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1. — Geçen tutanak öztti 
Sayfa 

306:307 

2. - - Gelen kâğıtlar 307:308 

3. — Yoklama 308 

4. — Başkanlık Divanının Üenel Ku
rula sunuşları 308 

.1. — Maliye Bakanı Ferid Melen'in, 
Vergi Usul Kanununda değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun tasarısı ile Emlâk 
Vergisi kanun tasarısının evvelce kurul
muş olan Geçici Vergi Reform Komisyo
nunda görüşülmesine dair önergesi 308:310 

5. — Görüşülen işler 311 

1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Kar
ma Bütçe-- Komisyonu raopruna dair C. 
Senatosu ve Karma Bütçe Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 
1/571; C. Senatosu 1/323) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 546; € . Senatosu S. Sayısı : 
357) 311,358:36i 

Sayfa 
2. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ile Millet Meclisi idareci 

. Üyelerinin, 1963 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/1) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması^ hakkında kanun teklifi ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporuna dair G. Sena
tosu ve Karma Bütçe Komisyonu Başkan
lıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/565, 
2/010; C. Senatosu 1/316) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 547; C. Senatosu S. Sayısı : 351) 311, 

362:365 
3. - Tekel Genel Müdürlüğü 1903 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı Ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporuna dair G. Senatosu ve Karma Büt
çe Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri 
(M. Meclisi 1/576; O. Senatosu 1/319) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 548; C. Senatosu S. 
Sayısı : 354) 311,366:369 

4. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1963 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarı
sı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna 



dair C. Senatosu ve Karma Bütçe Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 
1/572; C. Senatosu 1/317) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 549; C. Senatosu S. Sayısı : 356) 311, 

370:373 
5. —• 1963 malî yılı Bütçe Kanununda 

değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Karma Bütçe Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Mec
lisi 1/575; C. Senatosu 1/318) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 550; C. Senatosu S. Sayı-sı: 
355) 311,374 :,374:377 

6. — Ege Üniversitesi 1963 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (Tl) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Karma Bütçe Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 
1/564; C. Senatosu 1/321) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 551; C. Senatosu S. Sayısı : 352) 311, 

378:381 
7. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1963 yı

lı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporuna dair O. Senatosu ve Karma Büt
çe Komisyonu Bağkanlıkları tezkereleri 
(M. Meclisi 1/557; C. Senatosu 3/310) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 553; O. Senatosu S, Sa
yısı : 317) 311,382:385 

8. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyo
nu raporuna dair C. Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyonu Başkanlıkları tezkerele
ri (M. Meclisi 1/556; C. Senatosu 1/309) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 554 ;< C. Senatosu S. 
Sayısı : 318) 311,386:389 

9. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller
de değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu rapo
runa dair C. Senatosu ve Karma Komisyon 
başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 
1/559; C. Senatosu 1/326) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 555; C. Senatosu S. Sayısı : 369) 311, 

390:393 
10. — Milletlerarası Adalet Divanı Sta

tüsünün 36 ncı maddesinin 2 nci fıkrasın

da derpiş olunan ve hukukî uyuşmazlıkla
rın çözülmesi hususunda Divanın yargı 
hakkını önceden tanımayı gerektiren ihti
yari k^ydı katılmamız hakkındaki 5047 sa
yılı Kanunun yeniden uzatılmasına dair 
kanun tasarısı ve Dışişleri ve Adalet ko
misyonları raporları (1/293) (S. Sayısı : 
226) [Birinci, görüşme tarihi : 27.6.1963] 311, 

394:397 
11. — Evlilik dışı çocukların tanınma

larını kabule yetkili makamların yetkileri
nin genişletilmesi hakkındaki sözleşmenin 
onaylanmasının uygun buluduğuna dair 
kanun tasarısı ve 'Dışişleri ve Adalet ko
misyonları raporları (1/233) (S. Sayısı : 
227) [Birinci görüşme tarihi : 27.6.1963] 311, 

398:401 
12. — Gümrük giriş tarife cetvelleri

nin 28.02 pozisyonunun sonundaki ihtar 
hükmünün değiştirilmesine dair olan Ba
kanlar Kurulu kararnamelerinin onaylan
ması hakkında kanun tasarısı ve Gümrük 
ve Tekel. Maliye ve Plân komisyonları 
raporları, (1/225) (S. Sayısı : 120) [Bi
rinci görüşme tarihi : 5 . 9 . 1963] 311 :312,402: 

405 
13. — 1938 - 1939 yıllarında İngiltere 

ve Fransa hükümetlerinden temin edilen 
Teşlihat kredilerinin mahsup şekli hakkın
da kanun tasarısı ve Millî Savunma, Dışiş
leri ve Plân komisyonları raporları (1/214) 
(S. Sayısı : 216) [Birinci görüşme tarihi : 
5 . 9 . 1963] 312,406:409 

14. — Başbakanlık Basımevi döner ser
maye işletmesi kuruluşu hakkında kanun 
tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (1/316) (S. Sayısı : 255) [Birinci 
görüşme tarihi : 5 . 9 . 1963] 312,410:413 

15. — Milletlerarası Atom Enerjisi 
Ajansı Statüsünün VI ncı maddesinin (A) 
fıkrasının 3 ncü bendinde yapılacak deği
şikliğin onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu raporu (1/261) (S. Sayısı : 109) 
[Birinci görüşme tarihi : 27 . 6 . 1963] 312,414: 

417 
16. — Kan gruplarının tâyinine yarı-" 

yan reaktiflerin mübadelesi hakkında Av
rupa Andlaşması ve ek Protokolün onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair ka-
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Sayfa 
mm tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Vardım 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/349) 
(S. Sayıs-ı : 161) [Birinci görüşme tarihi : 
fi . 9 . 1963] 312,418:421 

17. — özel tıbbi tedavi ve termo - İdi
ni atik kaynaklar, alanında karşılıklı yar
dımlaşmaya dair Avrupa Andlaşmasmın 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
da kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/351) (S. Sayısı : 162) |Birinci görüşme 
tarihi : 5 . 9 '. 1963] 312,422:425 

İS. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kır
ca, Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Si
vas Milletvekili Cevad Odyakmaz ve Erzin
can Milletvekili Sadık Perinçek'in, Yasama 
meclislerinin aralarındaki münasebetlerin 
düzenlenmesi hakkında kanım teklifine dair 
O. Senatosu Başkanlığının ret tezkeresi 
hakkında Millet Meclisi Anayasa Komisyo
nu raporu (2/271) (S. Sayısı : 48 e 1 nci 
ek) 312 

19. —• İstanbul'da Beşiktaş'ta, Vişneza-
de mahallesinde, Teşvikiye ve Maçka mey
danı sokaklarında kâin ve Hazineye ait iken 
parasız olarak İstanbul Belediyesine devre
dilmiş bulunan arsa ve binanın Hazineye 
iadesi hakkındaki kanun tasarısı ile C. Se
natosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'-
in teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığının reddine dair tezkeresi hakkında 
Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu 
(1/126, 2/196) (S. Sayısı : 243 e 1 nci ek) 312: 

314 
20. — Mehmedoğlu Süleyman Kulak

sızca vatani hizmet tertibinden aylık bağ
lanmasına dair kanun tasarısının C. Sena
tosunca değiştirilen ve M. Meclisince be
nimsenin iyen maddeleri hakkında Karma 
Komisyon raporu ile Millet Meclisi, Cum
huriyet Senatosu ve Karma Komisyon me
tinleri (M. Meclisi 1/340; C. Senatosu 
1/256) (S. Sayısı : 204 e 3 ncü ek) 314 

21. — 3242 ve 5244 sayılı kanunlarla ve
rilen yemeklik ve tohumluk bedellerinin te
cili hakkındaki 310 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ile C. Senatosu Urfa Üyesi Vasfi 
Gerger'in, muhtaç çiftçilere tohumluk ve 

Sayfa 
yemeklik dağıtılması hakkındaki 5254 sayı
lı Kanuna göre verilen tohumluk ve yemek
lik bedellerinin tecili hakkındaki 310 sayılı 
Kanıma ek kanun teklifi ve Ticaret, Mali
ye Tarım ve Plân komisyonları raporları 
(1/491, 2/49.1) (S. Sayısı : 539) 314:315 

22. —• Karacabey ilçesi Sarıbey İslâm 
köyü hane. 8, cilt 32 ve sayfa 187 nüfusu
na kayıtlı Ahmedoğlu, Sabriye'dcn doğ
ma 19 . 10 . 1931 doğumlu Kerim Özkan ile 
Karacabey ilçesi Yeııisarıbey köyü nüfu
sunun hane 5, cilt 25 ve sayfa 1961 sayı
sında kayıtlı Şevkctoğlu Nazmiye'den 
doğma 1926 doğumlu Hasan Güneyin 
ölüm cezalarına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (3/568) (S. Sayısı : 25:1) :515:3i(i 

23. — Akçaabat'ın, Ağaçlı köyü 12 ha
ne numarasında, nüfusa kayıtlı İsmailoğ-
!.U Katime (Katma) dan doğma 26.8.1936 
doğumlu Hasan S/mtürk'ün ölüm cezası
na çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
f3/641) (S. Sayısı : 351) 316 

24. -İstanbul. Samatya, Hacıpiri 
mahallesi, Sarmaşıldı sokak hane 20, cilt 
14 ve sayfa 19 sayısında nüfusa kayıtlı 
Hasan Tahsinoğlu, Melekten doğma 
23 . 10 . 1936 doğumlu Recep dün gör Ta
nış m olum cezasına 
kında Başbakanlık 
Komisyonu roporu 
459) 

