diploma ve unvanını da al
mış olanlar yardımcı olarak sekizinci dereceye alı
nırlar ve bu derecede amelî vukuf ve kabiliyet 
bakımından ehliyet göstermiş oldukları takdir
de 'bir yıl hizmetten sonra üçüncü sınıfların ye
dinci derecesine ayrılabilirler. 

Madde 58. — Açık hâkimlik ve müddeiumu-

( S. Sayı 

miliklerle muavinliklerine yükselme defterlerin
deki sıraya göre önce gelen, önce tâyin olunur. 

Ayırma meclislerince tanzim edilen terfi def
terlerinin taaddüdü halinde en eski tarihli def
terde mümtaz tercihli veya âdiyen terfie lâyık 
görülen 'hâkim, müddeiumumi ve muavinlerinin 
ayırma defterlerindeki sıralarına göre kadro ve
rilmek suretiyle terfileri yapılmadıkça daha son
raki tarihli defterde bulunanların kadro tahsisi 
suretiyle terfileri yapılamaz. 

Vekâlet teşkilâtına dâhil idari vazifelerle mü
fettişliklere tâyin olunacak hâkim veya Cum
huriyet müddeiumumilerinin; bu tâyinlerinde ve 
bu 'kadrolar içinde yapılacak terfilerinde, yuka-
rı'ki fıkralar hükmü tatbik olunmaz. 

Yukarıki esaslar dairesinde Adliye Vekâle
tince yeniden tanzim edilecek kadro tevzi def
teri alâkalılara gönderilir. i 

Açılan kadrolar münhale alındıkları tarihten 
itibaren âzami iki ay zarfında yukardaki esas
lara göre sırası gelenlere tevzi olunur. 

Madde 70. — Hukuk fakültelerinde maddi 
hukuka veya usul hukukuna mütaallik dallarda 
'hukuk ilimlerini tedris eden profesörler almak
ta oldukları kadro maaşları itibariyle ikinci sı
nıf dâhilinde bir vazifeye veya Temyiz âzalığı-
na; aynı dallarda ders okutan doçentler kadro 
maaşlarının tekabül ettiği sınıf ve derecedeki 
hâkim veya cumhuriyet müddeiumumiliklerine 
ve mesleklerinde fiilen çalışmakta olup ilmî kud
ret ve ahlâki metanetleriyle tanınmış bulunan 
avukatlar, ve maliye muhakemat müdürleriyle 
hukuk müşavirleri ve müşavir avukatlarının 
avukatlıkta geçen müddetlerinin üçte ikisi hâ
kimlikte geçmiş gibi sayılarak girebilecekleri 
sınıf ve derecedeki hâkim ve cumhuriyet müd
deiumumiliklerine tâyin olunabilirler. 

Birinci fıkrada yazılı avukatlardan, bir Türk 
hukuk fakültesinden veya mektebinden mezun 
olan veya yabancı bir memleket hukuk fakül
tesini ikmal ettikten sonra Türk hukuk fakülte
leri programlarına göre noksan kalan dersler
den imtihanla tasdikname alanlardan Türkiye 
'hukuk fakültelerinden birinde ayrıca doktora 
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yapanlarla, Türk hukuk fakültesinden mezun 
olduktan sonra İngilizce, Almanca, Fransızca 
veya İtalyanca tedrisat yapan bir hukuk fakül
tesinde lisans veya doktora tahsilini ikmal etmiş 
olanlar alınabilecekleri derecenin bir üstüne ve 
bir Türk hukuk fakültesinden mezun olmakla 
beraber yukarda sayılan lisanlardan biri ile ted
risat yapan bir memleket hukuk fakültesinde li
san tahsilini ikmal ve ayrıca bunların birinde 
hukuki bir mevzu üzerine doktora diploma ve 
unvanını da almış olanlar alınabilecekleri dere
cenin iki üstüne tâyin olunabilirler. Yukarıki 
fıkralarda yazılı tâyinlerde taliplerin mesleke 
alınıp almamıyacakları ve alınmaları halinde dâ
hil olacakları sınıf ve dereceler Ayırma meclis
lerinin mütalâası üzerine belli edilir. 

Madde 71. — Hâkimlik ve müddeiumumilik
ten veya hâkimlik sınıfından sayılan vekâlet hiz
metlerinden profesörlük meslekine geçtikten son
ra yeniden hâkimlik veya müddeiumumilik sını
fına yahut vekâlet hizmetlerine geçenlerin o mes
leklerde geçirdikleri ınüddetiıı tamamı hâkimlik 
ve müddeiumumilikte» geçirmiş oldukları müd
dete zammolunur. 

Adliye meslekinde bulunup da mebus iııti-
habedil enlerin mebuslukta geçirdikleri müddet 
aynen kıdemlerine zommohmur. 

Hâkimlik, müddeiumumilik veya hâkimlik 
sınıfından sayılan vekâlet hizmetlerinden avu-

8 -
I katlığa veya maliye muhakemat müdürlükleriyle 

hukuk müşavirliklerine veya müşavir avukatlık
larına geçenlerden tekrar mesleklerine dönmek 
istiyenlerin bilfiil avukatlıkta veya yukarda tas
rih edilen vazifelerde geçirdikleri müddetin üçte 
ikisi hâkimlikte geçmiş sayılmak suretiyle tesbit 
edilecek sınıf ve derecelere tâyin olunabilirler. 

Yukarda yazılı tâyinlerde taliplerin mesleke 
alınıp almamıyacakları ve alınmaları halinde 
dâhil olacakları sınıf ve dereceler Ayırma Mec-

I İrsinin mütalâası üzerine, belli edilir. 

Madde 73. — Üçüncü sınıf hâkimlik veya 
müddeiumumiliklerin 7 nci derecesini iktisabet-
miş olanlar adliye müfettişliklerine tâyin oluna
bilirler. 

(Denizli Mebusu Ahmet Hamdi Sancar'm 
teklifinin 73 ncü maddesi aynen kabul edilmiş
tir.) 

1 , MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

(Denizli Mebusu Ahmet Hamdi Sancar'm 
teklifinin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
tora Vekilleri Heyeti memurdur. 

(Denizli Mebusu Ahmet Hamdi Sancar'm 
teklifinin üçüncü maddesi aynen kabul cdilmiş-

I tir. 
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Devre : X 
ÎÇtima: 2 S. S A Y I S I : 

Şarap tahlil ve değerlendirme metotlarının birleştirilmesine da
ir Beynelmilel Mukavelenamenin tasdiki hakkında kanun lâyi
hası ve Hariciye, Sıhhat ve içtimai Muavenet, Ziraat ve Güm

rük ve inhisarlar encümenleri mazbataları (1 /330) 

T. C. 
Başvekâlet 3 . XI. 1955 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/191/3564 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Şarap tahlil ve değerlendirme metotlarının birleştirilmesine dair Beynelmilel Mukavelena
menin tasdiki hakkında Hariciye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi icra Vekil
leri Heyetince 15 . X . 1955 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe ve ilişik-
leriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

3752 sayılı Kanunun 1 nci maddesi ile verilen salâhiyete müsteniden îcra Vekilleri Heyetince 
ittihaz olunan 10 . IV . 1940 tarihli ve 2/13244 sayılı Kararla, Beynelmilel Şarap Ofisine hükü
metimiz de dâhil olmuş ve bu husustaki 29 Kasım 1924 tarihli Beynelmilel Uzlaşmaya iltihak edil
miştir. 

Mezkûr Beynelmilel Ofisin tavassutiyle İtalya Hükümeti tarafından 1953 senesinde Roma'da 
tertip edilen Beynelmilel 7 nci Bağ ve Şarap Kongresine de bir heyetle iştirak olunmuş ve bu kon
grede bağcılık ve şarapçılığımızı alâkalandıran mühim kararlar alınmıştır. 

Ayrıca bu kongrede tesbit edilen esaslar dairesinde (Şarap tahlil ve değerlendirme metotlarınm 
birleştirilmesi) mevzuunda bir Beynelmilel Mukavele Projesi hazırlanmış ve bahis konusu Proje 
metni 1954 senesinde Paris'te yapılan Beynelmilel Şarap Ofisinin 34 ncü Umumi Komite îçtimamda 
nihai şeklini almıştır. 

Muhtelif memleketlerin lâboratuvaıiarmda şarapların tahlilinde tatbik edilen değişik metot
lar dolayısiyle şarap ihracatçısı ve ithalâtçısı memleketler arasında tahaddüs eden ihtilâflardan mü
tevellit müşkülât bu Beynelmilel Mukavelenamenin imzasiyle bertaraf edilebilecektir. 

Şarapların kimyevi tertiplerine dâhil maddelerin normları da yukarda bahsi geçen kongrede 
tesbit edilmiş ve Ziraat, Sıhhat ve İçtimai Muavenet ve Gümrük ve İnhisarlar vekaletleriyle İnhi
sarlar Umum Müdürlüğy. mütehassısları ve Ankara Ziraat Fakültesi îhtimar Sanatları ve Bağcılık 
profesörlerinin iştirakiyle toplanan bir komisyon tarafından tetkik olunan bu normlarla şarap tah
lil ve değerlendirme metodlarmm birleştirilmesine ait esasların kabulünün bilhassa faydalı olacağı 
mütalâa edilmiştir. 

Şarapçı ve şarap ihracatçısı bir memleket olmamız itibariyle «Şarap tahlil ve değerlendirme me
totlarının birleştirilmesi hakkındaki Beynelmilel Mukavelename» ye iştirakimiz şarapçılığımızın 
inkişafı bakımından faydalı görülmüştür. 

269 



_ â - ~ 
1 Mayıs 1955 tarihine kadar alâkalı hükümetlerin imzasına açık bulunan mevzuubahis Muka

velename tasdik şartına muallâk olarak verilen salâhiyete istinaden 27 Nisan 1955 tarihinde Paris 
Büyükelçimizee imzalanmıştır. 

Yukardaki hususları göz önünde bulunduran Cumhuriyet Hükümeti «Şarap tahlil ve değerlen
dirme metotlarının birleştirilmesi hakkındaki Beynelmilel Mukavelename» ye iştirakimiz hakkın
da hazırladığı kanım lâyihasını Büyük Millet Meclisinin yüksek tasvip ve tasdikine arz eder. 

Hariciye Encümeni mazbatası 

T, B. M. M. 
Hariciye Encümeni 

Esas No. 1/330 
Karar No. 18 

Yüksek Reisliğe 

Şarap tahlil ve değerlendirme metodlannm 
birleştirilmesine dair Beynelmilel Mukavelena
menin tasdiki hakkında kanun lâyihası, Hükü
met temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müza
kere olundu. 

Yapılan incelemede esbabı mucibede ileri sü
rülen hususlar yerinde görüldüğünden lâyiha 
aynen ve ittifakla kabul edildi. 

Havalesi gereğince Sıhhat ve İçtimai Mua
venet Encümenine tevdi buyurulmak üzere Yük
sek Reisliğe sunulur. 

Hariciye En. Reisi Mazbata M. 
İzmir İstanbul 

C. Baban F.Tekü 

Çanakkale 
N. F. Alpkartal 

31 . 1 . 1956 

Çanakkale 
B. Enüstün 

Çorum 
K. Terzioğlu 

İstanbul 
N. Tlabar 

İmzada bulunamadı 

Kastamonu 
B. Aktaş 

Konya 
M. Oluz 

Çorum 
S. Baran 

Erzurum 
R. S. Burçak 

tzmir 
S. Giz 

Manisa 
H. Bayur 

Sinob 
M. Tümerkan 

Sıhhat ve îçtimai Muavenet Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Encümeni 

Esas No. 1/330 
Karar No. 7 

Yüksek Reisliğe 

17. V. 1956 

Şarap tahlil ve değerlendirme metotlarının 
birleştirilmesine dair Beynelmilel Mukavelena
menin tasdiki hakkında kanun lâyihası, Hü
kümet temsilcilerinin iştirakiyle encümenimiz
de tetkik /ve müzakere olundu. 

Yap dan incelemede esbabı mucibede ileri 
sürülen hususlar yerinde görüldüğünden lâyi
ha aynen ve ittifakla kabul edildi. 

Havalesi gereğince Ziraat 
di buyurulmak üzere Yüksek 
Sıhhat ve İç. Mua. En. Reisi 

Ankara 
T. V. Öz 

Kâtip 
Tekirdağ 
N. Arman 
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Ağrı 
N. Sümer 

Encümenine tev-
Reisliğe sunulur. 

Muzbata M. 
Çankırı 

K. Çtğman 

Bolu 
L. Oğultürk 
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Çorum 

A. R. Kilıçkale 

Diyarbakır 
F. Arığ 

Denizli 
A. R. Karaca 

imzada bulunamadı 

Eskişehir 
î. Sayın 

imzada bulunamadı 

Gazianteb 
A. Atik 
istanbul 
Z. Tarver 

Hatay 
A. M. Kuseyrioğlu 

Kars 
H. Erdoğan 

Niğde 
H. Ülkü 

imzada bulunamadı 

İsparta 
/. Aksu 
Konya 

S. S. Burçak 

Ziraat Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Ziraat Encümeni 
Esas No. 1/330 
Karar No. 27 

Yüksek Reisliğe 

Şarap tahlil ve değerlendirme metotlarının Kâtip 
birleştirilmesine dair Beynelmilel Mukavelena- Uşak 
menin tasdiki hakkında kanun lâyihası, ilgili H. Yılmaz 
Hükümet mümessillerinin iştirakiyle encümeni- Bingöl 
mizde müzakere olundu : S. Göker 

Yapılan tetkik sonunda esbabı mucibede Giresun 
ileri sürülen hususlar yerinde görülerek kanun A. N. Duyduk 
lâyihası encümenimizce mevcudun ittifakiyle içel 
aynen kabul edildi. H. Sinanoğlu 

Havalesi gereğince Gümrük ve inhisarlar Kocaeli 
Encümenine tevdi buyurulmak üzere Yüksek C. Tüzün 
Reisliğe sunulur. Samsun 
Ziraat Encümeni Reisi M. M. A. Eker 

Muğla Bilecik Seyhan 
T. Akarca 1. S. Çakıroğlu t. Uslu 

26 .VI. 1956 

Amasya 
F. Çöl 

Diyarbakır 
R. Karaosmanoğlu 

tçel 
Y. Çukurova 
Kastamonu 

S. Esen 
Kocaeli 
N. Unat 
Samsun 
H. Tekay 
Yozgad 

A. Ünlüsoy 

Gümrük ve inhisarlar Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

G. ve İnhisarlar Encümeni 
Esas No. 1/330 
Karar No. 21 

Yüksek Reisliğe 

Şarap tahlil ve değerlendirme metotlarının G. ve inhisarlar En. Reisi 
birleştirilmesine dair Beynelmilel Mukavelena
menin- tasdiki hakkında kanun lâyihası ilgili 
hükümet mümessillerinin iştirakiyle encümeni
mizde müzakere olundu. 

Yapılan tetkik sonunda esbabı mucibede ile
ri sürülen hususlar yerinde görülerek kanun 
lâyihası encümenimizce de mevcudun ittifakiyle 
ve aynen kabul edildi. 

Umumi Heyetin tasviplerine arz edilmek üze
re Yüksek Reisliğe sunulur. 

Trabzon 
M. Goloğlu 

Erzurum 
R. Topcuoğlu 

Gazianteb 
£. İnal 

Samsun 
Hadi Üzer 

imzada bulunamadı 
Yozgad 

H. Tathoğlu 

6 . VII. 1956 

Bu M. M. 
Samsun 

A. Keleşoğlu 

Samsun 
ö. Güriş 

Sivas 
H. Çitil 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Şarap tahlil ve değerlendirme metotlarının bir
leştirilmesine dair Beynelmilel Mukavelenamenin 

tasdiki hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetimiz adına 27 Nisan 
1955 tarihinde Paris'te imzalanan «Şarap tahlil 
ve değerlendirme metotlarının birleştirilmesine 
dair Beynelmilel Mukavelename» ye iştirakimiz 
tasdik edilmiştir 

MADDE 2 
riyete girer 

Bu kanun neşri tarihinde me-

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îera Vekilleri Heyeti memurdur. 

15 . X . 1955 
Başvekil 

A. Menderes 

Devlet Vekili ve 
Hariciye V. V. 
F. R. Zorlu 
Devlet Vekili 

Millî Müdafaa Vekili 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

îkt. ve Ticaret Vekili 
8. Yırcalı 

Güm. ve înh. Vekili 
E. Kalafat 

Münakalât Vekili 
M. Çavuşoğlu 

Devlet Vekili 
Başvekil Yardımcısı ve 
Millî Müdafaa V. V. 

F. Köprülü 
Devlet Vekili 

F. Ulaş 

Adliye Vekili 
O. §. Çiçekdağ 
Dahiliye Vekili 
E. Menderes 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 
Nafıa Vekili 

K. Zeytinoğlu 
Sıh. ve îç. Mua. Vekili 

Dr. B. Uz 
Ziraat Vekili 

İV. ökmen 
Çalışma Vekili 

II. Erkmen 
İşletmeler Vekili 

S. Ağaoğlu 
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ŞARAP TAHLİL VE DEĞERLENDİRME METOTLARININ BİRLEŞTİRİLMESİ 

HAKKINDA BEYNELMİLEL MUKAVELENAME 

Âkıd Taraflar, 
— Beynelmilel ticarette şarap tahlil neticelerinin tefsirini kolaylaştırmak, 
— Şarap kalitelerinin daha kesin surette kontrolünü sağlamak, 
— Bu sahada ilmî araştırmaların gelişmesine yardım etmek, 
— Ve bu metotların periodik olarak gözden geçirilmesini temin maksadiyle beynelmilel daimî bir 

inceleme iş birliği tesis etmek bakımlarından (şarap tahlil ve değerlendime metotlarının birleştiril
mesi lüzumunu) takdir ederek aşağıdaki hususlarda mutabakata varmışlardır. 

Madde 1 : Âkıd Taraflar, beynelmilel ticarete tahsis edilecek şarapların kontrolüne dair olan 
millî mevzuatına, bu mukavelenamenin «A» ekinde tasrih ve tahsis edilmiş bulunan tariflerle tah
lil metotlarını ithal etmeyi taahhüdederler. 

Madde 2 : Âkıd Tarafların hükümetlerince salahiyetli kılınmış müesseseler, 1 nci maddede zikri 
geçen «A» eki hükümlerine uygun tahlil raporları vereceklerdir. 

Şarap tahlilinde tâyin edilecek elemanların aded ve cinsi, güdülen gayeye göre değişeceğinden, 
mukavelenamenin «B» ekini teşkil eden iki rapor örneği mecburi bir şekil arz etmemektedirler. Bu
nunla beraber mümkün oldukça 1 numaralı raporun tatbiki elverişlidir. Esasen beynelmilel ticarete 
tahsis edilen şarapların tahlilinde tâyin edilecek elemanlar ticari anlaşma veya akitlerin tanzimi 
sırasında tasrih edilecektir. 

Madde 3 : Âkıd Taraflar «A» ekinde zikredilen şarap tahlil metotlarının, her memleket dâhilin
de tatbik edilecek resmî metot olarak kabulünün arz edeceği faydayı teslim ederler. 

Madde 4 : Âkıd Taraflar, şaraba ve bunun tahliline dair olan kanun, kararname ve nizamname 
metinleri hakkında birbirlerine bilgi vermeyi ve tahlil raporları tanzimine salahiyetli müesseseleri 
bildirmeyi kabul ederler. Bu vesaik ve, malûmat aynı zamanda Beynelmilel Şarap Ofisine de (O. 
I. V.) gönderilecektir. 

Madde 5 : O. I. V. Nezdinde şarap tahlil ve değerlendirme metotlarının birleştirilmesi için, 
prensip itibariyle senede bir defa toplanacak olan tâli bir komisyon kurulmuştur. 

Görevleri : 
1° «A» ekinde derpiş edilen tarifelerle şarap tahlil metotlarını tamamlamak üzere bu hususta

ki etüdleri çok yakından takibctmek, 
2° Teknik talimatı kaleme almak, 
3° Şarabı teşkil eden bâzı elemanlara ait miktari hadler hakkında mütalâa vermek, 
4° Bir veya birden fazla âkıd tarafından ekler hakkında vâki olacak bütün tadil tekliflerini in

celemek. 
Tâli komisyon, çalışmalarının sonuçlarını bu hususta karar vermeye salahiyetli yegâne merci 

olan O. I. V. Komitesine arz eder. 
Madde 6 : Bu mukavelenamenin hükümlerinin tefsiri hususunda veya tatbikat güçlükleri bakı

mından vukubulacak ve müzakere yoliyle halledilemiyecek her türlü ihtilâf O. I. V. Komitesi hu
zuruna sevk edilecektir. Komite bir uzlaştırma teşebbüsünde bulunacak veya yukarda 5 nci mad
dede zikredilen tâli komisyonu, yahut ilgili devletlerden her birinden birer mütehassıs ile O. I. V. 
tarafından tâyin edilmiş bir mütehassıstan müteşekkil mahdut bir tâli komiteyi bu işle görevlen
direcektir. 

Uzlaştırma teşebbüsüne, bütün lüzumlu müsbit vesika ve unsurlar gözönünde tutularak taraf
lar dinlendikten sonra geçilecektir. Bu teşebbüs neticesinde tanzim edilecek rapor O. I. V. Mü
dürü tarafından ilgili devletlere tebliğ edilecektir. 

Uzlaştırma teşebbüsünün akameti halinde ve anlaşma hususunda bütün imkânlar tükendiği 
takdirde Âkıd Taraflar son bir merci olarak Milletlerarası Adalet Divanına müracaat edebilirler. 

Bu çeşitli muamelelerin mucibolacağı masraflara eşit hisseler halinde iştirak etmeyi taahhüdede-
ceklerdir. 
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Madde 7 : İşbu Mukavelename, tasdik eden devletler arasındaki münasebetlerde Roma'da 5 Ha

ziran 1935 te imzalanmış olan «Beynelmilel ticarette şarap tahlil metotlarının birleştirilmesi hak
kında Beynelmilel Mukavelename» nin yerine geçecektir. 

Madde 8 : îşbu Mukavelename 1 Mayıs 1955 tarihine kadar imzaya açık bulundurulacaktır. 
Mukavelename, Âkıd Devletlerin her birinde câri teşriî usullere uygun olarak bir an evvel tas

dik edilecektir. Tasdiknameler Fransa Hükümetine tevdi edilecek ve bu Hükümet tesellüm tari
hini mümzi devletlere ve O. î. V. ye tebliğ edecektir. 

îşbu Mukavelename, tasdikname suretlerinin beş Devlet tarafından tevdiinden altı ay sonra 
yürürlüğe girecek ve diğer imza edecek Devletler için ise kendi tasdikname suretlerinin tevdiin
den altı ay sonra yürürlüğe girecektir. 

îşbu Mukavelename, diğer bütün Devletlerin iltihakına açık bulundurulacaktır. Mukavelename 
iltihak vesikasının Fransa Hükümeti tarafından tesellümünden altı ay sonra yürürlüğe girecek 
ve iltihak keyfiyeti Fransa Hükümeti tarafından imza sahibi olan veya iltihak eden diğer Devlet
lere ve O.Î.V. ye tebliğ edilecektir. 

Madde 9. — Âkıd veya iltihak eden her Devlet Fransa Hükümetine her zaman müracaatle 
işbu Mukavelenamenin yalnız kendi topraklarında değil, aynı zamanda Beynelmilel plânda 
diplomatik temsilini deruhde ettiği toprakların tamamında veya bir kısmında dahi tatbik edile
ceğini bildirebilir. 

Âkıd veya iltihak eden her Devlet, tasdiknamesini veya iltihak vesikasını tevdi sırasında, 
işbu Mukavelenamenin kendisi için yürürlüğe girmesi keyfiyetinin ismen tasrih edilen bâzı Dev
letlerin mezkûr Mukavelenameyi tasdik veya buna iltihakına tâbi bulunduğunu bildirmek ihtiya
rına sahiptir. 

Madde 10. — Âkıd veya iltihak eden her Devlet, gerek kendi toprakları için, gerek diplomatik 
temsilini deruhde ettiği toprakların tamamı veya bir kısmı için işbu Mukavelenameden çekilebilir. 
Bu çekilme, çekilen Devlet tarafından Fransa Hükümetine bildirilecek, o da keyfiyetten imza 
etmiş veya iltihak etmiş olan diğer Devletler' ile O.Î.V. yi haberdar edecektir. 

Çekilme yalnız ilgili Devlet ile hedef tuttuğa topraklara taallûk edip, vesikanın Fransa Hükü
metince tesellümünden bir sene sonra muteber ok çaktır. 

Bu ifademizin tasdiki için tam salâhiyete sahip murahhaslar tek nüsha olarak tanzim kılınmış 
olup Fransa Hariciye Vekâleti arşivlerinde muhafaza edilecek olan ve birer suretleri de imza ede
cek veya iltihak edecek her Devlete ve O.Î.V. ye tevdi edilecek bulunan işbu Mukavelenameyi 
imza etmişlerdir. 

Paris'te tarihinde hazırlanmıştır. 

EK : A 

Tarifler ve tahlil metotları 

Şarap tahlili, bir ön değerlendirme muayenesi sonra fizikî ve kimyevi bir tahlilden mürekkep
tir. 

ö n muayene, organoleptik muayene dle şarabın dayanma tecrübeleri ve mikrobiyolojik muaye
neden müteşekkildir. 

Organoleptik muayene, renk, berraklık, tortu miktarının tesbiti (icabında vasfının tâyini) ile 
çeşni muayenesinden (koku ve lezzet) ibarettir. 

Şarabın dayanma tecrübeleri, havaya dayanma ve soğuğa dayanma olarak ikiye ayrılır. 
Mikrobiyolojik muayene, etüvde bekletme tecrübesi, şarabın ve tortunun mikroskobik muaye

nesi, jermlerin teşhisi ile sayımlarından ibarettir. 
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Fizikî ve kimyevi tahlil, aşağıdaki metin, beynelmilel tahlil raporlarının tanziminde kullanı

lan terimlerin tarifleri ile en sahih ve kabul edilen tariflere en uygun olarak tanınmış metotları 
ihtiva eder. 

«Serd tahlil metotları» namı altında daha sade fakat umumiyetle daha az hassas metotlar arz 
edilmiştir. Bu metotlar bilhassa her memleketin iç ticaret muamelelerinde kullanılabilirler. 

Her tâyin için tatbik edilen metodun tahlil raporunda tasrih edilmesi lâzımdır. 
Not : Tahlil, berrak şarap üzerinde yapılmalıdır. Şarap bulanık ise evvelâ kapalı hunide kâ

ğıttan süzülmeiidir. Bu ameliye tahlil raporunda zikredilmelidir. 

Dansite 

Tarif : Şarabın 20° deki dansitesi bu mayün 20° C de olan muayyen bir hacım kütlesinin 4° C 
deki suyun aynı hacım kütlesine nispetidir. Şarabın dansitesi, bu mayün 20° C deki muayyen bir 
hacım kütlesinin aynı sühunette olan aynı hacmdaki su kütlesine nispeti şeklinde de ifade edüe-
bilir. 

Buna göre dansite, tahlil raporlarında : 

20 20 
d 20 veya d 4 

Şeklinde ifade edilir. 
Tâyin metotları : Piknometri. Takribiyet 0.0001 e kadar. 
Seri tahlil : Areometri yeya Vestifal terazisi. Takribiyet : 0.0003 e kadar. 

Alkol derecesi 

Tarif : Hacmen alkol derecesi, şarap ve alkol hacımları 20° C de ölçülmek üzere 100 litre şa
rapta mevcut etil alkol litreleri adedine müsavidir. 

Alkol miktarı 20° C de litrede gram olarak da ifade edilebilir. 
Tâyin metotları : Şarap olduğu gibi taktir edilir. Elde edilen distilât fazlaca kalevileştirirerek 

tekrar taktir edilir, ikinci distilât ilk hacma iblâğ olunur. Bu distilâtm dansitesi piknometre usulü 
ile tâyin edilir. 