çarptırılması hak-
tezkeresi ve Adalet 

(3/671) (S. Sayısı : 
il 6:31 

25. — Vezirköprü ilçesinin Danabaş 
köyü hane 21, cilt 23 ve sayfa 64 numa
rasında nüfusa kayıtlı Alioğlu, Katma'-
daıı doğma 3 . 4 . 193)2 doğumlu Mehmet 
Kül (Gül) ün ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/660) (S. 
Sayısı 493) 317 

26. —• Çay ilçesinin Çeneli (Aydoğ-
muş) köyü hane 65, cilt 12 ve sayfa 107 
sayısında nüfusa kayıtlı Abdurrahınan-
oğlu Eliften doğma 21 . 4 . 1928 doğum
lu Kadir Ceyhan'ın ölüm cezasına çarptı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/745) 
(S. Sayısı : 528) 318 
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Sayfa 
27. — Kizc'nin Kömürcüler köyü 29 

hanelinde nüfusa kayıtlı Mustafa oğlu, 
Elmas'tan doğma, 7 . 1 . 1929 doğumlu 
Bayram Albayrak'm ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/438) 
(S. Sayısı : 545) 318:319 

28. — Harçlar kanunu tasarısı ile Ba
lıkesir Milletvekili Ahmet Aydın Bulak 
ve iki arkadaşının, 5887 sayılı Harçlar 
Kanununun 125 nei maddesini değişti-

Sayfa 
ren 6765 «ayılı Kanuna bir fıkra eklen
mesine dair ve Artvin Milletvekili Saffet 
EminağaoğJu'nun, 5887 sayılı Harçlar 
Kanununun 1 nei maddesini değiştiren 
6765 sayılı Kanunun değiştirilmesine da
ir kanun teklifleri ve Geçici Komisyon 
rapora (1/395, 2/305, 2/321) (S. Sayısı : 
282) 319:349 

29. — Damga Vergisi kanunu tasarısı 
ve Geçici Komisyon raporu (1/394) (S. 
Sayısı : 288) 349:358 

GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Maliye Bakanı Ferid Melen'in, Vergi Usul 
Kanununda değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun tasarısı ile Emlâk Vergisi kanun tasa
rısının evvelce kurulmuş olan Geçici Vergi 
Reform Komisyonunda görüşülmesine dair olan 
önergesi kabul olundu. 

Danıştay kanun tasarısının maddeleri üze
rindeki görüşmeler bitirilerek tümü kabul edil
di. 

Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkın
daki 1567 sayılı Kanunun yürürlük süresinin 
uzatılmasına dair kanun tasarısı kabul olun
du. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelde, 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişliklik yapılması hakkındaki kanun tasarı
ları ve Millet Meclisi idareci üyelerinin 1963 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvel
de değişiklik yapılması hakkındaki kanun tek
lifi, 

Tekel Genel Müdürlüğü, 
İstanbul Teknik Üniversitesi ve 
Kge Üniversitesi 196o yılı Bütçe kanunları-

n:ı bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kındaki kanun tasarıları görüşülerek tümleri 
ank ova sunuldu. 

1963 malî yılı Bütçe Kanununda, 
1963 yılı Bütçe Kanununa 'bağlı (A/ l ) işa

retli cetvelde, 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1963 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelde, 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
ve 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1963 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun tasarıları ile 

Milletlerarası Adalet Divanı Statüsünün 
36 ncı maddesinin 2 nei fıkrasında derpiş olu
nan ve hukukî uyuşmazlıkların çözülmesi hu-, 
susunda divanın yargı hakkını önceden tanıma
yı gerektiren ihtiyari kayda katılmamız hak
kındaki 5047 sayılı Kanunun yeniden uzatıl
masına, 

Evlilik dışı çocukların tanınmalarını kabu
le yetkili makamların yetkilerinin genişletil
mesi hakkındaki Sözleşmenin onaylamasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarıları da. 
görüşülerek tümleri açık oya sunuldu. 

Hınıs kazası Karaçoban nahiyesi Hırt kö
yünden Bekiroğlu Bedik Kılıc'm, 

Karamürsel ilçesinin Mahmudiye köyün
den IJecepoğlu Hasan Şeker'in, 

— 306 



Fethiye ilçesi Girday köyünden Naimoğhı 
Süleyman Ağırbaş'm, Havza ilçesinin Oakıra-
lan köyünden Mebmetoğlu Bayram Kalpaklı'-
nm, 

Sarıgöl ilçesinin. Çop köyünden Ahmet oğlu 
Süleyman Bozkurt'un ve 

Köyceğiz ilçesinin Beyobası köyünden Os-
manoğlu Ali Karahan'm, ölüm cezasına çarp
tırılmaları hakkındaki kanun teklifleri, ikin
ci görüşülmeleri yapılarak, kabul olundu. 

Gümrük Giriş Tarife cetvelinin 28.02 po
zisyonunun sonundaki ihtar hükmünün değiş
tirilmesine dair olan Bakanlar Kurulu karar
namelerinin onaylanması ve 

1938 - 1939 yıllarında ingiltere ve Fransa 
hükümetlerinden temin edilen Tesli'hat kredi
lerinin mahsup şekli hakkındaki kanun tasarı
ları görüşülerek tümleri açık oya sunuldu. 

Millî Savunma Bakanlığı orta sanat okul
ları hakkında kanun tasarısı görüşülerek ka
bul olundu. 

Başbakanlık Basımevi döner sermaye işlet
mesi kuruluşu, 

Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı Statü
sünün VI nci maddesinin (A) fıkrasının 3 ncü 

bendinde yapılacak değişikliğin onaylanmasının 
uygun bulunduğu, 

Kan gruplarının tâyinine yarıyan reaktif-
lerin mübadelesi hakkında Avrupa Andlaşması 
ve ek Protokolün onaylanmasının uygun bulun
duğu, 

özel tıbbi tedavi ve termo - klimatik kay
naklar alanında karşılıklı yardımlaşmaya dair 
Avrupa Andlaşmasmın onaylamasının uygun 
bulunduğu hakkındaki kanun tasarıları da gö
rüşülerek tümleri açık oya sunuldu. 

Yapılan tasnifler sonunda tasarı ve teklif
lerin açık oylamalarında salt çoğunluk sağlana
madığı anlaşıldığından bu oylamaların gelecek 
birleşimde terkarlanacağı bildirildi. 

21 Ocak 1964 Salı günü saat 14 te toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Meliki Keskin 

Kâtip 
Amasya 

Nevzat Şener 

Kâtip 
Malatyt 

Nurettin Akyurt 

SORU 

Sözlü soru 
1. — Ağrı Milletvekili Nevzat Güngör'ün, 

Ağrı ve Van illerine, 1964 yılında, ayrı ayrı ne 

miıktar yatırım yapılacağına ve İstanbul - Ağrı 
uçak seferlerine dair sözlü soru önergesi, 
Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/787). 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emek

li .Sandığı Kanununun 22 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı (1/636) 
(Maliye ve Plân komisyonlarına) 

2. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı (1/637) (Karma Bütçe Komis
yonuna) 

Teklif 
3. — Maraş Milletvekili Enver Kaplan'm, 

Melımetoğlu 1308 doğumlu Murat eşi Arife Ko-
zok'a vatani hizmet tertibinden maaş bağlan

ması hakkında kanun teklifi (2/647) (Maliye 
ve Plân komisyonlarına) 

Raporlar 

4.— Antalya eski Milletvekili Bur'hanettin 
Onat'm, hükümlü bulunduğu cezanın kalan kıs
mının kaldırılması hakkında Dilekçe Karma 
Komisyonunca hazırlanan kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/540) (S. Sayı
sı : 556) 

5. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna 
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M. Meclisi B : 37 
dair- 0. (Senatosu ve Karına Bütçe Komisyonu 
başkanlıklar'! tezkereleri (M. Meclisi 1/605; 
O. Senatosu 1/827) (M. Meclisi S. Sayısı : 561 ; 
C. Senatosu S. Sayısı : 370) 

fi. — Petrol Dairesi Başkanlığı 196.'} yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde 

BAıŞjKAıN — Muhterem arkadaşlar, yoklama 
yapacağız. Lütfen 'beyaz düğmeye basınız. 