Seri tahlil : Şarap kireç sütü ile tadil edilecektir. Kireç sütünden,. tadil için gerekli miktardan 
% 10 - 20 nispetinde fazla katılmalıdır, tik hacma iblâğ edilen distilâtm alkol derecesi areometre, 
refraktometre veya Vestifal terazisi vasıtasiyle tâyin edilir. 

Bilhassa şıra veya bâzı tktlı şaraplar gibi alkolü az mayilerin tahlilinde alkol derecelerinin 
kimyevi metodlarla da tâyini kabul edilmiştir. 

Dansite ile alkol derecesi ve refraksiyon karinesi ile alkol derecesi arasında, tanzimi temenni 
edilen, beynelmilel bir tekabül cetveli hazırlanıp kabul edilinceye kadar, tahlil raporu üzerinde dis
tilâtm dansitesi ve bundan alkol derecesine intikal için kullanılan cetvelin ismi bildirilecektir. 

Alkol derecesi, hassas tahlillerde 0°. 05 ve seri tahlillerde 0°. 1 takribiyetle tâyin edilmelidir. 

Mecmu kuru madde (Ekstrakt) 

Tarif : Mecmu kuru madde (Ekstrakt) muayyen fizikî şartlar altında uçar hale gelmiyen bü
tün maddelerin toplamıdır. Bu fizikî şartlar, ekslraktı teşkil eden maddelerde asgari bir değişiklik 
husule getirecek tarzda tesbit edilmelidir. 

Mürei olmıyan kuru madde : Bütün şekerleri çıkarılmış mecmu kuru madde miktarıdır. 
indirimli kuru madde : 1 gram eksiği ile bütün şeker (litrede 1 gramdan fazla olduğu tak

dirde) 1 gram eksiği ile bütün potasyum sülfat (litrede 1 gramdan fazla olduğu takdirde); Manitol 
(varsa) geri kalan mecmu kuru madde miktarıdır. 

Kuru madde litrede gram olarak ifade olunur; ve 0,5 takribiyetle tâyin edilmelidir. 
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Kuru madde bakiyesi : Mürci olmıyan kuru maddeden sabit asit miktarının çıkarılması ile elde 
edilir ve tartrik asit halinde ifade olunur. 

Tâyin metotları : Direkt metot : Henüz az kullanılmakta olan bu metot tecrübe edilmelidir. Bu 
tâyin, helezon halindeki bir kurutma kâğıdı üzerine yayılan şarabın düşük basınçta ve 70° de usul 
ve kaidesine uygun olarak uçurulmasmdan elde edilen bakiyenin tartılması suretiyle olur. 

Seri tahlil : Dansiretrik metot : «Alkolsüz bakiye» nin 20°/20° dansitesi, şarabın 20°/20° dan-
sitesine 1 ilâve ettikten sonra aynı alkol derecesinde su + alkol mahlutunun dansitesini bu aded-
den tarh etmek suretiyle Tabarie formülü ile hesaplanır. 

Kontrol maksadı ile ve yalnız sakkarozdan âri şaraplarda, alkolsüz bakiyenin dansitesi direkt 
olarak ölçülebilir. Bu maksatla, muayyen hacımda bir şarap taktir edilerek alkolden ayrılır. Ve 
bakiye su ile iptidai hacma iblâğ olunur. Bu metotla yapılan tâyinlerde alkolsüz bakiyenin dan-
siteleri birbirlerinden 0,0004 ten daha az fark göstermelidir. 

Direkt metot verilerine mümkün olduğu kadar uygun ortalama bir cetvelin tanzimine kadar, 
sakkaroz mahlûllerinin 20°/20° dansitelerini gösteren Plato cetveli, Anlaşma gereğince muvakkaten 
alkolsüz bakiyeler dansitesinden veznen kuru eksfcrakt miktarına geçiş cetveli olarak seçilmiştir. 

Mürci şeker 

Tarif : Mürci şeker, şarap içinde mevcudolup (bakır - potas) mahlûlünü irca eden keton veya 
aldehit fonksiyonlu şekerlerin bütününe denir. 

Tâyin metotları : 1° şarabın defekasyonu (muvakkat usuller), tadil edilip alkolü uçurulan şa
raba kurşun asetat ilâvesi ile olur. Kurşunun fazlası sodium oksalat ve civa oksit usulü ile izale 
edilir. / 

2° miktar tâyini (bakır - potas mah'lûlü usulü) defeke edilmiş şaraba bakır - potas mahlûlünün faz
laca ilâvesiyle teressübeden bakır oksidül, gravimetri veya titrimetri ile tâyin edilir. Seri tahlil 
metodu olarak, teamülün sonunun anlaşılması için metilen mavisi endikatörü kullanılmak sure
tiyle direkt titrimetri tatbik edilir. 

Mürci şeker miktarı litrede gram olarak envert şeker halinde ifade edilir ve tâyinde takribiyet 
0,5 'gramdır. 

Sakkaroz 

Sakkaroz, defeke edilmiş'şarabın klorür asidi ile hidroliz edilmesi suretiyle veya bu şaraba sak
karoz ilâvesinden sonra bu hidrolizden husule gelen irca kudreti artışını ölçmek suretiyle aranır 
ve tâyin edilir. * 

Hidroliz olabilen şekerin ancak litrede iki gramı geçen miktarı sakkaroz olarak kabul edilir. 
Litrede 50 gramdan fazla şekeri ihtiva eden şaraplarda bu had litrede 4 gram olarak kabul edilir. 

Küt 
Tarif : Kül şarabın tephirinden kalan bakiyenin yakılması neticesinde elde edilen mahsulün 

bütününe denir. Bu yakma, kationlar bütününün (amonium müstenna) karbonat ve sair susuz 
(Anhydre) madenî tuzlar haline getirilecek şekilde yapılmalıdır. 

Tâyin metodu : Şarap kuru maddesinin 500° - 550° arasında karbonun tam yanmasına kadar 
kül haline getirilmesidir. 

Külün vezni litrede gram halinde ifade olunacak ve 0,03 gram. takribiyetle tâyin edilecektir. 

Kül kalevİyeti f 

Tarif : Kül kaleviyeti, amonium müstesna, şarabın organik asitlerle birleşmiş kationlarımn 
bütününe denir. 

Suda münhal veya gayrimünhal kaleviyetler tefrik edilebilir. 
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Kül kalevliyeti emsali : Potasium karbonat halinde ifade olunan kalevilik bütünün kül veznine ni&-

peti ile elde edilir. 
Tâyin metodu : Ayarlı sülfürik asitle ısıtılarak miktar tâyini. Bu asit mahlûlünün fazlası geri 

titre edilir. Endikatör : Metil Oranj. 
Neticelerin ifadesi : Kül kaleviyeti litrede miliekivalan halinde (0,5 takribiyetle) veya litrede 

gram halinde -ve potasium karbonat üzerinden ifade olunacaktır. 

Potasium 

Tâyin metodu : Şaraptaki organik maddeler nitrik asit - civa metodu veya nitrik - perklorik 
asit metodu ile tahribedildikten sonra, şaraptaki potasium, potasium perklorat halinde tartılır. 

Seri metodolarak potasium bitartrat halinde tersibi usulü kullanılacaktır. 
Neticelerin ifadesi : Potasium miktarı litrede miliekivalan halinde ve litrede gram olarak po

tasium bitartrat halinde ifade edilir. Tâyinde takribiyet litrede 0.1 gramdır. 

Mecmu asidite 

Tarif : Mecmu asidite, ayarlı bir kalevi malhlûlü ilâvesiyle şarabın PH sı 7 ye çıkarılırken tit
re edilebilen asitlerin tamamıdır. Karbon dioksit ve kükürt dioksit mecmu asidite içerisine gire
mezler. 

Şaraptaki karbon dioksit gazı soğukta vakum altında çalkalanmak suretiyle izale edilir. 
Tâyin metodu : Potansiometrik titrasyon. 
Seri talhlil metodu olarak titrimetri tatbik edilir ve teamülün sona erdiğini anlamak üzere 

bromotimol mavisi endikatörü kullanılır. 
Neticelerin ifadesi : Mecmu asidite litrede miliekivalan halinde ifade edilir ve takribiyet 1 

miliekivalandır. Mecmu asidite her memleketin iç ticareti için seçtiği sabit asit cinsinden veznen 
ifade edilebilir. Bu asidin cinsi tahlil raporunda daima tasrih edilmelidir. 

Uçar asidite 

Tarif : Uçar asidite şaraplarda bulunan ve asetik grupuna dâhil olan serbest ve tuz halinde bir
leşmiş yağ asitlerinden müteşekkildir. 

Tâyin metodu : Uçar asitlerin ayrılması, su buharı ile sürüklenme ve buharları tasfiye etmek su- \ 
retiyle olur. Sürüklenmeden evvel şarap bir kristal tartrik asit (20 mi. ye takriben 0.5 gr) ile asitleg-
tirilir. Distilât içinde karbon dioksit gazının bulunmaması için gerekli bütün tedbirler alınmalıdır. 
Endikatör olarak fenolftalein kullanılır. Birlikte geçen serbest ve birleşik kükürt dioksitin asiditesi 
uçar asiditeye dâhil değildir ve distilât asiditesind'en tarh edilmelidir. 

Neticelerin ifadesi : Uçar asidite beynelmilel muamelelerde litrede miliekivalan halinde ifade 
olunur ve tâyinde takribiyet 0.2 dir. Uçar asidite her memleketin dahilî ticareti için seçip kullandığı 
asit üzerinden ve Mtrede gram olarak da ifade edilebilir. Bu asidin cinsi tahlil raporunda daima tas
rih edilecektir. 

Tartrik asit 

Tâyin metodu : Tartrik asit kalsium rasemat halinde çökertilir. Bu rüsup ikinci bir çökertme ile 
tasfiye olunur. Kalsium rasemat miktarı oksidimetri ile tâyin olunur. 

Seri tahlil metodu olarak tar tr ik asit 3.5 Ph lı bir tampon mahlutu muvacehesinde potasyum 
bitartrat halinde çökertilecektir. Potasyum bitartrat miktarı titrimetri ile tâyin edilecektir. 

Neticelerin ifadesi: Tartarik asit miktarı litrede miliekivalan halinde ve litrede gram olarak po
tasyum bitartrat halinde ifade edilir. 

( S . Sayısı : 269) 



4 

— 10 — 
Süksenik Asit 

Tâyin metodu: Alkol uçurulduktan sonra okstraktif maddeler sülfo permanganat mahlutu ile ok
side edilir ve, uçar asitler su buharı ile sürüklenmek suretiyle giderilir. Süksenik asit, eter ile 
ekstraksiyon yaparak alınır. Arjantimetri ile miktarı tâyin edilir. 

Litrede 20 gramdan fazla şekeri havi şaraplarda sülfopermanganat oksidasyonundan evvel eterle 
birinci bir eksraksiyon yapılmalıdır. 

Sülfatlar 

Tâyin metotları: Havadan âri olarak kaynatılmak suretiyle kükürt dioksidi evvelce izale edilmiş 
şarapta barium sülfatın çökertilmesi ve tartılması suretiyle tâyin olunur. 

Seri tahlil metodu olarak Marty'nin limit metodu kullanılacaktır. 
Neticelerin ifadesi: Sülfatlar miktarı litrede müiekivalan olarak ve litrede gram halinde potasium 

sülfat cinsinden ifade edilir. Bu tâyin 0.05 gram takribiyetle yapılacaktır. 

Klörürler 

Tâyin metodu: Beryt ile def eke edildikten sonra nitropermanganat usulü ile oksidasyon ve ar
jantimetri ile miktar tâyini yapılır. 

Neticelerin ifadesi: Klörürler miktarı, litrede müiekivalan halinde ve yine litrede gram olarak 
sodium klorür halinde ifade olunur. Bu tâyin 0.05 gram takribiyetle yapılır. 

Mecmu fosfor 

Tâyin metodu: Nitrik asitle oksidasyondan ve kül haline getirildikten sonra fosforik asit, nitrik 
asitli bir vasatla amonium foyfomolibdat halinde çözülecektir. Bu tuz, formol muvacehesinde ayarlı 
bir NAOH mahlülü ile titre edilir. Kalevinin fazlası fenolftalein muvacehesinde ayarlı HCL ile 
tetre edilir. 

Neticelerin ifadesi: Mecmu fosfor miktarı fosforik asit miliekivalanları halinde ve yine litrede 
gram olarak ve P2 0 5 cinsinden ifade edilir. Tâyinde takribiyet 0.01 gramdır. 

Kükürt dioksit 

Tarif : Serbest kükürt dioksit, S02 halinde kükürt dioksü>le H2 S03 , ve HS0 3 ve S0 3 gibi madenî 
bileşikler halinde kükürt diokside denir, 

• Bağlı kükürt dioksit, mecmu ve serbest kükürt dioksit miktarları arasındaki farka denir. 
Tâyin metotları : 1° serbest kükürt dioksit : Potansionıetrik titrasyon. Seri metot olarak Rip

per metodu (beyaz ve pembe şaraplarda) ve Ripper - Benvegnin metodu (kırmızı şaraplarda) kul
lanılır. 

2° mecmu kükürt dioksit : Haas metodu veya Marcille - Dubaquie - Flanzy - Deibner - Benard 
metodu. 

Seri metot olarak kalevili Ripper metodu tatbik edilir ve kırmızı şaraplarda Benvegnin'in ay
dınlatma cihazı kullanılır. 

Neticelerin ifadesi : Kükürt dioksit litrede miligram halinde ifade ve 10 miligram takribiyetle 
tâyin edilir. 
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Ek : B 

Şarap resmî tahlil ve değerlendirme rapor örnekleri 

1 Numaralı tahlil raporu şarap terkibinin belli başlı ve en karakteristik elemanlarının tâyinini 
ihtiva eder. Bu tahlil, nispeten basit olmakla beraber, şarap kalitesinin esaslı bir kontrolünü temine 
umumiyetle kâfidir. 

2 Numaralı tahlil raporu 1 numaralı tahlil raporu elemanları ile birlikte diğer birçok elemanla
rın tâyinini ihtiva eder. Bunların bütünü bilhassa ilmî bir araştırma gayesiyle girişilebilecek çok 
tafsilâtlı bir tahlil için münasibolur. 

Bir dilden diğerine yapılacak tercümelerde bütün hataları önlemek için tahlil edilecek her elema
na bir numara verilmiştir. 100 ün altında bulunan numaralar 1 ve 2 numaralı raporlarda mevcut ele
manlara aittirler. 100 ün üstünde bulunan numaralar yalnız 2 numaralı raporda görülen elemanlara 
-verilmiştir. 

1 Numaralı şarap tahlil ve değerlendirme raporu : 

Organoleptik muayene : i 

1. "Renk 
2. Berraklık - Tortu 
3. Degüstasyon : Koku ve çeşni 
Şarabın dayanma tecrübeleri : 
4. Havaya dayanma 
5. Soğuğa dayanma 
Mikrobiyolojik muayene : 
6. Etüvde bekletme 
7. Şarap ve tortunun mikroskop muayenesi 
T'iziki ve kimyevi tahlil : 
8. Şarabın dansitesi 
9. Alkolsüz bakiyenin dansitesi 

10. Alkol derecesi 
11. Dansimetrik kuru madde (Ekstrakt mec

mu) 
12 Mürci şekerler 
13 Sakkaroz 
14. Kül 

15. Kül kaleviyeti 
16. Potasium 
17. Mecmu asidite 
18. Uçar asidite 
19. Sabit asidite 
20. PH 
21. Tartrik asit 
22. Laktik asit 
23: Sitrik asit 
24. Sülfatlar 
25. Klorürler 
26. Serbest kükürt dioksit 
27. Mecmu kükürt dioksit 
28. Antiseptik ve antibiotiklerin biolojik 

metodlarla araştırılması. 
29. Yabancı boya maddelerinin araştırıl

ması 
Tefsir ve mütalâa. 

2 numaralı şarap tahlil ve değerlendirme raporu 

Organoleptik muayene : 
1 Renk 
2 Berraklık - Tortu 
3 Degüstasyon : (Koku ve çeşni) 
Şarabın dayanma tecrübeleri : 
4 Havaya dayanma 
5 Soğuğa dayanma 
Mikrobiyolojik muayene : 
6 Etüvde bekletme 
7 Şarap ve tortunun mikroskobik muayenesi 

101 Jermlerin teşhisi ve sayımları 

(Mufassal tahlil) 

Fizikî tahlil : 
8 
9 

102 
103 
104 

Şarabın dansitesi 
Alkolsüz bakiyenin dansitesi 
Şarabın refraksiyon karinesi 
Alkolsüz bakiyenin refraksiyon karinesi 
Polarimetrik inhiraf 

Kimyevi tahlil : 
10 

105 
yenesi 106 

107 

Hacmen alkol derecesi 
Litrede gram olarak alkol 
Metanol 
Yüksek alkoller 
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11 Dansimetrik kuru madde (Ekstrakt), 
mecmuu 

108 Veznen mecmu kuru madde 
109 Mürci olmıyan kuru madde 
110 îndirimli kuru madde 
111 Kuru madde bakiyesi 
12 Mürci şekerler 
13 Sakkaroz 

112 Mürci şekerler / Polarimetrik inhiraf 
113 Pentoz ve pentozonlar 

14 Kül 
114 Suda münhal kül 
15 Kül kaleviyeti 

115 Suda münhal kül kaleviyeti 
116 Kül kaleviyeti emsali I 

16 Potasium 
117 Kalsium 
118 Mağnezium 
119 Sodium 
120 Demir 
121 Alüminyum 
122 Çinko 
123 Mangan 
124 Bakır 
125 Arsenik 
126 Kurşun 
127 Amonyak 
128 Mecmu azotlu bileşimler (Azot halinde) 
129 Aminli asitler 
17 Mecmu asidite 
18 Uçar asidite 
19 Sabit asidite 
20 P H 
21 Tartrik asit 

.. .y. 

12 — 
22 Laktik asit 

130 Mâlik asit 
23 Sitrik asit 

131 Süksenik asit 
24 Sülfatlar 
25 Klorürler 

132 Mecmu fosfor, fosforik asit halinde 
133 Gliserol 
134 Bütan - diol 
135 Sorbitol 8 

136 Mannitol 
137 Zamklar ve pektinler 
138 Mecmu tannoitler 
139 Permanganat karinesi 
140 Tanenler 
141 Tabiî renk maddeleri 
142 Mecmu esterler 
143 Nötr esterler 
144 Asit esterler 
145 Asetik esterler 
146 Etanal 
26 Serbest kükürt dioksit 
27 Mecmu kükürt dioksit 
28 Antiseptik ve antibiotiklerin biolojik me

totlarla araştırılması 
147 Flüor 
148 Mecmu brom 
149 Asit borik 

, 150 Suni tatlılaştırma maddeleri 
29 Yabancı boya maddeleri 

151 Karamel 
152 Ferrosiyanür ve siyanür asidinin aranması? 
153 Karbon dioksit basıncı (Köpüren şaraplar) 

Tefsir ve mütalâa. 

m<i*su ••<— 
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S. SAYISI : 271 
Antalya Mebusu Kenan Akmanlar'ın, Askerî memurların subay 
sınıfına nakilleri hakkında kanun teklifi ve Millî Müdafaa ve 

Bütçe encümenleri mazbataları (2/285) 

B. M. M. Yüksek Başkanlığına 

Askerî memurların subay sınıfına nakilleri hakkında teklif ettiğim kanunu mucip sebebiyle tak
dim ediyorum. İcabının tezekkürüne müsaadenizi rica ederim. 

Antalya Mebusu 
K. AkmanZar 

Askerî memurların subay sınıfına nakilleri hakkında teklif edilen kanun tasarısının esbabı mucibe 
lâyihası , 

i. Askerî memurların durumlarını tesbit eden ve 18 Mayıs 1929 tarihinde kabul edilen 1455 sa
yılı Kanun hiç şüphe yoktur ki, o günün ihtiyaç ve zihniyeti ile vücut bulmuştur. 27 yıldan beri 
tatbik edilen bu kanun denilebilir ki, kendisinden beklenen gayeyi tahakkuk ettirememiş ve bilâkis 
ordu camiasında subay ve memur diye bir ayrılık zihniyetine sebebolmuştur. 

2. Kıyafet ve terfileri tahdideden, hukukan birçok ahvalde memurları subaylardan ayıran 
1455 sayılı Kanunun değiştirilmesine mütemadiyen tevessül edilmiş ve fakat iskolâstik bir düşünü
şün tesiri ile bir türlü kuvveden fiile çıkarılamamıştır. 

Bugün bütün dünya ordularında, bilhassa NATO'ya dâhil devletlerin ordularında idare ve ko
muta sınıfı tek bir statü olarak subay sınıfı altında toplanmıştır. 

3. Ordunun hizmet icabı olarak bugün için subaylarla askerî memurlar beraber çalışmakta ve 
mesleklerine göre meselâ hesap memurları, levazım; muamele memurları, personel; harita memur
ları ise harita subaylarının bildiklerini aynen bilmekte ve yaptıkları vazifeleri de fiilen yapmakta
dırlar. 

4. Hâkim, mühendis ve yüksek mühendislerle, öğretmen ve bando öğretmenleri ve sanatkâr me
murlar; mesleklerinde kalacaklarından vazifelerinde hiçbir değişiklik olmıyacaktır. 

5. Bu kanun tasarısı ile subay sınıfına nakilleri istenen askerî memurların hepsi evvelâ yedek 
subay ve sonra askerî memurdur. Bu kanunla kendilerine bir hak verilmesinden ziyade, evvelce elle
rinden alman subaylıkları iade edilmiş olacak ve bu şekilde de çok âdil bir harekette bulunulacak
tır. 

6. Bu kanun orduda ikiliği kaldırmakla mütecanis ve hukukan müsavi bir subay kütlesi meyda
na getirecek ve bu, dolayısiyle ordunun maddeten ve manen kuvvetlenmesini tevlidedecektir. 

Aynı zamanda ileri ve geri hizmetlerde çalışan bu personelin morallerinin düzelmesine ve onların 
mesleklerine bağlanarak verimlerinin de artmasına hizmet edilmiş olacaktır. 

7. # Bu kanun hiçbir malî külfet tahmil etmediği gibi bilâkis zaman, zaman Millî Müdafaa bütçe
sinin encümenlerde ve Umumi Heyette müzakereleri sırasında, As. memurların aldıkları ücretle 
yaptıkları işlerin mütenasibolmadığı yolundaki itirazlara da son verilmiş bulunacak ve dolayısiyle 
bütçe israfının önüne geçilecektir. 

Çünkü : Subay sınıfına geçen askerî memurlara bilmecburiye hizmet kadrolarında rütbelerine 
göre hizmet ve mesuliyet tevcih edilecektir. 

D»vxw : X 
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8. Kanun tasarısı ile subay sınıfına nakledilecek askerî memurların hem tahsil bulundukları 
arkadaşları ordu hizmetine her zaman subay olarak katılaeaklanndan, bunların muvazzaf hizmet 
almalarına ve arkadaşlarından ayrı olarak birer meslek okulu tahsilini de tamamlamalarına rağ
men askerî memur sınıfında kalmaları esasen hak ve adalet anlayışiyle de kabili telif değildir. 

9. Hazırlanan bu tasarı tamamen Devlet Personel kanun tasarısının prensiplerine de uygun
dur. Çalışan personelin terfi istikballerini kanunlarla tahdidetmek kabiliyetlerden faydalanmama-
yı mucibolduğu gibi, yirminci asrın âmme idaresi ve personel sevk ve idaresi zihniyetine de aykı
rıdır. 

10. Ordunun subay ihtiyacı bugün kaçınılmaz bir zaruret haline gelmiştir. Haddizatında su
bay hizmeti gören bu askerî memurlar durumları itibariyle subaylardan farksız bulundukları için 
hizmet tevziinde daima subay kategorisine dâhil edilmektedirler. 

11. Gerek 1632 sayılı Askerî Ceza, gerek 1631 sayılı Askerî Muhakeme Usulü Kanunu ve ge
rekse 1455 sayılı Kanunun 8 nci maddesi esasen askerî memurları subaylar gibi mütalâa etmiştir. 
Fakat memur sıfatı, bu elemanlann subaylar gibi giyinmelerine rağmen bu kanunların tatbikine 
mâni olmuştur. 

12. Esasen 5802 sayılı Kanunla ortaokul mezunu oldukları halde gösterecekleri kabiliyetle 
Astsb. 1ar haklı olarak subay sınıfına geçirilmekte ve fakat aslen her biri ayrı bir muharip veya 
yardımcı sınıf subayı bulunan askerî memurlardan bu hak alınmış bulunmaktadır. 

Kabul buyurulacak bu kanunla yıllardır orduda devam eden memur ve subay aynlığı ortadan 
kalkacak ve tâbileriyle birlikte yirmi bin kişilik bir kütle huzura kavuşacak ve bütün ordunun 
tek bir hedefe koşmaları daha kuvvetli olarak temin edilmiş bulunacaktır. 

Antalya 
Kenan Akmantar 

Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Millî Müdafaa Encümeni 15 .VI . 1956 

Esas No. 2/285 
Karar No. 27 

Yüksek Reisliğe 

Antalya Mebusu Kenan Akmanlar'ın, askerî 
memurlann subay sınıfına nakilleri hakkında 
kanun teklifi, Millî Müdafaa Vekili ile Genel
kurmay Başkanı ve Maliye mümessillerinin iş
tirakiyle encümenimizde tetkik ve müzakere 
olundu. 

İşin ehemmiyeti ve Millî Müdafaanın yedek 
subay ve muamele memurlanndan kabiliyet ve 
ehliyeti görülenlerin subaylığa nakilleri hak
kındaki düşüncesi de nazarı itibara alınarak 
teklif bir su komisyonu vasıtasiyıe yeni baştan 
tevsi olundu. 

Yeni metne göre muamele ve hesap memur
larından ve yedek subaylıktan bu sınıfa geçmiş 
olanlardan istiyenler memleketlerine göre ev
velâ personel, levazım, harita ve teknik veya 

bando sınıfında subaylığa naklolunacaklar ve 
bunlardan teğmen ve üstteğmenlerle yedek su
baylık hizmetini görmüş olanlar eski sınıflann-
da temel kurslanna tâbi tutularak kabiliyetli
leri muharip sınıfa da nakledileceklerdir. 

Şu kadar var ki bunlardan yüksek tahsil gör
memiş olanlar halen mer'i kanun hükümlerine 
uyularak teklifin 5 nci maddesinde yarbaylık
tan yukan dereceye geçemiyecekleri tasrih olun
muştur. 

Bundan başka Kenan Akmanlar'ın teklifin
de, askerî adlî hâkimlerle yüksek mühendis ve 
öğretmenlerin subay sınıfına nakli mevcudoldu-
ğu ve halbuki eski bir kararla bu husus temin 
edilmiş bulunduğundan metinden çıkarılmıştır. 
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Bu değişikliklerle işbu teklif encümenimiz

de ekse ayetle kabul edilmiştir. 
Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tev

di buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Millî Müdafaa Encümeni Reisi Mazbata M. 

Trabzon 
8. Orberk 

Kâtip 
Erzincan 

M. R. Sanalan 

Ankara 
8. Kurtbek 

Elâzığ 
M. Ş. Yazman 

Ankara 
Söz hakkım mahfuzdur 

M. Ergüder 
Bolu Elâzığ 

F. Belen H. Göktuğ 

Erzurum 
Muhalifim 

/. A. Akdağ 

istanbul 
T. Yazıcı 

Niğde 
Söz hakkım mahfuz 

Z. Üner 

İstanbul 
A. F. Cebesoy 

İstanbul 
Z. Köktürk 

Niğde 
A. U. Arıkan 

İmzada bulunamadı 

Seyhan 
S. Tekelioğlu 

Sivas 
M. N. Turgay 

Tunceli 
A. Bora 

Urfa 
8. önhon 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 2/285 
Karar No. 182 

9. VII. 1956 

Yüksek Reisliğe 

Antalya Mebusu Kenan Akmanlar'm, Aske
rî memurların subay sınıfına nakilleri hakkın
daki Kanun teklifi Millî Müdafaa Encümeni 
mazhatasiyle birlikte encümenimize havale edil
miş olmakla teklif sahibi ve Milî Müdafaa Ve
kâleti mümessilleri hazır oldukları halde tetkik 
ve müzakere edildi. 