(Yoklama otomatik cihazla yapıldı). 
BAıS/KAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Çoğunluğumuz var. Gündeme başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

/ — Maliye Bakanı Ferid Melen'in, Vergi 
Usul Kanununda, değişildik yapılması hakkındaki 
kanun tasarısı ile Emlâk Vergisi kanun tasarısı
nın evvelce kurulmuş ölün Geçici Vergi Reform 
Komisyonunda görüşülmesine dair önergesi 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Gelen Kâğıtlar arasında bulunan: 
1. Bâzı • vergi ve resimlere zam yapılması hak

kındaki 4040 sayılı Kanunun 31 nei maddesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı 
(1/621), 

2. 1837 sayılı Bina Vergisi Kanununda deği
şiklik yapılmasına ve 3 . 1.'. 1961 tarihli ve 2Ö6 
rai yılı Kanunun 3 neü ve geçici 2 nei maddeleri
nin kaldırılmasına dair kanun tasarısı (1/623), 

3. 4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi 
Usul Kanununun hâzı madde ve fıkralarının de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklen
mesi hakkında kanun tasarısı (1/625)., 

4. Oider Vergileri Kanununun bâzı maddele-
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değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair 
O. Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon başkan
lıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/608; O. Sena
tosu 1/328) (M. Meclisi S. Sayısı : 562; C. Se
natosu S. Sayısı : 371) 

Bugünkü görüşmemizde Senatodan gelen ve 
üçte iki ekseriyetle ka'bul edilen ret tasarıları var
dır. Bizim de üçte iki ekseriyetle bunu oylama
mız yani 300 oy kullanmamız gerekmektedir. Bu 
itibarla salondan ayrılmamanızı rica ederim. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

rinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı hüküm
ler ilâve edilmesine dair kanun tasarısı (1/628), 

5. iktisadi Buhran Vergisi Kanununa ek ka
nunda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı 
(1/62)9), 

6. Motorlu Kara taşıtları vergisi Kaınununda 
yazılı tarifelerde değişiklik yapılması (hakkında 
kanun tasarısı (1/631), 

7. 3ıL . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununun bâzı madde ve fıkralarının 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklen
mesi hakkında kanun tasarısı (1/63:2), 

8. 21 . 6 . 1061 tarihli ve 309 sayılı Kanunda 
bâzı değişiklikler yapılmasına dair kanun tasarı
sı (1/633), ile 

9. 217 . 6 . 1031 tarihli ve 1833 sayılı Arazi 
Vergisi Kanununun 9 ncu maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı 01/634) nın; 

1964 malî yılından önce yürürlüğe girmeleri 
zarureti sebebiyle, Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, 
İçişleri ve Plân Komisyonlarından seçilecek 4 er 

B İ R Î N G 1 O T U B U M 
Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 

KÂTİPLER — îsmet Kapısız (Yozgat), Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balkesir) 

3. — YOKLAMA 
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üyeden kurulu geçici bir komisyonda görüşülme
sini saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Maliye Bakam 
Ferid Melen 

BAŞKAN — Maliye Bakanının teklifini oy
larınıza sunuyorum. IKabul edenler... 

SAtBRİ KESKFN (ıKastamonıı) — Söz istiyo
rum efendim. 

BASIK AN — Buyurun efendim. 
SAıBRt KESKÎ'N (ıKastamonıı) — Muhterem 

arkadaşlarım, biraz evvel okunan takrir aleyhin
de söz almış olarak huzurunuzu bir müddet işgal 
edeceğim. Özür dilerim. Malûmunuzdur ki, Yük
sek Meclisin çalışması birtakım ihtisas komisyon
ları marifetiyle icra ediiegelm ektedir. Yine İçtü
züğümüze göre bu komisyonların teşekkül tarzı, 
Parlâmentomuzda temsil edilen siyasi partilerin 
Parlâmentoda işgal ettikleri sandalye adedine gö
re olmaktadır. Bugüne kadar teşekkül ettirilen ge
çici komisyonlarda, maalesef huzurumuzda şunu 
arz etmek isterim ki, siyasi partilerin kuvvet 
oranları temsil edilmekten uzak bulunmuştur. 

Ayrıca muhterem arkadaşlarım, bu mevzuda 
bu Mecliste benden evvel görüşen Reşit Ülker ar
kadaşım da aynı konu üzerinde hassasiyetle dur
muş ve Yüksek Meclisiniz, hatırımda kaldığına 
göre, o zamanın 2 nci Karma Hükümetin Sağlık 
Bakanı Yusuf Azizoğlu taraflından verilen, bir 
geçici komisyon kurulmasına dair olan önergesini 
reddetmişti. 

Muhterem arkadaşlar, belki Hükümet bu 
kanunların biran önce Yüksek Mecliste, müza
kere edilmesini arzu edebilir. Fakat süratin 
hiçbir zaman esası fayda «etmemesi lâzımdır. Bu 
itibarla seçilmiş bulunan ihtisas komisyonların
da bu kanun tasarılarının! ayrı ayrı, enine bo
yuna tetkik edilmesinde büyük îbir zaruret oldu
ğuna inanıyoruz. Anayasamızın ruhu da bu mer
kezdedir. 

Muhterem arkadaşlar, Geçici komisyonların 
teşekkülü üzerinde bir nebze durmak isterim. 
Biliyorsunuz, geçici komisyonlar teşekkül eder
ken muhtelif komisyonlardan üyeler seçilmek
tedir. İlk nazarda her ne kadar Geçici Komis
yona seçilen üyeler, ihtisas 'komisyonlarından se
çiliyor. Binaenaleyh, ortada takibcdilecek pro
sedürü ihlâl edici bir mahiyet, gözükmüyor şek
linde bir iddia ileri sürülebilirse de, takdir 
edersiniz ki, ihtisas komisyonlarında vazife gö-
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ren arkadaşların hepsinin aynı kanaatte olduğu 
iddia edilmediği gibi, Geçici Komisyona seçile
cek arkadaşların seçim tarzı üzerinde de bilhas
sa durmayı faydalı mülâhaza etmekteyim. Umu
miyetle Geçici Komisyona verilecek azalar ih
tisas komisyonlarının, Başkanlık Divanları, hattâ 
sadece başkanları tarafından intihabcdilegelmek-
tedir. Bu ise, yine partilerini muayyen bir nisbet-
te temsiline mâni bir mahiyet arz etmektedir. 
Bugüne kadar zaruret halinde geçici komisyon
lar teşkil edilmiştir şeklinde bir iddiada bulumu-
labilir fakat bu memleketi yakinen alâkadar eden 
böyle bir mevzuda geçici komisyonlar marifetiy
le değil de bunu normal prosedür dâhilinde hal
letmek muvafık olur. Bu hususu tebarüz ektir
mek için söz aldım. Takririn reddedilmbsini 
hepinizden istirham ederim. 

Hürmetlerimle. 

FETHÎ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Teklifin 
lehinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Çelişbaş buyurun, tek
lifin lehinde. 

FETHt (JELÎKBAŞ (Burdur) _ Sayın 
Başkan, değerli üyeler, Meclis İçtüzüklerinde 
ihtisas komisyonları yanında karma veya geçici 
komisyonlar teşkiline dair müessesevi hüküm
lerin yer almasının ihtiyaçtan doğduğuna şüp
he yoktur. Bizim İçtüzüğümüzde de mümasil 
parlâmentoların içtüzüklerinde olduğu gibi, 
Karma ve Geçici Komisyona ait hükümler mev
cuttur. Mevzubahis edilen tasarılar Hükümet
çe sevk edilen 1964 bütçesiyle ilgili tasarılar 
olduğu içindir ki, muayyen bir devre içerisin
de, yani Şubatın sonuna kadar Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde nihai şeklini alması zaruridir. 
Kabul edilir, edilmez o ayrı bir konudur, ama 
bütçe ile yürürlüğe girmesi bir emri zaruridir. 
Bu kadar tabiî bir durumda Geçici Komisyon 
kurmak son derece isabetli olur. Arkadaşlarımı
zın bir noktada hakkı vardır. Geçici komisyon
ların teşkilinde parti Meclis gruplarının komis
yonlardaki adedine göre, kuvvet oranlarına gö
re üye seçmelerinde dikkat etmeleri, ilgili ko
misyon divanlarının tasarrufu altında olan bir 
keyfiyettir. Bunu ileri sürmek suretiyle bütçe 
ile 'beraber kaderi taayyün etmesi lâzım gelen 
tasarıların geçici komisyonlarda müzakere edil
memelini talebetmek isabetli bir hattı hareket 
olmaz. Türkiye'de bugüne kadar tatbikat da bu--
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dur, gerek tatbikata bakarak gerekse bütçe ile 
birlikte yürürlüğe girmesi veya girmemesi Bü
yük Millet Meclisinde ve Senatoda nihaî şekli
ni tasarıların alması zarureti yönlerind'en Ma
liye Bakanının tavsiyesine uyularak geçici ko
misyonların teşkil edilmesi Millet Meclisi çalış
malarının selâmeti bakımından zaruridir. Ar
kadaşlarımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin memleket meseleleri üzerindeki mesaisi ile 
umumi efkâr nazarında itibarının çoğalacağı 
veya zaafa uğrıyacağım hesaba katarak takri
rin lehinde oy kullanmalarını rica edeceğim. 
Nihayet komisyonlardan gelecek raporların 
sizlerin dilediğiniz şekilde müzakere edilebile
ceği ve dileğiniz gibi oylanabileceği ortada iken 
işi geciktirmenin katiyyen isabetli olmıyacağı 
kanaatini. taşımaktayım. 