Kanun teklifi, esbabı mucibesinde de mufas-
salan arz ve izah edildiği üzere askerî memurla
rın durumlarını tesbit eden 1455 sayılı Kanu
nun günün icaplarına ve hizmet anlayışına teta
buk etmediği cihetle yürürlükten kaldırılması
nı ve askerî memurların da subay sınıfına it
halini temin maksadiyle sevk edilmiştir. 

Orduda hizmet icabı olarak bugün subaylarla 
askerî memurların mesleklerine göre aynı hiz
metleri birlikte fiilen yapmakta oldukları ve 
NATO devletlerinin hiçbirisinde subaya benzer 
üniforma taşıyan değişik statüde personel mev
cut bulunmadığı yapılan tetkiklerden anlaşıla
rak ordumuz personelinin de tek statüde birleş
tirilmeleri, mevcut ayrılıkları ortadan kaldıra
rak bütünlüğünün teessüs ve ehliyetlerin inki
şafına hizmet bakımından zaruri olduğu ve tek
lifin kabulü halinde yardımcı sınıf subay kad

rolarının bu suretle ikmali ile bunlardan inhilâl 
edecek hizmetlerin de küçük ücretle sivil perso
nel tarafından ifası suretiyle iktisadi personel 
istihdamına imkân sağlıyacağı gibi ayrıca malî 
bir külfet tahmili mevzuubahsolamıyacağı, di
ğer taraftan ordunun küçük kadrolara olan ih
tiyaçlarının en faydalı surette temin edilmiş ola
cağı Hükümet mümessillerinin verdikleri iza
hattan anlaşılmıştır. 

Teklif üzerinde encümenimizde cereyan eden 
müzakerelerden sonra Millî Müdafaa Encümeni
nin tesbit etmiş olduğu metin üzerinden madde
lerin müzakeresine geçilmiş ve halen orduda gö
revli bulunan askerî memurlardan talimatname 
ile tâyin edilecek esaslar dâhilinde ehliyetleri si-
cillen tesbit edilen ve Millî Müdafaa Vekâletince 
liyakatleri tasdik olunanlardan arzu edenlerin 
subaylığa geçirileceği hususu metinde tasrih edil
mek suretiyle birinci madde tadilen kabul edil
miştir. 

2, 3 ve 4 ncü maddeler birinci maddeye mü
tenazır olarak yapılan tadillerle ve mütaakıp mad
deler ise Millî Müdafaa Encümeninin tesbit et
tiği şekilde aynen kabul edilmiştir. 

Bu suretle yeniden tanzim olunan kanun lâ-
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yihası lTmumi Heyetin tasvibine arz edilmek üze
re Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Balıkesir 
H. îmre 

Mazbata Muharriri 
Giresun 

M, Şener 

Antalya 
K. Akmantar 

Çorum 
Y. Gürsel 

Manisa 
M. Kurbanoğlu 

Reisvekili 
Kırklareli 
Ş. Bakay 

Kâtip 
Balıkesir 

5. maddenin tayyma 
taraftarım 

M. II. Timurtaş 
Çankırı 

T. Uygur 
İzmir 

A. Aker 
Muğla 

5. maddeye muhalifim 
N. Poyrazoğtu 

Ordu 
S. îşbakan 

Seyhan 
tf. Ban 

Sinob 
S. Somuncuoği 

Trabzon 
İ. Şener 

Yozgad 
D. Akbel 

u 

Rize 
II. Agun 

Seyhan 
A, Topaloğlu 

Tekirdağ 
Z. Er at aman 

Van 
5. maddenin tayyı 

reyindeyim 
/i'. Yörükoğlu 

Zonguldak 
5. maddeye muhalifim 

S. Ataman 
Zonguldak 
8. Durak 
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ANTALYA MEBUSU KENAN AKMANLAR'-

IN TEKLÎFÎ 
Askerî memurların subay sınıfına nakilleri hak

kında kanun tasarıyı 

1. — 1455 sayılı Kanuna tâbi ve yedek su
bay hakkını haiz askerî memurlar, aşağıda gös
terilen şekilde sınıflarının karşılığı rütbe ve 
kıdemleriyle subay sınıfına nakledilirler : 
a) 

b) 

e) 
d) 

e) 
t) 
g) 
n) 

Askerî adlî hâkim
ler 
Yüksek mühendis 
ve mühendisler 
öğretmenler 
Muamele memurla
rı 
Hesap memurları 
Harita memurları 
Sanatkârlar 
Bando öğretmenleri 

Hâkim 

Mühendis 
öğretmen 
Personel (Deniz kuv
vetlerinde ikmal) 
Levazım 
Harita 
Teknik 
Baudo 

Subaylıklarına geçirilirler. 

2. — YukardaM şekilde subay sınıfına geçi
rilen askerî memurlar, geçirildikleri sınıfların 
tekâmül kurslarına tâbi tutulurlar. 

3. — 1076 sayılı Kanunun 29 ncu maddesine 
göre hizmete alınmış bulunan lise ve muadili 
okul mezunu yedek subaylardan (Askerî me
mur sınıfına geçmiş olanlar dâhil) istedikleri 
takdirde asli sınıflarının temel kurslarını başa
rı ile bitirdiklerinde aynı sınıf subaylıklarına 
geçirilirler. İstemedikleri takdirde yine levazım 
ve personel sınıfı temel kurslarını görerek bu 
sınıf subaylıklarına geçirilirler. 

Bunların kıdemleri orduda hizmete alındık
ları tarihten başlar ve hiçbir zaman aynı sene 
lise mezunu olan muvazzaf emsallerinden ileri
ye geçemezler. 

MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENÎNÎN TADÎLÎ 

Askerî memurlardan subaylığa nakilleri hakkın
da Kanun 

MADDE 1. — 1455 sayılı Askerî Memurlar 
Kanununa tâbi ve halen orduda görevli lise ve
ya o derecede tahsil yapmış veyahut ortaokul 
üzerine en az iki senelik meslek okulunu ikmal 
etmek suretiyle yedek subaylık hakkını haiz as
kerî memurlardan istekliler, aşağıda gösterilen 
şekilde sınıflarının karşılığı rütbe ve kıdemle
riyle subaylığa nakil olunurlar. 
a) Muamele memurları : Personel (denizde le

vazım) 
Levazım 
Harita 
Teknisiyen veya ordu 
donatım 
Bando 

b) 
c) 
d) 

Hesap memurları 
Harita memurları 
Sanatkârlar 

e) Bando öğretmenleri 

MADDE 2. — Birinci madde gereğince su
baylığa nakledilen .-

a) Teğmen ve üsteğmenlerden (hava ve de
niz hariç) istekliler, yedek subay okulundaki 
sınıflarının temel kurslarını başarı ile bitirdik
leri takdirde aynı sınıf muharip subaylığa, 

b) Subay iken askerî memur sınıfına geçi
rilmiş bulunanlardan istekliler, şartlan da haiz 
iseler asli smıflanna, geçirilirler. 

MADDE 3. — 1076 sayılı yedek subay ve 
yedek askerî memurlar Kanununun 29 ncu 
maddesi gereğince hizmete alınmış olup bu ka
nunun neşri tarihinde henüz askerî memur sını
fına geçirilmemiş yedek subaylardan, 

a) îstekli olanlar, asli sınıflannın temel 
kurslarını basan ile bitirdikleri takdirde aynı sı
nıf muvazzaf subaylığa, diğerleri, muamele me
mur kursunu görecek olanlar personel, hesap 
memuru kursunu görecek olanlar da levazım sı-
nıflanna geçirilirler. 

b) 1076 sayılı Kanunun 29 ncu maddesi ge
reğince hizmete alınanlardan bu, kanunun neş
rinden evvel askerî memur sınıfına geçirilmiş 
olanlarla bu kanunla muvazzaf subaylığa geçi
rileceklerin bulunduklan rütbelerdeki kıdemle
ri orduda hizmete girdikleri tarihlerden başlar 
ve terfîlerinde dikkate alınır. Ancak, bunların 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADÎLÎ i 

Askerî memurların subaylığa nakilleri hakkında 
kanun lâyiham 

MADDE 1. — 1455 sayılı Askerî memurlar 
Kanununa tâbi ve halen orduda görevli askerî 
memurlardan talimatname ile tâyin edilecek 
esaslar dâhilinde ehliyetleri sicillen tesbit edi
len ve Millî Müdafaa Vekâletince liyakatleri 
tasdik olunan istekliler, aşağıda gösterilen şe- I 
kilde sınıflarının karşılığı rütbe ve kıdemleriyle 
subaylığa naklolunurlar. 
a) Muamele memurları : Personel (denizde le

vazım) 
b) Hesap memurları : Levazım 
c) Harita memurları : Harita 
d) Sanatkârlar : Teknisiyen veya ordu 

donatım 
e) Bando öğretmenleri : Bando 

MADDE 2. — Birinci madde gereğince su
baylığa nakledilen : 

a) Teğmen ve üsteğmenlerden (hava ve de
niz hariç) istekliler, sınıf temel kurslarını başarı 
ile bitirdikleri takdirde o sınıf muharip subay
lığa, j 

b) Muvazzaf subay iken askerî memur sı- I 
mfma geçirilmiş bulunanlardan istekliler, şart
lan da 'haiz iseler asli sınıflarına geçirilirler. 

MADDE 3. — 1076 sayılı yedek subay ve ye
dek askerî memurlar Kanununun 29 ncu mad
desi gereğince hizmete alınmış olup bu kanunun | 
neşri târihinde henüz askerî memur sınıfına ge
çirilmemiş yedek subaylardan, 

a) İstekli olanlar, sınıf temel kurslarını ba- j 
şan ile bitirdikleri takdirde o sınıf muvazzaf 
subaylığa, diğerleri, muamele memur kursunu 
görecek olanlar personel, hesap memuru kursu
nu görecek olanlar da levazım sınıflarına geçi
rilirler. 

t>) 1076 sayılı Kanunun 29 ncu maddesi 
gereğince hizmete alınanlardan bu kanunun 
neşrinden evvel askerî memur sınıfına geçiril
miş olanlarla bu kanunla muvazzaf subaylığa 
geçirileceklerin bulunduklan rütb elerdeki kı
demleri orduda hizmete girdikleri tarihlerden 
başlar ve terfilerinde dikkate alınır. Ancak, bun- I 

(S. Sayısı 
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Teklif M. M. E. 

4. — 1455 sayılı Kanun ek ve tadilleri ile bu 
kanuna aykırı kanun ve maddeler kaldırılmış
tır. 
Î 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Askerî memurlardan 
C5 nei smıf dâhil) subay sınıfına geçmek iste-
miyenler statülerini muhafaza ederler ve bun
lar hakkında 1465 sayılı Kanunun ek ve tadil
leri tatbik olunur. 

5. — Bu kanun neşri tarihinden yürürlüğe 
girer. 

6. — Bu kanunun icrasına Millî Müdafaa 
Dahiliye ve Gümrük ve İnhisarlar vekilleri me
murdur. 

üsteğmenliğe terfileri, kendileriyle aynı sene li
seyi bitirerek Harb Okulundan mezun olanların 
üsteğmenliğe terfilerinden evvel yapılamaz. 

MADDE 4. — Bu kanunla muvazzaf subay
lığa nakledilenlerin subaylığa liyakatlerinin si
cil amirlerince ne şekilde tesbit olunacağı, ge
çirildikleri sınıfların kurslarına şevkleri ve bu 
kurslardaki süreler, yetiştirilme esasları, kurs
larda muvaffak olamıyacaklar hakkında tatbik 
olunacak muamele ve bu kanunun tatbiki ile il
gili sair hususlar Millî Müdafaa Vekâletince tan
zim olunacak bir talimatname ile tesbit olunur. 

MADDE 5. — Askerî memurlardan bu ka
nunla subaylığa geçirilenler (yüksek tahsilliler 
hariç) yarbaylığa (dâhil) kadar yükselebilirler. 

MADDE 6. — 1455 sayılı Kanun ile ek ve ta
dillerinin ve bu kanuna aykırı diğer kanunlar
daki hükümler ilga edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Askerî memurlar
dan subay sınıfına geçmek istemiyenlerle, şart
lan haiz olamadıklarından geçirilemiyenler sta
tülerini muhafaza ederler. Bunlar hakkında 
bu kanunla ilga edilen 1455 sayılı Kanunun ek 
ve tadillerinin tatbikine devam olunur. 

MADDE 7. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

MADDE 8. — Bu kanunun icrasına, Millî 
Müdafaa, Dahiliye, ve Gümrük ve İnhisarlar Ve
killeri memurdur. 
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B. E. 

ların üsteğmenliğe terfileri, kendileriyle aynı 
sene liseyi bitirerek Harb Okulundan mezun 
olanların üsteğmenliğe terfilerinden evvel yapı
lamaz. 

MADDE 4. — Bu kanunla muvazzaf subay
lığa nakledilenlerin geçirdikleri sınıfların 
kurslarına şevkleri ve bu kurslardaki süreler, 
yetiştirilme esasları, kurslarda muvaffak olamı-
yacaklar hakkında tatbik olunacak muamele ve 
bu kanunun tatbiki ile ilgili sair hususlar Millî 
Müdafaa Vekâletince tanzim olunacak bir tali
matname ile tesbit olunur. 

MADDE 5. — Millî Müdafaa Encümeninin 
5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millî Müdafaa Encümeninin 
6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Millî Müdafaa En
cümeninin muvakkat maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 7. — Millî Müdafaa Encümeninin 
7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millî Müdafaa Encümeninin 
8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

»>-©« 
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Ankara'da istatistik Umum Müdürlüğü binası yaptırılması için 
gelecek yıllara geçici taahhütlere birişilmesi hakkında kanun 

lâyihası ve Nafıa ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/280) 

r. c. 
Başvekâlet 13 . V . 1955 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 - 139/1704 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Ankara'da İstatistik Umum Müdürlüğü binası yaptırılması için gelecek yıllara geçici taah
hütlere girişilmesi hakkında Devlet Vekaletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Ve
killeri Heyetince 8 . V . 1955 tarihinde kararlaştırılan kanım lâyihapmın esbabı mucibesiyle birlik
te sunulduğunu sygılarımla arz ederim. _> . . . _T , . . . 