Bu sebeple muhterem heyetinizin iyi düşü
nerek ki, bunda şüphe etmiyoruz, Maliye Veki
linin zarurete dayanan takririne musibet oy kul
lanmanızı hassaten rica ederiz. Maruzatım bun
dan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 
— Muhterem arkadaşlarım, bendeniz de takririn 
aleyhinde konuşacağım. Hakikaten, Meclis İçtü
züğünde geçici ve karma komisyonlar teşkili mü
esseseleri de vardır. Bâzı tasarıların, zaman ta
sarrufu bakımından böyle komisyonlarda görü
şülmesi de usuldendir. Yalnız, vergiye taallûk 
eden, vatandaşa bir küllfet tahmil eden, vatan
daşların umumunu ilgilendiren memleket çapında 
bir meselenin, teknik zaruretler ileri sürülerek, 
bu nevi komisyonlarda görüşülmesinin bendeniz 
aleyhindcyim. Kaldı ki, Anayasanın tesbit etti
ği usulleri ve bunların geçici ve karma komisyon
larda bunlara riayet edilmediği hususunda Sabri 
Keskin, arkadaşımız durdular. Buralarda normal 
komisyonlarda partilerin temsil edilme oranları

n a riayet edilmemektedir, bir. İkincisi de, ko
misyon başkanları diledikleri kimseleri bu komis
yona göndermek suretiyle bu müessesedeki ada
leti de zedelemektedirler. Bunun yanında en mü
him olanı muhterem arkadaşlarım şudur, uzun 
vadeli plânın yürürlüğe konması ve bütünlüğü
nün korunması hakkındaki kanunun 3 ncü mad
desini aynen okuyorum: 

21.1.1964 0 : 1 
«1. — Yasama Meclisleri komisyonları ve 

karma komisyonları kendilerine havale edilen ka
nun tasarı ve tekliflerini bunlarla ilgili metin
leri ve bu tasarı, teklif ve metinler üzerinde ve
rilen önerge ve değiştirgeleri uzun vadeli plâna 
uygunluk bakımından da incelerler ve uygun bul
madıkları takdirde reddederler. 

Millet Meclisi ve Senato Başkanlıkları uzun 
vadeli plânla ilgili gördükleri tasarı ve teklifleri 
en son olarak Plân Komisyonuna havale ederler. 

Kanun tasarı ve teklifleri Hükümetin veya 
Genel Kurulun lüzum göstermesi halinde de Plân 
Komisyonuna havale olunur.» 

Muhterem arkadaşlarım, bir Plân Komisyonu 
vardır. Bu komisyonda, biraz, evvel işaret ettiğim 
şekilde, Anayasamızın derpiş ettiği hükme uyula
rak, partiler oranları nisbetinde temsil olunmak
tadırlar. Plân Komisyonuna gitmemesi. Uzun 
Vadeli Plânın yürürlüğe konması hakkındaki Ka
nun hükümlerine de riayetsizlik olur. 

Bendeniz nihai olarak şu teklifte bulunuyo
rum: Karma Komisyon, geçici komisyon usulünü 
bir yana bırakmak suretiyle bunun Plân Komis
yonunda görüşülmesini teklif ederim. 

Bir ikinci husus da muhterem arkadaşlarım 
şudur; eğer sadece bütçeyle birlikte bu zam tasa
rılarının da kanuniyet kesbetmesi düşünülüyor
sa, bu, Sayın Çelikbaş'm fikirlerine iştirak etmi
yorum, bu pek tervicedilecek bir şey değildir. 
Nitekim kanuniyet kesbetmezden önce de bütçede 
samimiyet kaidesine riayet edilmemiş olur. Kanu
niyet kesbedeeekmiş gibi gelir tahminlerinde bun
lardan ne kadar gelir sağlanacağı da hesaba ka
tılmış. Demek oluyor ki, hemen bütçeyle 'birlik
te bunun çıkarılmasına lüzum yoktur. Çünkü 
tatbikata girer girmez bütçe yılı başlamasiylc 
bunlar uygulanacak kanunlar değildir. Zaman
la tahsil, tahakkuk tarh usullerine gidilecek, za
manla neticesi almıabilecektir. Binaenaleyh, ace
leye getirilmemesi kanaatindeyim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teklif hakkında başka söz isti-
yen yok. Maliye Bakanının teklifini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
önerge kabul edilmiştir. (Soldan, oyların mik
tarını söyleyin, sesleri.) 115 e karşı 140 oyla ka
bul edilmiştir. 
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5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür-
• lüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işa

retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Karma Bütçe Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/571; C. Se
natosu 1/323) (M. Meclisi S. Sayısı: 546; (l Se
natosu S. Sayısı: 357) 

2. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ile Millet Meclisi İdareci Üyelerinin, 1963 yı
lı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair ('. Se
natosu ve Karma Bütçe Komisyonu Başkanlıkları 
tezkereleri (M. Meclisi 1/565, 2/610; C. Senato
su 1/316) (M. Meclisi S. Saıjısı: 547; (\ Sena
tosu S. Sayısı: 351) 

3. — Tekel Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyona Başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi 1/576; V. Senatosu 1/319) (M. 
Meclisi S. Sayısı: 518; ('. Senatosu S. Sayısı : 
354) 

4. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1963 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi 1/572; V. Senatosu 1/317) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 549; C. Senatosu S. Sayısı: 356) 

5. — 1963 malî yılı Bütçe Kanununda deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporuna dair (\ Senato
su ve Karma Bütçe Komisyonu Başkanlıkları 
tezkereleri (M. Meclisi 1/575; C. Senatosu 1/318) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 550; C. Senatosu S. Sayı
sı : 355) 

6. — Ege Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (R) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. 

Meclisi 1/564; C. Senatosu 1/321) (M: Mecli
si S. Sayısı: 551; V. Senatosu S. Sayısı: 352) 

7. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1963 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyonu Başkanlıkları tezkerele
ri (M. Meclisi 1/557; (\ Senatosu 1/310) (M. 
Meclisi S. Sayısı: 553; (•. Senatosu S. Sayısı: 
317) • 

8. —. 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarı
sı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair C. 
Senatosu ve Karma Bütçe Komisyonu başkanlık
ları tezkereleri (M. Meclisi 1/556; C. Senatosu 
1/309) (M. Meclisi S. Sa yısı: 55i; C. Senato
su S. Sayısı : 318) 

9. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1963 yı
lı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma Büt
çe Komisyonu raporuna dair V. Senatosu ve Kar
ma Komisyon başkanlıkları tezkereleri (M. Mec
lisi 1/559; C. Senatosu 1/326) (M. Meclisi S. 
Sayısı: 555; C. Senatosu S. Sayısı: 369) 

10. — Milletlerarası Adalet Divanı Statüsü
nün 36 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında derpiş 
olunan ve hukukî uyuşmazlıkların çözülmesi hu
susunda Divanın yargı hakkını önceden tanımayı 
gerektiren ihtiyari kaydı katılmamız hakkındaki 
5047 sayılı Kanunun yeniden uzatılmasına dair 
kanun tasarısı ve Dışişleri ve Adalet komisyon
ları raporları (1/293) (S. Sayısı : 226) [Birinci 
görüşme tarihi: 27 . 6 . 1963/ 

11. — Evlilik dışı çocukların tanınmalarını 
kabule yetkili makamların yetkilerinin genişletil
mesi hakkındaki sözleşmenin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri 
İçişleri ve Adalet komisyonları raporları (1/233) 
(S. Sayısı : 227) I Birinci görüşme tarihi : 
27 . 6 . 19631 

•12. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 28.02 
pozisyonunun sonundaki ihtar hükmünün değiş
tirilmesine dair olan Bakanlar Kurulu kararna
melerinin onaylanması hakkında kanun tasarısı 
ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon-
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lan raporları (1/225) (S. Say m: 120) / Birinci 
görüşme tarihi : 5 . 9 . 1963 / 

İS. — 1938 - 1939 yularında ingiltere ve 
Fransa hükümetlerinden temin edilen Teslihat 
kredilerinin mahsup şekli hakkında kanun tasa
rısı ve Milli Savunma, Dışişleri ve Plân komis
yonları raporları (1/214) (S. Sa/yısı: 216) I Bi
rinci görüşme tarihi: 5.9. 1963 j 

11. — Başbakanlık Basımevi döner sermaye 
isletmesi kuruluşu hakkında kanun tasarısı ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (1/316) 
(S. Sayısı : 255) /Birinci görüşme tarihi : 
5.9. 19631 

15. — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı 
Statüsünün VI ncı, maddesinin (A) fıkrasının 
3 ncü bendinde yapılacak değişikliğin onaylan
masının uy.gun bulunduğu hakkında kanun tasa
rısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/261) (S. 
Sayısı: 109) /Birinci görüşme tarihi: 27.6.1963/ 

16. — Kan gruplarının tâyinine yariyan re-
aktiflerin mübadelesi hakkında Avrupa And I aş
ması ve.Protokolün onaylanmasının uygun bulun -
duğuna dair kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/319) (S. Sayısı: 161) jBirinci görüşme tari
hi : 5.9. 1963] 

17. — Özel tıbbi tedavi ve termo - klimatik 
kaynaklar, alanında karşılıklı yardımlaşmaya da
ir Avrupa And I asmasının onaylünmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/351) (S. Sayısı : 162) j Birinci görüşme 
tarihi : 5.9. 1963] 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; dünkü 
birleşimde nisap hâsıl olmadığından dolayı bu
günkü Birleşime bıraktığımız açık oylamalara 
başlıyoruz. 1 den 17 ye kadar numaralı kutular 
konmuştur. Arkadaşlarımızın sıra ile oylarını kul
lanmalarını ve oylarını kullandıktan sonra salo
nu terk etmemelerini rica ederim. 

(Adana Milletvekillerinden başlanmak sure
tiyle oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Açık oylamalara oylarını kufi a n-
mıya.n arkadaşlarımız lütfen oylarını kullansın
lar. 

Açık oylamalara oy kııilanmıyan arkadaşları
mız varsa lütfen istical bsyıırsunlar. 

18 — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Millet
vekili (^e.vad Odyakmaz ve Erzincan Milletvekili 
Sadık Perineek'in, Yasama Meclislerinin araların
daki münasebetlerin düzenlenmesi hakkında ka
nun teklifine dair (l Senatosu Başkanlığının ret 
tezkeresi hakkında Millet \Meilisi Anayasa Komis
yonu raporu (2/271) (S. Sayısı: 18 e 1 ncisk) (1) 

BAŞKAN — C. Senatosu Başkanlığı tezkere
sini ve Anayasa Komisyonu raporunu okutuyo
rum. 

(O. Senatosu Başkanlığı tezkeresi okundu) 
BAŞKAN - • Senato üçte iki ekseriyetle red

detmiş olduğuna göre Meclisimizde de bu üçte iki 
ekseriyet mevzuubaihis edilecektir. 

Anayasa Komisyonunum raporunu okutuyo
rum. 

(Anayasa Komisyonu raporu okundu) 
BAŞKAN — Anayasa Komisyonunun 

önergesi var, okutuyorum. 
bir 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü Gündemim 1, 2 ve 4 ncü maddele

rimde yer alan kokuların gelecek iBiricşime bıra
kılmasını arz ve teklif ederim. 

Ordu 
Refet Aksoy 

istanbul , 
Coşkun Kırca 

Sivas 
Oevad Odyakmaz 

Aydın 
Orhan Apaydın 

BAŞKAN — Arkadaşlarımızın gelecek birleşi
me bırakılması teklifini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kt m iyeni er... Kabul edilmiştir. 

Gündemim, bir, iki ve dıört sıra sayısında ka
yıtlı tasarılar gelecek birleşime bırakılmıştır. 

19. '— İstanbul'da Beşiktaş'ta, Vişnezade ma
hallesinde, Teşvikiye ve Maçka meydanı sokakla
rında kâin ve Hazineye ait iken parasız olarak 
İstanbul Belediyesine devredilmiş bulunan arsa 
ve binanın \ltazineye iadesi hakkındaki kanun 
tasarısı ile C. Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet 
Ali Demir'in teklifine dair Cumhuriyet Senato-

(1) 48 e 1 nci ek S: Sayılı basmayazı tutana
ğın sonundadır. 
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su Başkanlığının reddine dair tezkeresi hakkında 
Millet Meclisi Plân ıKomisyo'nu raporu (1/126, 
2/196) (S. Sayısı: 243 e 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — C. Senatosu tezkeresini ve Plân 
Komisyonu raporunu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
llıgi : 15 . 6 . 1963 gün ve 1249-5304 sayılı ya

zınıza karşılıktır: 

İstanbul'da, Beşiktaş'ta Vişnezade mahalle
sinde, Teşvikiye ve Maçka meydanı sokaklarında 
kâin ve Hazineye ait iken parasız olarak İstan
bul 'Belediyesine devredilmiş bulunan arsa ve 
binanın Hazineye iadesi hakkındaki kanun ta-
sarısıtnm Millet Meclisince kabul olunan metni, 
Cumhuriyet Senatosu 'Genel Kurulunun 
lı5 . 10 . 1963 tarihli 1/21 nci Birleşiminde tümü 
acık oy neticesinde reddedilmiş, dosya ilişikte 
sunulmuştur. 

Saygılarımla, 
Suad Hayri Ürgüplü 

Cıumhurivet Senatosu Başkanı 

Not : 
Açık oy neticesi 
Kabul 
Ret 
Oökinser 

: (tümü 119) 
: 49 
: 6'5 
: 5 

BAŞKAN — Plân Komisyonunun raporunu 
okutuyorum. 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
12 . 12 . 1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 
15 . 10 . 1963 tarihli 121 nci Birleşiminde red
dedilmiş bulunan, İstanbul'da Beşiktaş'ta Viş
nezade Mahallesinde Teşvikiye ve Maçka so
kaklarında kâin ve Hazineye ait iken parasız 
olarak İstanbul Belediyesine devredilmiş bulu
nan arsa ve binanın Hazineye iadesi hakkında
ki kanun tasarısı Komisyonumuzda incelendi ve 
görüşüldü. 

25 . S . 1949 tarihli ve 5397 sayılı Kanunla 
kamu tüzel kişiliğine verilmiş olan bu hak, be-

(1) 243 e 1 nci ek S. Sayılı basmayazı tuta
nağın sonundadır. 
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lediyenin müktesep hakları arasına geçmiş ve 
bu hakkın iadesine nıütaallik kamu tüzel kişi
liğinden bir karar da verilmiş bulunmaması ha
sebiyle Cumhuriyet Senatosunun mülkiyet 
haklarını zedeleyici gerekçesiyle verilmiş ret 
kararma Komisyonumuzca da uyulmuştur. 

Raporumuz (Jenel Kurulun tasvibine arz 
edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

B fişkan 
Hatay 
S. İnal 

Balıkesir 
Muhalefet şerhi ilişiktir 

V. Islimyeli 
Kâtip 

Yozgat 
Muhalefet şerhi ilişiktir 

Veli Uygar. 
Aydın 

0.'Apaydın 
Balıkesir 

Aykırı reydeyim. 
A. A. Bolak 
Gümüşhane 
Muhalifim 
S. Savacı 

İzmir 
İ. Gursan 

İzmir 
N. Mirkelâmoğlu 

Kırşehir 
A. Bilgin 

İmzada bulunamadı 
Mardin 

Ş. Aysan 
Rize ~~* 

E. Y. Akcal 
Sinop 

M. Alieanoğlu 

BAŞKAN , - Muhalefet 
rum. 

Başkan V. 
Trabzon 

A. S. Ağanoğlu 
Bu rapor sözcüsü 

Kaıvs 
K. Okyay 

Ankara 
M. Ete 

Aydın 
1. Sezgin 
Giresun 

1. E. Kılıçoğiu 

İzmir 
A. Ertunga 

İmzada bulunamadı 
İzmir 

N. Kürşat 
Kayseri 

M. Yüceler 
Konya 
R. Özal 

Muğla 
T. Şahin 

Rize 
C. Yalçın 
Trabzon 
A. Şener 

İmzada bulunamadı 

şerhini okutuyo-

Muhalefet şerhi 
Hazineye ait arsa ve bina, Konservatuvar 

olarak kullanılmak üzere 5397 sayılı Kanunla 
Belediyeye devredilmiştir. 
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istanbul Belediyesi 1949 yılından beri bu 

gayrimenkulu tahsis cihetinde kullanamadığı 
gibi, Millî Eğitim Bakanlığı da arsa üzerinde 
yeni tesisler yaparak gayrimenkulu Sanat Oku
lu halinde kullanmaya başlamıştır. 

Tahsisindeki şartın tahakkuk ettirilmemiş 
bulunması itibariyle bu gayrimenkulun bir ka
nunla Hazineye ve dolay isiyle Millî Eğitim Ba
kanlığına iadesinin uygun olacağı mütalâası 
ile karara muhalifim. 

Yozgat Milletvekili Balıkesir Milletvekili 
Veli Uyar Fennî İslimyeli 

BAŞKAN — Acık oylamaya oylanın kul-
lanmıyan arkadaşlarımız oylarım kullansınlar. 
Buyurun Sayın Kırca. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlar, söz konusu Maçka'da mevcut bulu
nan eski İtalyan Sefareti binasının, hakikaten 
istanbul belediyesinin uhdesinde bulunmasın
da, İstanbul belediyesinin ihtiyaçları bakımın
dan zaruret olduğu aşikârdır. Bunu böylece 
belirttikten sonra, Plân Komisyonunun rapo
rundaki bir hususa da iştirak etmenin müm
kün olmadığını zapta geçirtmek isterim; 

O husus da şudur: Kamu tüzel kişilerinin 
mülkiyet hakkına binaen tasarrufunda bulunan 
gayrimenkul veya menkul eşyanın kanunla 
fertlere devri mümkün olabileceği gibi, diğer 
kamu tüzel kişileri arasında devredilmesi de 
mümkündür. Bu bizim hukukumuzda daima 
raslanan bir husustu r. Anayasamızın 06 ncı 
maddesinde yer alan mülkiyet hakkının korun
masına mütaallik madde, tüzel ve gerçek özel 
kişilerin mülkiyet hakkını korumak maksadiyle 
sevk edilmiştir. İleride tefsirlerde yanlışlığa ma
hal verilmemesi icabı, bunun böylece bilinmesi 
iktiza eder. Bu binanın İstanbul Belediyesi uh
desinde kaim asındaki zaruret aşikârdır. Bu iti
barla, rapora müspet oy verilmesini istirham 
ederim. 

BAŞKAN — Komisyonun raporu hakkında, 
başka söz isteyen arkadaşımız? Yok.. 

Komisyonumuz 
rma uymaktadır, 

Senatoca varılan ret kara-

Komisyon. kararını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenlcr... Ket kabul edil
miştir. 
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20. — Mehmcdoğlu Süleyman Kulaksız'a va

tani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun tasarısının C. Senatosunca değiştirilen 
ve M. Meclisince benimsenmiyen maddeleri hak-
'kında Karma Komisyon raporu ile Millet Meç
lisi, Cumhuriyet Senatosu ve Karma Komisyon 
metinleri (M. Meclisi 1/340; C. Senatosu 1/256) 
(Sn .Sayısı : 204 : e 3 <ncü ek) (1) 

BAŞKAN — 
okutuyorum. 

Karma Komisyon raporunu. 

(Karma komisyon, raporu okundu) 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz 
Yok. Maddeyi okutuyorum: 

isteyen? 