Başvekil Vekili 
F. Köprülü 

ESBABI MUCİBE 

İstatistik Umum Müdürlüğü, halen, Yenişehir'de Ordu Evi civarındaki bir binayı, Devlet Şûrası 
ve Başvekâlet Devlet Matbaası ile paylaşmaktadır. Bu binada, İstatistik Umum Müdürlüğüne tah
sis edilmiş bulunan kısımlar, Umum Müdürlüğe bağlı servislerin ancak bir kısmını barındırabil
mektedir. Bu yüzden, diğer servisler Ankara'nın muhtelif semtlerinde yedi bina ve apartman dai
resinde yerleştirilmiş bulunmaktadır. Servislerin bu dağınık durumu, işin tanzimini ve murakabe
sini güçleştirmekte, verim üzerine menfi tesirler icra etmektedir. 

Mekândaki bu dağınıklığın bütçemizdeki malî inikasları da oldukça mühimdir. 1955 bütçesin
den kira bedeli olarak (60 000) lira ödenecektir. Mal sahipleri kiralarda zam istemektedirler. 
1956 bütçesinde, kira bedelinin (80 000) lira civarında olacağı muhakkaktır. 

İstatistik işlerinin modern devlet idaresindeki önemi izahtan müstağnidir. Demokratik rejim, 
umumi efkârın tenviri bakımından, bu ihtiyacın daha da birinci plâna alınmasını gerektirmekte
dir. 

İstatistik çalışmaları işin mahiyeti icabı geniş ve mazbut mekânı icabettirir. Zira, tonlarla kâ
ğıdın elden geçmesi, uzun müddet saklanması zarureti vardır. 

Dairenin bugünkü mekân durumu, bu bakımlardan son derece kifayetsizdir. İstatistik Umum 
Müdürlüğünün çalışma şartlarına uygun yeni bir bina inşaatı için, Vekâletler Mahallesinde, Millî 
Müdafaa Vekâletinin arkasında, Necatibey Caddesi üzerinde 10 800 metre karelik arsa Hazinece 
tahsis edilmiş bulunmaktadır. * 

Bu arsa üzerine halihazır ve müstakbel ihtiyaçlara cevap verebilecek bir binanın inşasına za
ruret vardır. Nitekim, 1955 bütçesine de inşaata başlanmak üzere (500 000) liralık bir tahsisat 
konulmuş bulunmaktadır. Nafıa Vekâletince yapılan tetkikler, bu binanın, bugünkü fiyat seviye
lerine göre (6) milyon liraya mal olacağını göstermektedir. 

Binanın ihalesini, ve parça parça ihale edilerek sürüncemede kalmamasını, ve aynı zamanda 
tek bir mütaahhit elinden çıkarak iyi, güzel ve sağlam bir inşaatı mümkün kılabilmek üzere, ge* 
lecek senelere geçici taahhüt imkânının sağlanması icabetmektedir. 



Nafıa Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafıa Encümeni 
Esas No. 1/280 

Karar No. 5 

11 . I . 1956 

Yüksek Reisliğe 

Ankara'da İstatistik Umum Müdürlüğü bi
nası yaptırılması için gelecek yıllara geçici taah
hütlere girişilmesi hakkındaki kanun lâyihası, 
hükümet temsilcilerinin iştirakiyle encümenimiz
de tetkik ve müzakere olundu : 

Hükümet temsilcilerinin ve bu arada İstatis
tik Umum Müdürlüğünün verdiği izahata göre 
binanın halen yapılmış olan projesine göre inşa 
sahasının 28 718 metre murabba olduğu büro ve 
diğer tesisler olmak üzere iki kısımdan ibaret bu
lunduğa bugünkü rayice' göre yedi milyon lira 
ile inşa olacağını, halen istatistik Umum Müdür
lüğünün işgalinde bulunan binadan başka Anka
ra'nın muhtelif bölgelerinde kiralık binalar tu
tulduğu ve bu binalar için senede 80 - 100 bin 
lira ödendiği bu yıl bütçesine inşa tahsisatı ola
rak bir .buçuk milyon lira konulmuş ise de yeni 
hükümetin diğer yatırımlar meyanında bu tahsi
satın da çıkardığı öğrenilmiştir. 

Encümenimiz, bugün içinde bulunduğumuz 
malî sıkıntıyı ve halen başlanılmış olan birçok 
binaların dahi harici menşeli malzeme tedarikin
de çekilen zorluklar yüzünden hizmete açılama
dığı, yeni hükümetin de bu ve buna benzer dü
şüncelerle evvelce bütçeye konulan bir buçuk 
milyon lirayı kaldırmış bulunduğu, 

Binanın heyeti umumiyesinin mevcut proje
ye göre 6 - 7 milyon lira ile değil, ancak 9 - 1 0 
milyon lira ile inşa olunabileceği bu meblâğın 
ise karşılıksız bir yatırıma sarfının bütçeye bü

yük bir külfet tahmil edeceği ve esasen ödenen 
80 - 100 bin liralık kira bedelinin fevkalâde mü
him bir meblâğ telâkki olunamıyacağı, halen 
başlanılmış olan çimento fabrikalariyle diğer 
inşaat malzemesi ile ilgili tesislerin ikmalinden 
sonra bu binaya başlanıldığı takdirde maliye
tinin çok daha düşük olacağı düşüncesiyle bu 
inşaatın birkaç sene sonraya bırakılması mem
leketin millî menfaati bakımından zaruri görül
müş ve bu sebeple kanunun reddine karar ve
rilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Riyasete sunulur. 
Nafıa Encümeni Reisi 

Gazianteb 
S. Kuranel 

Kâtip 
Erzurum Bursa 
E. Tuncel A. F. Yücel 

Erzurum İstanbul 
8. Erduman N. Ateş 

Malatya 
A. Fırat 

imzada bulunamadı 
Ordu 

F. Boztepe 

Seyhan Tokad 
Z. Akdağ M. Şahin 

(imzada bulunamadı) 

M. M. 
Konya 

H. ölçmem. 

Çoruh 
M. Bumin 
Kastamonu 

İV. Batur 
Manisa 

H. Büke 

Rize 
Muhalifim 
M. F. Mete 
Zonguldak 
H. Hüâlcı 

8. Sayısı : 272) 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/280 

Karar No. 131 

9 .VII . 1956 

Yüksek Reisliğe 

Ankara'da İstatistik Umum Müdürlüğü bi
nası yaptırılması için gelecek yıllara sâri taah
hütlere girişilmesi hakkında hazırlanan ve 
icra Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılıp Başvekâletin 13 . V . 1956 tarihli 
ve 71/139 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun 
lâyihası Nafıa Encümeni mazbatasiyle birlik
te encümenimize havale edilmiş olmakla Dev 
let Vekili Cemil Bengü, İstatistik Umum Mü
dürü ve Maliye Vekâleti mümessili hazır ol
dukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, esbabı mtıcibesinde tafsilen 
arz ve izah edildiği üzere Umum Müdürlük 
servislerinin şehrin muhtelif semtlerinde da
ğınık bir vaziyette bulunduğu ve işgal olu
nan mahallerin hizmete elverişli olmadığı gi
bi kira ile tedarik edilmekte ve artan iş hac-
mma göre halen binasızlık yüzünden müşkül 
durumda olduğu cihetle 1955 ve 1956 bütçe
lerine bu maksatla mevzu tahsisatla plân ve 
projeleri hazırlanmış bulunan İstatistik Umum 
Müdürlüğü binası inşaası için senelik ödeme 
miktarı iki milyon lirayı geçmemek üzere al
tı milyon liraya kadar gelecek senelere sâri 
taahhütlere girişmek üzere salâhiyet verilme
sini istihdaf etmektedir. 

İstatistik işlerinin modern Devlet idare
sinde aşikâr olan ehemmiyeti muvacehesinde 

bu müessesenin işlerinin mahiyeti, icabı geniş 
ve mazbut bir mahalde çalışmasını gerektirmek
te olduğundan bu maksatla sevk edilmiş bu
lunan lâyiha encümenimizce de muvafık mü
talâa olunarak maddelerin görüşülmesine geçil
miş ve lâyiha Hükümetin teklifi veçhile aynen 
kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reisveküi 
Balıkesir Kırklareli 
H. İmre Ş. Bak ay 

Mazbata Muharriri Bu Mazbata Muharriri 
Giresun Ordu 
M. Şener R. Aksoy 

Çankırı Çorum Elâzığ 
T. Uygur Muhalifim Ö. F. Sanaç 

T. Gürsel 
İstanbul Muğla Rize 

JV. Â. Sav N. Poyrazoğlu Fi. Agun 
Seyhan Seyhan Sinob 
S. Ban A. Topaloğlu S. Somuncuoğlu 
Tekirdağ Trabzon Van 

Muhalifim /. Şener K. Yörükoğht 
Z. Erataman 

Yozgad Zonguldak Zonguldak 
D. Akhel S. Ataman S. Durak 

< S. Sayısı : Mi 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ankara'da İstatistik Umum Müdürlüğü binasi 
yaptırılması için gelecek yıllara geçici taahhüt

lere girişilmesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Ankara'da İstatistik Umum 
Müdürlüğü binası yaptırılması için senelik öde
me miktarı, iki milyon lirayı geçmemek üzere 
(6) milyon liraya kadar gelecek senelere geçici 
taahhütlere girişmeye Nafıa Vekili ve faizleriy
le birlikte bu miktarı geçmemek üzere bono çı
karmaya Maliye Vekili salahiyetlidir, 

MADDE 2. — Birinci madde gereğince giri
şilecek taahhütler karşılığı her yıl Nafia Vekâ
leti bütçesine konulur. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Nafıa Vekilleri memurdur. 

8.V.1955 

Başvekil Devlet Vekili 
Vekili Başvekil Yardımcısı 

F. Köprülü 
Devlet Vekili Devlet Vekili 

M. Sarol O. Kapani 
Devlet Vekili Adliye Vekili 
F. Köprülü O. §. Çiçekdağ 

Millî Müdafaa Vekili ve Dahiliye Vekili 
Hariciye V. V. N. Gedik 

E. Menderes 
Hariciye Vekili Maliye Vekili 

H. Polatkan 
Maarif Vekili Nafıa Vekili 
C. Yardımcı K. Zeytinoğlu 

tkt. ve Ticaret Vekili Sıh. ve iç. Mua. Vekili 
S. Yırcah Dr. Behçet Uz 

Güm. ve în. Vekili Ziraat Vekili 
E. Kalafat N. ökmen 

Münakalât Vekili Çalışma Vekili 
M. Çavuşoğlu H. Erkmen 

İşletmeler Vekili 
8. Ağaoğlu 

i S. Sayısı : 272 ) 
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Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resimlere zam icra
sına ve bâzı maddelerin mükellefiyet mevzuuna dair 3828 sayılı 
Kanunun 10 ncu maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında kanun 

lâyihası ve Muvakkat Encümen mazbatası (1/480) 

T. €. 
Başvekâlet u.Vt. 1956 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Say*: 71-354/1982 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resimlere zam icrasına ve bâzı maddelerin mü
kellefiyet mevzuuna alınmasına dair 3828 sayılı Kanunun 10 ncu maddesine bir fıkra ilâvesi 
hakkında Maliye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi îcra Vekilleri Heyetince 
7, V. 1956 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulduğunu 
saygılarımla arz ededim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Malûm bulunduğu üzĞre halen 150 gros tonilâtodan aşağı hacımdaki gemilerle yapılan eşya 
taşımaları 3828 sayılı Kanunun 10 ncu maddesine müsteniden alınmakta olan Nakliyat Resminin 
şümulü dışında bulunmaktadır. Bu hacımdan yukarı ve 300 rüsum tanilâtoyu aşmıyan basit birta
kım teknelere takılmış olan motorlarla müteharrik deniz vasıtalarını işleten mahdut sayıdaki 
kimseler taşımalarım Nakliyat Resminden müstesna olarak yapan bahis mevzuu vasıtaların reka
betinden şiddetle müteessir bulunmakta, bu resmin taşıtandan alınıp vergi dairesine tevdiinde 
müşküllerle karşılaşmaktadırlar. 

Bu durum muvacehesinde yaptıkları iş bakımından aralarında bir mahiyet farkı bulunmıyan 
mezkûr gemilerin yaptıkları taşımaların da Nakliyat Resminden istisnası uygun görülmüş ve iş
bu kanun lâyihası hazırlanmıştır, 

Lâyihanın birinci maddesiyle 300 ve ondan aşağı rüsum tonilâtosundaki makine ile mütehar
rik gemilerle yapılan taşımalar vergiden istisna edilmek istenmektedir. 

Muvakkat madde ile> bu istisna hükmü kesinleşmemiş ve tahsil edilmemiş vergiler için ma« 
kable teşmil edilmektedir. * 
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Muvakkat Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Muvakkat Encümen 

Esas No. 1/480 
Karar No. 4 

Yüksek Reisliğe 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve Kâtip 

resimlere zam icrasına ve bâzı maddelerin mü- Sivas 
kellefiyet mevzuuna alınmasına dair 3828 sayılı //. Çitil 
Kanunun 10 ncu maddesine bir fıkra ilâvesi 
hakkında kanun lâyihası, hükümet temsilcileri
nin iştirakiyle encümenimizde tetkik ve müza
kere olundu. 

Yapılan incelemede, hükümetin teklifi yerin
de görüldüğünden mezkûr kanun lâyihası ay
nen kabul edildi. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. Manisa 
Muvakkat Encümen Reisi M. M. H. Bayur 

izmir Afyon K. 
B. Bilgin O. Talu 

Ankara 
H. Bulgurlu 

Bolu 
S. Baysal 

İmzada bulunamadı 

9 .VII . 1956 

Hatay 
A. M. Berehetoğlu 

Antalya 
K. Akmanlaf 

Bursa 
r, Erdener 

Kütahya 
A. G. Bubik 

Mu§ 
G. Emre 

İmzada bulunamadı 

Kütahya 
O. özbîlen 

Ordu 
R. Aksoy 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına ve bâzı maddelerin mükellefiyet 
mevzuuna alınmasına dair 3828 sayılı Kanunun 
10 ncu maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında 

kanun lâyihası 
MADDE 1. — 3828 sayılı Kanunun 10 ncu 

maddesine aşağıdaki fıkra ilâve edilmiştir. 
D) «Üç yüz ve daha aşağı rüsum tonilâtosu 

hacmmdaki makine ile müteharrik gemilerle ya
pılan taşımalar.» 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunla nak
liyat resminden istisna edilen taşımalarla ilgili 
olup bu kanunun meriyete girdiği tarihe kadar 
kesinleşmemiş bulunan nakliyat resimleri terkin 
olunur; bu tarihten önceki bu türlü taşımalar 
için yeniden vergi tarh olunmaz. Aynı vasıtala
rın kesinleşmiş olup da tahsil edilmemiş nakli
yat resimleri terkin olunur. 

MADDE 2. — ©u kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

7. V. 1956 
Başvekil Devlet Vekili 

A. Menderes M, C. Bengü 

Devlet Vekili 
ve Millî Mü. V. V. 

Ş. Ergin 
Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Müdafaa Vekili 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
A. özel 

İktisat ve Ticaret Vekili 

G. ve İnhisarlar Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
A. Demir er 

İşletmeler Vekili ve 
Hariciye V. V. 

8. Ağaoğlu 

Devlet Vekili 
E. Kalafat 

Adliye Vekili 
H. A- Göktürk 

Dahiliye Vekili 
E. Menderes 
Maliye Vekili 
N. ökmen 

Nafıa Vekili 
M. Çavuşoğlu 

Sıh. ve İç. Mv. Vekili 
N. Körez 

Ziraat Vekili V. 
M. C. Bengü 
Çalışma Vekili 

M. Tarhan 

mm* 
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Devre : X # | « f f" 
îçtima: 2 S. S A Y I S I : Z / 0 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 4665 ve 6012 sayılı ka
nunlarla değiştirilen Hariciye Vekâleti kısmına bâzı kadrolar 
ilâvefi hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve Bütçe encümenleri 

mazbataları (1 /501) 

T. C. 
Başvekâlet 30 .VI. 1956 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71-386/2301 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Beisliğine 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin 4665 ve 6012 sayılı kanunlarla değiştirilen Hariciye Vekâleti kısmına'bâzı kadro
lar ilâvesi hakkında Hariciye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi îcra Vekilleri 
Heyetince 29 . V I . 1956 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe ve ilişiğiyle bir
likte sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

) 

ESBABI MUCİBE 

Son zamanlarda devletlerin diğer devletler nezdindeki elçiliklerini karşılıklı olarak büyük
elçiliğe yükseltmek hususundaki temayüllerini mevkii tatbika koymaları ve devletler camiasının 
bir rüknü olması itibariyle Devletimizin de buna katılmak zaruretinde kalması dolayısiyle^ ahi
ren Amman, Berne, Beyrut, Brüksel, Buenos Aires, Kopenhag, Lâhaye, Libya ve Oslo elçilik
lerimiz, karşılıklı olarak, büyükelçiliğe yükseltilmiş ve yine bu cümleden olarak Lizbon, Stok-
holm elçiliklerinin de Büyükelçiliğe yükseltilmesi için gereken teşebbüslere girişilmiştir. Bundan 
başka bu sene Adisababa ve Cakarta'da iki 'yeni büyükelçilik ihdas olunduğu gibi Tunus'ta da 
bir büyükelçilik açılması mukarrerdir. Bu suretle Hariciye Vekâleti dış teşkilâtında bugüne 
kadar mevcut 24 büyükelçiliğe, ahiren ihdas olunan ve ihdas edilecek bulunan 14 büyükelçilik 
ilâve edilince mevcut büyükelçilik adedi 38 e baliğ olmuş bulunmaktadır. 

Buna mukabil, Devlet memurları aylıklarınn tevhit ve teadülüne dair kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin 4^65, 5023, 5177, 5250, 5952 ve 6012 sayılı kanunlarla değiştirilmiş bulunan Hariciye Ve
kâleti kısmında halen birinci dereceden 27 kadro mevcut ise de bunlardan 5250 sayılı Kanunla 
verilmiş olan 4 kadro münhasıran dâhilde istihdam edilecek yüksek- müşavirlere ve 5023 ve 5952 
sayılı kanunlarla verilen iki kadro ise Birleşmiş Milletler ve NATO nezdindeki daimî başdele-
gelere aidolduğundan bugün fiilen büyükelçi kadromuz 21 adedden ibaret bulunmaktadır. 

Her ne kadar 3 Mart 1953 tarihli ve 6081 sayılı Kanunun verdiği salâhiyetle büyükelçilikle
re baremin ikinci ve üçüncü derecelerinde bulunan elçilerin «Büyükelçi» unvanı ile tâyinleri ci
hetine gidilmekte ise de ikinci derecedeki kanuni terfi müddetlerini doldurmuş ve her veçhile 
üst derece terfie liyakat kesbetmiş bulunan bâzı elçilerin terfian büyükelçiliklere tâyinlerini 
mümkün kılmak üzere Hariciye Vekâleti kadrosuna yeniden birinci - dereceden 8 kadro ilâvesine 
lüzum hâsıl olmuştur. 
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Hariciye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye Encümeni 

Esas No: 1/501 
Karar No: 39 

Yüksek Reisliğe 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin 4665 ve 6012 sayılı kanunlarla değiştiri
len Hariciye Vekâleti kısmına bâzı kadrolar ilâ
vesi hakkında kanun lâyihası hükümet temsilcile
rinin iştirakiyle encümenimizde tetkik ve müza
kere olundu: 

Hükümetin esbabı mucibesi yerinde görüldü
ğünden lâyiha aynen ve mevcudun ittifakiyle ka
bul edildi. 

Havalesi gereğince. Bütçe Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Hariciye Encümeni Reisi vekili 
Mazbata Muharriri 

İstanbul 
F. Tekil 
İstanbul 
N. Nadi 
İzmir 
8. Giz 
Manisa 

H, Bayur A. 
Konya 

M. Obuz 

6 .VII. 1956 

Erzurum 
B. S. Burçak 

İstanbul 
N. Tlabar 

Kastamonu 
B. Aktaş 
Manisa 

Karaosmanoğlu 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/501 
Karar No. 133 

Yüksek Reisliğe 

11 . VII ,• 1956 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna* bağlı (1) 
sayılı cetvelin 4665 ve 6012 sayılı kanunlarla 
değiştirilen Hariciye Vekâleti kısmına bâzı kad
rolar ilâvesi hakkında Hariciye Vekâletince ha
zırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekil
leri Heyetince kararlaştırılmış olup Başvekâle
tin 30 . VI . 1956 tarihli ve 71/386 sayılı tezke
resiyle gönderilen kanun lâyihası Hariciye En
cümeni mazbatasiyle birlikte encümenimize ha
vale edilmiş olmakla Hariciye ve Maliye vekâlet
leri mümessilleri hazır oldukları halde tetkik ve 
müzakere edildi. - • 

Kanun lâyihası; esbabı mucibesinde de tafsi
len arz ve izah edildiği üzere son zamanlarda 
devletlerin diğer devletler nezdindeki elçiliklerin 
büyükelçiliğe yükseltmek hususundaki temayül
lerini mevkii tatbika koymaları muvacehesinde 
karşılıklı olarak Amman, Bern, Berut, Brüksel, 

Buenos - Aires, Kopenhag, Lâhey, Libya ve Oslo 
elçiliklerimizin büyükelçiliğe tahvili, ayrıca Ca
karta, Adisababa, Tunus ve Fas Büyükelçilikle
rinin ihdası için sekiz aded birinci dereceden 
büyükelçilik kadrosu ihdası maksadiyle sevk edil
miş bulunmaktadır. 

Lâyiha üzerinde encümenimizde cereyan eden 
müzakerelerden ve hükümet mümessillerinden 
alman mütemmim izahattan sonra maddelerin 
görüşülmesine geçilmiş ve lâyiha hükümetin tek
lifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. 
Balıkesir Kırklareli 
H. İmre §. Bakay 

Bazbata M. Bu Mazbata M. 
Giresun İzmir 

M. Şener B. Bilgin 
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Kâtip . 

Balıkesir, 
M. H. Timurtaş 

Çoruh 
Y. Gümüşel 

Konya 
B. Birand 

Antalya 
K. Akmanlar 

Elâzığ 
Ö. F. Sanaç 

Niğde 
A. N. Kadıoğlu 

Çankırı 
T. Uygur 
Eskişehir 

A. Potuoğlu 
Ordu 

8. İşbakan 

Seyhan Seyhan 
8. Ban A. Topaloğlu 

Trabzon Yozgad 
8. F. Kalaycıoğlu D. Akbel 

Zonguldak 
8. Duralı 

Siird 
B. Erden 

Zonguldak 
8. Ataman 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü
ne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayı
lı cetvelin 4665 ve 6012 sayılı kanunlarla de
ğiştirilen Hariciye Vekâleti kısmına bâzı kadro

lar ilâvesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Devlet memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin 4665 ve 6012 sayılı ka
nunlarla değiştirilen Hariciye Vekâleti kısmına, 
bağlı cetvelde gösterilen kadrolar eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Hariciye ve Maliye vekilleri memurdur. 

29 .VI . 1956 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili ve 
Millî M. V. V. 

Ş. Ergin 

Devlet Vekili 
C. Bengü 

Devlet Vekili 
E. Kalafat 

Devlet Vekili 
G. Yardımcı 

Millî Müdafaa Vekili 

Hariciye Vekili 

Maarif Vekili 
A. özel 

İktisat ve Ticaret Vekili 
Z. Mandalinci 

G-üm. ve Inh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
A. Demirer 

Adliye Vekili 
H. A. Göktürk 

Dahiliye Vekili 
ve Hariciye V. V. 

E. Menderes 
Maliye Vekili 
İV. ökmen 

Nafıa Vekili 
M. Çavuşoğlu 

Sıh. ve îç. Mua. Vekili 
İV. Körez 

Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 

Çalışma Vekili 
M. Tarhan 

işletmeler Vekili 
8. Ağaoğlu 

D. 

CETVEL 

Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

1 Büyükelçi 8 150 
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Devre : X 
îçtima: 2 S- S A Y I S I : 

Tokad Mebusu Hulusi Bozbeyoğlu'nun, 7 Ramazan 1274 tarihli 
Arazi Kanununun 101 nci maddesinin tefsiri hakkında takriri 

ve Adliye Encümeni mazbatası (4 /220) 

Yüksek Reisliğe 

Eski hâdiselerde tatbiki lâzımgelen 7 Ramazan 1274 tarihli Arazi Kanununun 101 nci maddesinin 
tefsir talebi aşağıda arz edilmiştir. 

Lâzımgelenlere havale ve tevdi Duyurulmasını saygılarımla rica ederim. 
Tokad Mebusu 

Hulusi Bozbeyoğlu 
Tefsir talebinin mevzuu : 
Memleketimizde, meralar gibi memleketin mütaaddit yerlerinde bir veya mütaaddit köy veya ka

sabalara mahsus yaylak ve kışlaklar vardır. Bunlardan bâzısının Defterhanei Âmirede yani Kuyu-
du Hakani denilen defterlerde kayıtları varsa da ekserisinin kaydı yoktur. Fakat bu kaydı olmıyan-
lar dahi evveli bilinmiyen bir zamandan beri bu yerlerden muayyen köy ve kasabalar halkı intifa 
etmekte, ihtilâf ve niza vukuunda bu yaylak ve kışlağa ait resmî kayıtlar varsa bunlar, yoksa 
zilyedlik ve kıdem hakkında şahit ve ehli vukuf istimaı ile hallolunmakta idi. Son zamanlarda 
Temyiz Mahkemesi 7 Ramazan 1274 tarihli Arazi Kanununun 101 nci maddesindeki «Defterhanei 
Âmirede mukayyedolup...» kaydına dayanarak zilyedlik ve intifa ne kadar kadîm olursa olsun bu 
kabîl ihtilâfların şahit ve ehlivukufla ispatına cevaz vermeyip ancak tahsis kayıt veya kararı ile 
ispat edileceğine karar vermiş bu yüzden birçok köyler arasında müessif hâdiseler vukua gelmiş ve 
gelmekte bulunmuştur. 

Bu cihetle eski hâdiselerde tatbiki lâzımgelen mezkûr maddenin tefsir yolu ile bir karara bağ
lanması lâzımgeldiği kanaatindeyim. 

Mucip sebepler: 
Filhakika zikri geçen 101 nci maddede «Defterhanei âmirede mukayyet olup» kaydı mevcut ise 

de memleketimizdeki yaylak ve kışlakların ekserisinin Defterhanei âmirede yani kuyudu Hakani de
nilen 1331 tarihinde başlayıp 1361 tarihinde hitam bulan tahrir defterlerinde kayıtları olmadığı gi
bi birçokları da bu tarihlerden sonra köy ve kasabalara terk ve tahsis edilmiştir. Buna mebni bü
tün müellifler «kadim kıdemi üzere terk olunur» mütearifei hukukiyesine dayanarak kayıt ve tahsis 
vesikası olmıyan yaylak ve kışlaklara mütaallik dâva ve nizaların evveli malûm olmıyan zamandan 
beri kimler tarafından intifa edildiğinin şehadet gibi delillerle ispat edilebileceği içtihat ve mütalâa
sında bulunmuş ve yakın zamana kadar da Bidayet ve Temyiz mahkemelerimizde mümasil dâvalar 
bu şekilde hal olunagelmiştir. 

Nitekim 5602 sayılı Tapulama Kanununun 14 neü ve 5618 sayılı Kanunun geçici 5 nci madde
sinde şahadet ve ehlivukuf beyanatı sübut sebebi olarak kabul edilmek suretiyle arz olunan esasa 
göre Yüksek Meclisçe tanzim ve kabul olunmuştur. 