Mehmetoğlu Süleyman Kulaksız'a vatani hizmet 
tartibinen aylık bağlanmasına dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Balkan, Birinci Dünya ve İs
tiklâl Savaşlarına iştirak ederek emsallerine 
göre üstün hizmetleri ifa eden ve halen mehmet
oğlu Süleyman Kulaksız'a. hayatta bulundu
ğu müddetçe, vatani hizmet tertibinden (500) 
lira ajdık bağlanmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkımda söz isteyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler'... Kabul edilmiştir. Mad
de kabul edildiğine göre taşarı kanunlaşmış
tı i*. 

Acık oylamalara oy kullanmayan, arkada
şımız var mı?.. «Var, varç» sesleri. İstical 
buyursunlar lütfen, kutuları kaldırtacağız. 

21 •—• 3242 ve 5244 sayılı kanunlarla 
verilen yemeklik ve tahumluk bedellerinin 
tecili hakkındaki 310 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ile, C. Senatosu Vrj'a Üyesi Vasfi 
Gerger'in, muhtaç çiftçilere tohumluk ve 
yemeklik dağıtılması hakkındaki 5254 sayılı 
Kanuna göre verilen tahumluk ve yemeklik 
bedellerinin tecili hakkındaki 310 saydı Ka
nuna ek kanun teklifi >ve 'Ticaret, Maliye, 

(1) 204 e 3 ncii ek S. Sayılı : basmayazı tuta
nağın sonundadır. 
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Tarım ve Plân komisyonları raporları (1/4.91, ı 
2/491) (Sayısı : 539) (1) 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında 
konuşmak isteyen arkadaşımız var mı! Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.,.. Etmeyenler... Kabul edil- I 
mistir. 

Tasarıda ivedilik teklifi vardır, tvedi-
İlkle görüşülmesi hususunu oylarınıza su- j 
nuyorum : Kabul edenler..., Etmeyenler... Ka- ' 
'bul edilmiştir. 

Birinci Maddeyi okutuyorum. 
! 

3242 ve 5254 «sayılı kanunlarla verilen 
yemeklik ve tohumluk bedellerinin tecili \ 
hakkındaki: 310 sayılı Kanunun bâzı mad- ! 
delerinin değiştirilmesine dair kanun ta- ' 
sarısı i j 

MADDE 1. — 22 . 6 . 1961 tarihli ve ' 
310 sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağı
daki. şekilde değiştirilmiştir. j 

«Madde 2. —• Birinci maddede belirtildiği 
şekilde taiksite bağlanan barçlar, taksite bağ
landığı tanühten tahsil edildiği tarihe kadar 
gecikme zammı yerine %5 faize tabi tutu
lur ve bu devre içinde Özel kanunlarında- j 
ki. faizler alınmaz.!» j 

Şu kadar ki, bir taiksite isabet eden borç 
aslı ile masraflar ödeme süresi içerisinde ; 
ödendiği taıkdirdo, bu taksitten gereken fa
izler aranmaz.:» j 

BAŞKAN — Madde hakkında söz iste- j 
yen ? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. ; 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kalbul edil- ! 

mistir. j 
MADDE 2. — 22 . 6 . 1.961 tarihli ve 310 sa- \ 

yılı Kanunun 3 ucü maddesi aşağıdaki şekilde : 

değiştirilmiştir. j 
«Madde 3. — Taksitlerden her hangi (birisi '' 

zamanında ödenmezse borcun tamamı muaccel 
olmaz. Sadece vâdesi geçen taksit borçlu ve kc- j 
fillerden 6183 sayılı Kanun hükümleri daire- | 
sinde tahsil olunur. i 

(1) 539 S,.- Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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Evvelce muaccel olan borçlarda bu esaslar 

dairesinde tahsil edilir.» 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 22 . 6 . 1961 tarihli ve 310 sa
yılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

«Geçici madde — Birinci maddede yazılı tak
sitlerden süresi geçmiş olanlara ait borç. aslı ile 
takip masraflarının tamamı; bu kanunun yü
rürlüğünden itibaren bir yıl içinde ödendiği tak
dirde, gerek özel kanunlarına, gerekse bu kanu
na göre alınması gereken faiz borçlarının tama
mı alınmaz.» 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?,. 
Yok'. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Kabul etmiycııler... Kabul edilmiştir. 

MADDE -l. — 'Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDÜ 5. — Bu kanunu Bakanlar Kilim
in yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenlcr... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü hakkında?., lehte,,aleyhte ko
nuşmak istiyen?... Yok. Tasarının tümünü oyu
nuza sunuyorum. Kaimi edenler.. Kabul etmi-
yenlei'.. 

Tasarı Meclisimizce kabul edilmiştir. 

22. —• Karacabey ilçesi Sarıbey İslâm köyü 
hane 8, cilt 32 ve sayfa 1.87 nüfusuna kayıtlı 
Ahmetoğlu, Sabriye'den doğma 19 . 10 . 1931 
doğumlu Kerim Özkan ile Karacabey ilçesi Ye-
nisarıbey köyü nüfusunun hane 5, cilt 25 ve 
sayfa 1961 sayısında kayıtlı Şevket oğlu Nazmi
ye'den doğma 1926 doğumlu Hasan Güney'in 
ölüm cezalarına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/568) (S. Sayısı : 253) (1) 

(1) 253 sayılı basma/yazı tutanağın sonun-
dadır. 
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BAŞKAN — Adalet Komisyonu raporunu 

okutuyorum. 

(Adalet Komisyonu raporu okundu) 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmiyenlcr... 
Maddol.ii.re geçilmesi kabul edilmiştir. 

Kerim Özkan ve Hasan Güney (Günay) 
haklarındaki ölüm cezasının yerine 

getirilmesine dair kanun teklifi 
MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Daire

sinin 5 . 3 . 1962 tarih ve êsas 1962/40 karar 
670 sayılı ilâmiyle kesinleşen Bursa Ağır Ceza 
Mahkemesinin 6 . 7 . 1961 tarih esas 1960/39, 
karar 1961/186 sayılı hükmiyle, Türk Ceza Ka
nununun 64/2 ve 450/4, maddeleri hükmünce 
ölüm cezasına çarptırılan, sicil nüfusta Buma 
- Karacabey ilçesi Harıbey (Eski Sarıbey) İs
lâm köyü hane 88, cilt 32 ve sayfa 187 de ka
yıtlı 1İ) . 10 . 1931 doğumlu, evli Ahmetoğlıı ve 
Sabriye'den doğma Kerim Özkan ve yine sicil 
nüfusta Bursa - Karacabey ilçesi Saribey Cedit 
köyü hane 5, cilt 25 ve sayfa 167 de kayıtlı, ev
li, Şevketoğlu ve Nazmiye'den doğma 1926 
M. K. Paşa doğumlu Hasan (lüney (Cünay) 
.haklarındaki işbu ölüm cezasının yerine getiril
mesine karar verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenter... Madde kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyeııler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDU 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı 
yürütül'. 

BAŞKAN — Madde, hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Mtmiyenler... Mad
de- kabul edilmiştir. 

Teklifin birinci görüşülmesi bitmiştir. 

23. — Akçaabat'ın, Ağaçlı köyü 12 hane nu
marasında nüfusa kayıtlı İsmailoğlu Fatime 
(Fatma) dan doğma 26 . 8 . 1936 doğumlu Ha
san Şentürkün ölüm. cezasına çarptırılması 

21 . 1 . 1964 O 1 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/641) (S. tfayısı : 351) (1) 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu raporunu 
okutuyorum. (Adalet Komisyonu raporu okun
du) 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini oyları
nıza sunuporum. Kabul edenler... Etmiyenlcr... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Birinci, maddeyi okutuyorum. 

Hasan Şentürk hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Dai
resinin 22 . 5 . 1963 tarihli ve esas 1962/2070, 
karar 1963/1138 sayılı ilâmiyle kesinleşen, Trab
zon Ağır Ceza Mahkemesinin 27 .4 . 1!)'62 tarih
li ve esas 1961/124 karar 1962/65 sayılı hü'kmiy-, 
lc, Türk Ceza Kanununun 450/4 ncü maddesi 
gereğince ölüm cezasına mahkûm edilmiş bulu
nan, sicil nüfusta Akçaabat ilçesinin Ağaçlı köyü 
hane 12 cilt 7/2 sayfa 77 de kayıtlı İsmailoğlu 
Fatinıe (Fatma) dan doğma 26 Ağustos 1936 
doğumlu, bekâr Hasan Şentürk hakkındaki 
ölüm cezasının yerine getirilmesine karar veril
miştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında, söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN ----- Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Maddi' hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
kabul edenler... Ktmiyenler... Kalbul edilmiştir. 
Teklifin birinci, görüşülmesi bitmiştir. 

24. — istanbul, Hamatya, Hacıpiri mahal
lesi, tfarmaşıklı sokak hane 20, cilt 14 ve sayfa 
19 sayısında nüfusa kayıtlı Hasan Tahsinoğlu, 

(1) 351 S. Saydı, basmayazı tutanağın sorum
dadır. 

- 316 — 

http://Maddol.ii.re


M. Meclisi B : 37 
M elek't en doğma 23 . 10 . • 1936 doğumlu Recep 
Güngör T maş'in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/671) (S. Sayısı - 459) (1) 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu raporunu 
okutuyorum. 

(Adalet Komisyonu raporu okundu) 
BAŞKAN — Maddelere geçilmesini oyları

nıza sunuyorum. Kabul edenler?.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Recep Güngör Tanış hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair kanun teklifi 
MADDE 1. — Yargıtay (Birinci Ceza Dai

resinin 29 . 6 . 1963 tarihli w esas 19163/1189, 
karar 1963/1553 sayılı ilâmiyle kesinleşen, İs
tanbul Birinci Ağır Ceza Mahkemesinin 
11 . 4 .1963 gün ve esas 1963/60, karar 1963/82 
sayılı hükmü ile Türk Ceza Kanununun 
450/9 meu maddesi hükmünce ölüm cezasına 
mahkûm edilmiş bulunan, sicil nüfusta Istan-
<bul, Samatya, Hacıpiri mahallesi, ıSar.maşıklı so-

' kak hane 20, cilt 14 ve sayfa 19 da kayıtlı Ha
san Ta'hsinoğlu,- Melok'ten doğma 23 . 10 . 1936 
doğumlu Recep lOikngör Tanış hakkındaki işbu 
ölüm cezasının yerine getirilmesine karar veril
miştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyen'? 
Tok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiycnler... [Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 
' BAŞKAN — .Madde hakkında söz istiyon? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... fötmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Rakam yü
rütür. 

BAŞKAN — (Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka'bul 
edenler... Etmiycnler... Kaimi edilmiştir. 

Teklifin birinci görüşülmesi bitmiştir. 

25. — Vezirköprü ilçesinin Danabaş köyü 
hane 21, cilt ^23 ve sayfa 64 numarasında nüfusa 
kayıtlı Alioğlu, Fatma'dan doğma 3 . 4 . 1932 

(1) 459 S. Sayılı basnıayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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doğumlu Mehmet Kül (Gül) ün ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/660) (S. Sayışı: 
493) (1) 

BAŞKAN — Adalet 'Komisyonu raporunu 
okuyo/uz: 

(Adalet Komisyonu raporu okundu) 
BAŞKAN — Maddelere geçilmesini oyları

mıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmiycnler... 
Maddelere geçilmesi kalbul edilmiştir. 

Mehmet Kül (G-ül)' hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Daire
sinin 25 . ı5 . 1063 tarihli ve .esas 1962/2891, Ka
rar 1963/1193 sayılı ilâmiyle kesinleşen, Vezir
köprü Ağır Ceza Mahkemesinin 25 . 9 . 1962 ta
rihinde Esas 1961/95, Karar 1962/37 sayılı hük
mü ile Türk Ceza Kanununun 450/8 nci mad
desi hükmünce ölüm cezasına mahkûm edilmiş 
bulunan, sicil nüfusta Vezirköprü ilçesinin Da
nabaş köyü Hane 21,. Cilt .23 ve Sayfa 64 t e 
kayıtlı Alioğlu Fatma'dan doğma 3 . 4 . 1932 
doğumlu, Havza Hecini i köyünden Mehmet Kül 
('(iül) hakkındaki işbu ölüm cezasının yerin e ge
tirilmesine karar verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyon? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edemlor... Etmiycnler..k Madde kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyen? 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir'. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakam 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyon? 
Vole. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kalbul edilmiştir. 

Teklifin birinci görüşülmesi bitmiştir. 

Açık oylamalara oy vermiyen arkadaşlar lüt
fen oylarını kullansınlar. 

(1) 493 S. Sayılı basnıayazı tutanağın so-
nundadır. 
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26. — Çay ilçesinin Geneli (Aydoğmuş) kö

yü hane 65, cilt 12 ve sayfa 107 sayısında nü
fusa kayıtlı Abdurrahmanoğlu Eliften doğma 
21 . 4 . 1928 doğumlu Kadir ıCeylân'ın ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi we Adalet Komisyonu raporu \(3/743) 
(S. dayısı: 528) (1) 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu raporunu 
okutuyorum. 

(Adalet Komisyonu raporu okundu) 

• BAŞKAN — 'Maddelere geçilmesini oyları
nıza .sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul^ edilmiştir. 

Kadir Ceylân hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Daire
sinin 29 . 6 . 1963 tarihli ve esas 1963/1311, ka
rar 1963/195,2 sayılı Hamiyle kesinleşen Bolva
din Ağır Ceza (Mahkemesinin 23 . 5 . 1963 tari
hinde esas 1963/30, karar 1963/32 sayılı hük
miyle Türk Ceza Kanununun 450/5 nci mad
desi hükmünce ölüm cezasına mahkûm edilmiş 
bulunan, sicil nüfusta Afyon Karahisar ilinin 
Çay ilçesinin Geneli (Aydoğmuş) köyü hane 65, 
cilt 12 ve sayfa 107 de kayıtlı Abdurrahman
oğlu, Eliften doğma 21 . 4 . 1928 Eğirdir do
ğumlu Kadir Ceylân hakkındaki işbu ölüm" ce
zasının yerine getirilmesine karar verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul, edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında .söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Teklifin 'birinci ıgorüşülmesi bitmiştir. 

(1) 528 8 Sayılı \basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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27. — Rize'nin. Kömürcüler köyü 29 hane

sinde nüfusa kayıtlı Mustafaoğlu, Elmas'tan 
dağma, 7.1. 1929 doğumlu Bayram Albayrak'-
m ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalel Komisyonu raporu 
(3/438) (S. Sayısı 545) (1) 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu raporunu 
okutuyorum. 

(Adalet Komisyonu raporu okundu) 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini oyları
nıza sunuyorum. Kabul -edenler.. Etmiyenler.:*. 
Kabul, edilmiştir. 

Bayram Albayrak hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Daire
sinin 23 . 10 . 1962 tarihli ve esas 1962/1405, 
Karar 2517 sayılı ilâm iyi c kesinleşen, Oü-
müşane Ağur Ceza Mahkemesinin 28 . 12 . 1961. 
gün ve Esas 1961/82, Karar 1961/101 sayılı 
hükmü Türk Ceza Kanununun 450/5 nci mad
desi hükmünce ölüm cezasına mahkûm edilmiş 
bulunan, sicil nüfusta Rize'nin Kömürcüler Kö
yü hane 29/74 - 14 de kayıtlı Mustafaoğlu, El
ma".'tan doğma 7 . 1 . 1:921* doğumlu Bayram Al
bayrak hakkındaki işbu ölüm cezasının yerine 
getirilmesine karar verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe gire i'. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.-Kabul 
•edenler... Kabul etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

MADDİM 3. — Bu kanunnu Adalet Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Teklifin birinci görüşülmesi bitmiştir. 

(1) 515 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadrr. 
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Açık oylamalara oy kullanmamış arkadaşı

mız var mil. Oylama işlemi 'bitmiştir. 

28. — Harçlar kanunu tasarısı ile Balıke
sir Milletvekili Ahmet Aydın Bolak ve iki arka
daşının, 5887 sayılı Harçlar Kanununun 125 nci 
'maddesini değiştiren 6765 sayılı Kanuna bir 
fıkra eklenmesine dair ve Artvin Milletvekili 
Saffet Eminağaoğlu'nun, 5887 sayılı Harçlar 
Kanununun 1 nci maddesini değiştiren 6765 
sayılı Kanunun değiştirilmesine dair kanun tek
lifleri ve Geçici Komisyon raporu (1/395, 
2/305, 2/321) (8. Sayısı : 282) (i) 

BAŞKAN — Geçici Komisyon yerini alsın. 
Hükümet, Bakan? Burada. 

MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN — 
Sayın arkadaşlar, resim ve harçlardan terekkü-
beden ve vergi reformunun ikinci kısmını teş
kil eden tasarılar hakkında, izin verirseniz mü
zâkereye başlarken kısa ve mücmel izahat arz 
etmek isterim. 

Bu tasarılar.. 

BAŞKAN '•— Sayın Bakan, işin .esasına gir
meden evvel bir ricada bulunacağım, bir önerge
niz var onu okutuyorum, ayrılmayınız. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vergi reform çalışmalarının ikinci safhası

nı teşkil eden ve 1964 yılı bütçesi ile ilgisi do-
layısiyle biran önce kanuniyet kesbetmesi za
ruri görülen Harçlar kanun tasarısı yüksek hu
zurunuza gelmiş bulunmaktadır. 

Bugünkü gündemde bulunan mezkûr tasa
rı ile Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın Bo
lak ve iki arkadaşının 5887 sayılı Harçlar Ka
nununun 125 nci maddesini değiştiren 6765 sa
yılı Kanuna bir fıkra ilâvesine dair ve Artvin 
Milletvekili Saffet Eminağaoğlu'nun, 5887 sayı
lı Harçlar Kanununun 1 nci maddesini değişti
ren 6765 sayılı Kanunun değiştirilmesine dair 
kanun tekliflerinin yukarda mâruz sebepler 
muvacehesinde öncelik ve ivedilikle müzakere
sinin saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Maliye Bakanı 
Ferid Melen 

(1) 282 8. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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BAŞKAN — Bakanın teklifini oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Buyurun Sayın Bakan. 

MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN — 
Sayın arkadaşlarım, bu tasanlar arz ettiğim 
gibi geniş, dağınık vuzuhsuz ve sıkıcı bir tat
bikat ve muamelelerden vatandaşları koruniak-
ta, kendilerine kolaylık sağlıyan reformun -ana 
prensiplerine uygun birçok yenilikler getirmiş 
bulunmaktadır. Her iki kanun tasarısında bu 
yenilikler, halen yürürlükte bulunan hüküm
lerle kıyaslanarak şu şekilde özetlenebilir. 