Arazi Kanununun pazar ve panayır yerlerine aidolan ve aynı kaydı ihtiva eden 95 nci maddesi de 
yukarda arz olunduğu şekilde tatbik olunmuştur. 

Temyiz Mahkemesinin son kararları karşısında memleketimizde köylüler arasında bu yüzden dâ
va ve münazaalar artmakta ve müessif hâdiseler vukua gelmektedir. Bu vaziyet karşısında mesele
nin tefsir yolu ile halline zaruret vardır. 

Tefsir fıkrası : 
Yaylak ve kışlak ihtilâfları, varsa vesika ile yoksa zilyedlik ve kıdem esasına göre ehlivukuf ve 

şahit gibi delillerle ispat olunabilir yolunda tefsire varılması hususu arz ve teklif olunur. 
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Adliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 12 . VU . 1956 
Esas No. 4/220 
Karar No. 63 

Yüksek 
Tokad Mebusu Hulusi Bozbeyoğlu'nun, 7 Ra

mazan 1274 tarihli Arazi Kanununun (101) nci 
maddesinin tefsirini talebeden takriri Adliye ve 
Maliye vekaletleriyle Tapu ve Kadastro Umum 
Müdürlüğünün mümessilleri huzuru ile tetkik ve 
müzakere edildi : 

Tefsir takririnin hulâsası : 
Köy ve kasaba hudutları içinde mevcut yay

lak ve kışlakların intifa tarzına mütaallik olarak 
Defterhanei Âmirede kayıt bulunmadığı ahvalde 
intifa hakkının aidiyeti ciheti dolayısiyle tahad-
düs eden niza ve ihtilâfların halli için riayet 
edilmesi lâzımgelen hususların beyan ve izahı 
suretiyle Arazi Kanununun (101) nci maddesi
nin tefsirini mutazammm bulunmaktadır. 

Mevzuat hükümleri ve tahlil : 
Arazi Kanununun (101) nci maddesinde Def

terhanei Âmirede mukayyedolup bir kariye aha
lisine müstakillen veyahut üç beş kariye ahali
sine müştereken minelkadim mahsus olan yaylak 
ve kışlağın otundan ve suyundan yalnız kendi
lerine mahsus olan kariye ahalisi intifa eyleyip 
ecanibinden bulunan diğer kariye ahalisi intifa 
edemez ve böyle ahaliye mahsus olan yaylak ve 
kışlaklar alınıp satılmaz ve tapu ile bir kimseye 
müstakillen tasarruf ettirilemez, diye hükümler 
tedvin olunmuştur. 

Filhakika, metnin tetkikinden her hangi bir 
yaylak ve kışlak yerinin Defterhanei Âmirede 
mukayyet bulunduğuna dair bir vesikanın ibraz 
edilememesi halinde hadis olan bir ihtilâfın hini 
dâvada esbabı sübutiye bakımından istima kabi
liyeti bulunmadığı keyfiyeti tetkik ve mütalâa 
olunabilir. Fakat tefsir talebi zımnında meşrut 
hususların vâki niza ve ihtilâflarda mücerret 
Arazi Kanununun yukarda bahsi geçen madde
si hükmüne mutlak surette tâbi tutulması ile ik
tifa olunmıyarak mevzuun sair müdevven hü
kümlere sirayet ve irtibatı derecesinin de tetkik 
nazara alınmasını zaruri kılar. Bu bakımdan 
4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 
bâzı hükümleri üzerinde tevakkuf olunması ica-
beder. 

Reisliğe 
Anifen işaret olunan kanunun muvakkat (3) 

ncü maddesi hükümlerini aynen burada tekrarı
nın mevzuu etrafı ile izah edeceği düşüncesiyle 
metin aşağıya yazılmıştır. 

Geçici madde 3. — Bu kanunun uygulanma 
sırası gelmemiş olan yerlerde, köy, kasaba ve 
şehir halkı teessüs etmiş teamüllere göre me
ra veya yaylaklardan münferiden veya müşte
reken eskisi gibi istifadeye devam ederler. 

Köy, kasaba, şehir ve il sınırlarında yapılan 
veya yapılacak olan değişiklikler mera ve yay
laktan teamüle dayanan istifade hakkına tesir 
etmez ve sınır değişikliği sebebiyle mera ve yay
laklardan teamüllere göre istifade hakkı on
lardan her hangi bir ücret veya karşılık istene
mez. 

İhtilâf vukuunda mahkemeler görevlidir. 
Maddenin sevk ve vaz'ında başlıca üç esas

lı unsur hâkim bulunmaktadır : 
1. Kanunun meriyeti tarihinde kadim inti

fa hakkını tasdik, 
2. Kanunun tatbikatı neticesinde idari teş

kilât hudutlarında tebeddül vukua gelmiş olsa 
dahi kadimen müesses hakkı kemafıssabık mün-
tefii lehine terk, 

3. İhtilâfların hal merciinin adlî kazaya tâ
bi bulunması. 

Görülüyor ki, kanun vâzıı bütün ihtimalleri 
derpiş etmek suretiyle zuhuru muhtemel ihti
lâf ve nizalarm hal ve faslı için tevakkuf ve 
tevaggul etmek suretiyle çare ve tedbir ittiha
zından fariğ olmamıştır. 

Bu sadette, bilhassa maddenin metninde yer 
alan (teamüle göre... istifadeye devam) ve (te
amüle dayanan istifade hakkına tesir etmez) 
ibarelerinin ihmali değil imali gerekmektedir. 

Ancak, metinlerde tarafların ikâme edecek
leri beyyinelerin mahiyeti hakkında bir sarahat 
ve kayıt mevcut değildir. Fakat yukarda izah 
olunduğu veçhile kanun kiraren (teamül) mev
zuuna temas etmiş ve bu esası bünyesine almış-
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tır. Bu takdirde teamülün ne olduğunun, eskisi 
gibi istifadenin ne şekilde olabileceğinin ispatı
na mütaallik hususun teemmülü muktezidir ki, 
bunun da serbest beyyine esasına dayandığı ve 
maddenin son fıkrasına mahsusan konulan hük
me nazaran da ihtilâf vukuunda kaza merciinin 
adliye mahkemeleri olduğunu tekiden ifade ve» 
beyan etmek lâzımdır. 

Bununla beraber mevzuda |U cihetin de be
lirtilmesi yerinde olur. 

Gerek Arazi Kanununun 101 nci maddesi ve 
gerekse Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 
geçici üçüncü maddesi münhasıran intifa mev
zuuna mümaş hükümleri vazı ile iktifa ve gay
rimenkulun aynına sâri olabilecek her hangi bir 
tedvin mevzuunu izahtan müctenip kalmıştır. 

Netice : 
Yukarda izah olunan sebeplere binaen mera, 

yaylak ve kışlak diye vasıflandırılan yerlerdeki 
intifa hakkının aidiyeti cihetine mütaallik olmak 
üzere mektup beyyine ibrazı mümkün bulunmıyan 
hallerde vukuf ehli ve şahit ikame ve istimama 
sair delillere isnadolunmasma cevaz bulunduğu 
neticesine varıldığından mesbuk tefsir talebine 

mahal olmadığına ittifakla encümenimizde karar 
verildi. 

Takdimen ve müstacelen görüşülmek kaydiyle 
Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Adliye Encümeni Reisi Bu Mazbata M. ve Kâtip 

Muğla 
N. özsan 
Amasya 
/. Olgaç 
Çorum 

M. K. Biberoğlu 
İmzada bulunamadı 

İsparta 
S. Bilgiç 
Konya 

T. F. Baran 
Samsun 

R. 0. Gümüşoğlu 
Zonguldak 

N. Kirişcioğlu 
İmzada bulunamadı 

Çanakkale 
S. Sezgin 

Balıkesir 
V. Asena 
Aydın 
C. Ülkü 
Eskişehir 

H. Sezen 

Konya 
H. Aydtner 

Kütahya 
S. S. Nasuhoğlu 

Yozgad 
M. Ataman 

Çankırı 
C. Boynuk 

Gümüşane 
H. Tokdemir 
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Devre : X rı-ff% 
ÎStima: 2 S. SAYISI : Z/O 

Iç istikraz akdi hakkında kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/495) 

T. C. 
Başvekâlet 20 .VI. 1956 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71-393/2238 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 

İç istikraz akdi hakkında Maliye Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekil
leri Heyetince 16 . VI . 1956 tarihinde kararlaşt rılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte 
ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCÎBE 

Memleketimiz son birkaç seneden beri her sahada olduğu gibi ekonomik sahada da süratli bir 
inkişaf kaydetmiş bulunmaktadır. 

İktisadi cihazlanmamızm en kısa bir zamanda realize edilmesi hükümetimizin ana dâvaların
dan birini teşkil etmektedir. 

Bu maksadın istihsali zımnında girişilen envestismanların finansman ihtiyaçlarım karşılamak 
üzere zaman zaman Hazine fonlarına da müracaat zarureti hâsıl olmuştur. 

Bu yatırımların neticelerinden şimdiki nesiller kadar müstakbel nesiller de istifade edeceği goz 
önüne alındığı takdirde bunların finansmanının da gelecek yıllara sirayet edecek şekilde ayarlan
ması ve halen devam etmekte olan yatırım faaliyetlerinin finansmanında millî tasarrufun da yar
dımının temin edilmesi muvafık olacağı düşünülmüş ve ilişik kanun lâyihası hazırlanmıştır. 

Lâyiha 300 milyon liralık bir istikrazın akdini derpiş etmektedir. Bu miktar, muhtelif ekonomi 
şubelerinin finansman ihtiyaçlarına ve ayrıca piyasa şartları -ve kredi imkânlarının sureti teminine 
göre muhtelif tertiplerde ihracedüecektir. 

Mezkûr istikraz dolayısiyle çıkarılacak olan tahvillerin şekil ve şartları hakkında 5864 sayılı 
Kanun hükümleri tatbik edilecektir. 
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Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 
Esas No. 1/495 
Karar No. 10 

Yüksek Reisliğe 

îç istikraz akdi hakkında kanun lâyihası, 
Hükümet temsilcileri de hazır olduğu halde en
cümenimizde tetkik ve müzakere olundu. 

Hükümetin esbabı ınucibesinde serdedilen 
hususlar encümenimizce de yerinde görüldüğün
den lâyiha aynen ve mevcudun ittifakiyle kabul 
edilmiş ve takdimen ve müstaceliyetle görüşül
mesi uygun görülmüştür. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Maliye En. Reisi 
Amasya 

H. Koray 

Kâtip 
Kayseri 

H. Kurmel 
imzada bulunamadı 

5 .VII . 1956 

Giresun 
A. îzmen 

Seyhan 
M. Akçalı 

Mazbata M. 
Afyon K. 
O. Talu 

Bolu 
8. Baysal 

Sivas 
K. özkay 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/495 
Karar No. 137 

12. VII. 1956 

Yüksek Reisliğe 

iç istikraz akdi hakkında Maliye Vekâletince 
hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi icra Vekil
leri Heyetince kararlaştırılıp Başvekâletin 20. 
VI. 1956 tarihli ve 71/393 sayılı tezkeresiyle 
gönderilen kanun lâyihası Maliye Encümeni maz-
batasiyle birlikte encümenimize havale edilmiş 
olmakla Maliye Vekili hazır olduğu halde tetkik 
ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, esbabı mucibesinde de belir
tildiği üzere iktisadi cihazlanmamızm en kısa bir 
zamanda realize edilmesi maksadiyle girişilen en-
vestismanlarm finansman ihtiyaçlarını karşıla
mak üzere (300) milyon liralık iç istikraz akdi 
için Maliye Vekiline salâhiyet verilmesini istih
daf etmektedir. 

Lâyihanın şevkini mucip sebepler ve bu hu
susta Maliye Vekilinin vermiş olduğu mütemmim 
izahat encümenimizce musip görülerek maddele
rin müzakeresine geçilmiş ve akdedilecek iç istik
razdan bir kısmının 1955 yılı bütçe açığının ka
patılmasında kullanılması lüzumu belirtilerek 
lâyiha Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul 
edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Mazbata Muharriri 
Giresun 

M. Şener 

Reis 
Balıkesir 
H. tmre 
Kâtip 

Balıkesir Antalya 
M. H. Timurtaş K. Akmanlar 

Çankırı Denizli 
T. Uygur M. Karasan 
istanbul izmir 

N. Â. Sav B. Bilgin 
Muğla Muş 

N. Poyrazoğlu Ş. Çağlayan 
Ordu Seyhan 

8. îşbakan 8. Barı 
Siird Sinob 

B. Erden 8. Somuncuoğlu 
Trabzon Trabzon 

8. F. Kalaycıoğlu t. Şener 
Van Yozgad Zonguldak 

K. Yörükoğlu D, &kbel 8. Ataman 
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HÜKÜMETlN TEKLİFİ 

İç istikraz akdi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 300 milyon liraya kadar uzun 
vadeli iç istikraz akdine Maliye Vekili salahiyet
lidir. 

MADDE 2. — Bu istikrazın akdinde 25 . I . 
1952 tarih ve 5864 sayılı kanun hükümleri tat
bik olunur. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye Vekili memurdur. 

6 . VI . 1956 
Başvekil 

A. Menderes 
Devlet Vekili ve 
Millî M. V. V. 

Ş. Ergin 
Devlet Vekili 
C. Yardımcı 

Millî Müdafaa Vekili 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 
Maarif Vekili 

A. özel 
iktisat ve Ti. Vekili 

Z. Mandalinci 
Güm. ve in. Vekili 

E. Hüsman 
Münakalât Vekili 

A. Demirer 

Devlet Vekili 
M. C. Bengü 

Devlet Vekili 
E. Kalafat 

Adliye Vekili 
H. A. Göktürk 
Dahiliye Vekili 
E. Menderes 
Maliye Vekil 

N. ökmen 
Nafıa Vekili 

M. Çavuşoğlu 
Sıh. ve iç. Mu. Vekili 

N. Körez 
Ziraat Vekili 
E. Budakoğlv 
Çalışma Vekili 

M. Tarhan 
işletmeler Vekili 

8. Ağaoğlu 

-—• 
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