Harçlar kanunu tasarısı : 
Memleketimizde harçlar tatbikatı, çok geniş 

ve teferruatlı tutulmuş, girifttik ve vuzuhsuz
luğunu bütün genişliğiyle muhafaza etmiştir. 
Harçlar mevzuunda köklü bir reformun ger
çekleştirilmesi, bu suretle malî sistemimizin en 
geri kalmış, dağınık ve sıkıcı mükellefiyetinin, 
derli toplu, modern vergi sistemime uygun ve 
rasyonel bir hale getirilmesi yeni tasarı ile sağ
lanmıştır. 

1. Harçlar Kanunu içinde en mühim yeri 
işgal eden gayrimenkul iktisaplarının, 

a) Uygulama sahasının geniş olması, 
Ib) Malî randumanm yüksek bulunması, 
c) İleride sosyal ve ekonomik düşünceler

le veya teknik sebeplerle kaldırılmasının vâ-
ridolmaması dikkate alınarak tapu kadastro 
harçları içinden çıkarılmış (emlâk alım vergi
si) adiyle müstakil bir vergi haline getiriljniş-
tir. 

2. Memleketimizde aynı konular birçok 
hallerde hem hare, hem de damga resmine ta
bidir ve bu tatbikat oldukça geniştir. Ezcümle 
adlî işlemler, pasaportlar, konsolosluk muamele
leri, ruhsatnameler ve imtiyaznameler bu iki 
mükellefiyete ayrı ayrı tabidir. Bu ise gayri 
mantıki, külfetli, usandırıcı ve modern vergi 
tekniğine aykırıdır, Bu sebeple bu gibi işlem
ler ve evrak yeni tasarıda mahiyetlerine uy
gun gelecek şekilde harca yahut da damga ver
gisine tabi tutulmuştur. 

3. Malî bakımdan önemini kaybetmiş bu
lunan, ekonomik ve sosyal bakımlardan savun
ması kabil olmıyan bir kısım hare mükellefi
yetleri bu tasarılarla tasfiye edilecektir. Bu 
cümleden olarak 405 sayılı eski (bir kanuna da-
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yanan ve 1962 yılı bütçesindeki varidatı 244 
bin lira gibi cüz'i bir miktardan ibaret bulu
nan hayvan sağlık zabıtası resmi tamamen kal
dırıldığı gibi sefineler resmi, tayyare resmi, 
gümrük kâğıtlarından alman savunma vergisi 
üzerinde de ehemmiyetle durulmuş, gerekli gö
rülen yeni tarifeye ithal edilmiş, diğerleri tas
fiye olunmuştur. 

4. Yeni tasarıdaki tarifelerle '5887 sayılı 
Kanuna ait tarifeler kıyaslanırsa hare konu
su dışında bırakılraış birçok münferit işlemle
re tesadüf edileceği gibi, prensibolarak toptan 
harçlar rejimi dışında bırakılmış konuların 
da mevcut olduğu görülecektir. 

Ezcümle : 

a) Yürürlükteki 6 sayılı tarifenin mevzuunu 
teşkil eden nüfus işlemleri ile, 9 sayılı tarife
nin mevzuunu teşkil eden 13 pozisyondaki va
tandaşlık: işlemleri yeni tasarıda tamamen tas
fiye edilmiştir. 

b) Ceza dâvalarından alınan harçlarla avu-
ıkatlık işlemlerinden alman harçlarda bütün 
olarak hare mevzuu dışına çıkarılmıştır. 

c) Yabancı memleketlerdeki vatandaşları
mızın ahvali şahsiyeleri ile ilgili olarak vatandaş
lık ilmühaberlerinden alınmakta olan harçlar 
da konsolosluk harçları 'mevzuundan çıkarılmış
tır. 

d) GAT Anlaşmaları muvacehesinde kon
solosluk muameleleri içinde yeralan menşe şa
hadetnamelerinden alınan harçlar da yeni tasa
rıda mevzu dışında bırakılmıştır. 

5. Sistemde yapılan sadeleştirmenin en 
önemlileri Adliye harçlarında müşahadc edile
cektir. 

a) Mer'i kanunda 35 başlık halinde ve 124 
pozisyonda yeralan adli işlemlerin her safhasın
daki vesika ve muamelelerden alınan kaydiye, 
tebliğ, zabıt ve saire harçları basit bir hale ge
tirilmiş 40 başlık halinde 46 pozisyona indiril
miş ve mahkeme harçları : 

Başvurma ve dâva harçları, 
Celse harçları, 
Karar ve ilâm harçları, 

olmak üzere 3 kısımda toplanmıştır. 
Bu suretle mevcut sistemdeki bütün dâva 

arzuhalleri, dilekçeleri, celphaneleri ve bunla
rın eklerini, tebliğlerini, gıyap kararlarını har-
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ca tabi tutmak suretiyle vatandaşları ve tatbi
katçıları sıkan ve usandıran formalitelere son 
verilmiştir. 

b) 5887 sayılı Kanuna göre binde 40 nis-
betindc alınmakta olan karar ve ilâm harçları 
yeni tasarı ile ilk 50 bin liradan binde 30 ve 
sonra gelen miktar için binde 25 nisbetinde 
harca tabi tutulmak suretiyle ötedenberi ada
lelin pahalıya malolduğu şeklindeki iddia ve 
şikâyetlere son verilmek istenilmiştir. Bir misal 
ile izah edilirse faraza evvelce yüzbin liralık 
bir dâva için 4000 lira hare verilirken yeni ta
rifeye göre -elli bin lira için binde 30 dan 1500 
lira ve geri kalan elli bin lira için de binde 25 
den 1250 lira olmak üzere 2750 lira hare ödene
cek, vatandaşa 1250 lira yani binde 12,5 nisbe
tinde bir fayda sağlanmış olacaktır. Büyük 
miktardaki dâvalarda ise bu istifadenin o nis-
bette fazla olacağı tabiidir. 

c) Mer'i kanuna göre ticaret unvanının 
tescilinde 10 lira maktu ve şirketlerin tescilin
de sermaye üzerinden binde 1 harç alınmakta
dır. Ticaret şirketlerinin kuruluşunu teşvik 
maksadiyle yeni tasarıda nispî hare tamamen 
kaldırılmış, sadece 300 lira maktu harp. esası 
konmuştur. Bu suretle evvelce 5 milyon lira 
sermayeli şirketin kuruluşunda 5000 lira hare 
alınırken yeni kanunun yürürlüğünden sonra 
300 lira maktu hare alınacaktır. 

6. 5887 sayılı mer'i Harçlar kanunu dışın
da müstakil kanunlarla tanzim edilmiş bulunan 
hare konusu yeniden bugünkü, sosyal ve eko
nomik ihtiyaçları karşılıyacak şekilde işlenmiş ve 
vergi tekniğine uygun halde tarifeler de hazır
lanarak yeni tasarı şümulüne alınmıştır. Bun
lar da 216 sayılı Kanuna dayanan Sefineler 
resmi ile 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanu
nu ve nizamnamesinde yeralan trafik resimle
ridir. Ve yeni kanunun 7 sayılı gemi ve liman 
harçları tarifesiyle 9 sayılı trafik harçları tari
felerinde yer verilmiştir. 

Bundan sonra müzakere edeceğimiz Damga 
Vegisi kanunu tasarısı hakkında da bu vesile 
ile birkaç cümle arz edeyim. 

Bizde damga resmine tâbi konular son de
rece geniş ve teferruatlı tutulduğu malûmdur. 
Bu sebeple iktisadi hayat, hukukî muameleler 
ve fertlerin devletle münasebetleri bu mükelle
fiyetle ilgili formalitelerin sıkı tesiri altında 
bulunmaktadır. 
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98 pozisyonda toplanan maktu resim tarife-

siyle nispî resme tabi tutulan ticari senetler, 
sigorta muameleleri, esham ve tahvilât ve de
ğer ihtiva eden diğer her türlü evrakın ve bun
ların mesnedini teşkil eden evrakın çeşitleri 
binlere varmakta idi. 

Yeni tasarıda verimi düşük veya uygulan
ması sosyal ve ekonomik bakımdan mahzurlu ve 
vatandaşları tazyik eden birçok kâğıtlar tasfiye 
edilerek Damga Vergisinin konusu dışında bıra
kılmıştır. Bunların mühim ve başlıeaları şunlar
dır : Dilekçeler, ihbarnameler, cari hesap vara
kaları, kambiyo ve ticari senetlere ait bordro
lar borsa emirleri, fiyat cetvelleri, tasdikna
meler, ilmühaberler, doktor raporları, inşaatla 
ilgili kâğıtlar, akdi mutazammm sipariş kabul 
mektupları ve hisse senetleri. 

2. Yürürlükteki kanıma göre damga res
mine tabi birçok konular aynı zamanda harca 
da tâbi bulunmakta idi. Meselâ, ruhsatnameler, 
adlî muameleler, pasaportlar ve saire gibi. Ye
ni Damga Vergisi kanununda mahiyeti itibariy
le hare konusunda yeralması icabeden işlemle
re ait kâğıtlar tefrik edilmiş ve Damga Vergi
si dışında bırakılmıştır. Tasarı gerekçesine ek
lenen listede gösterilen bu kâğıtların başlıca-
ları şunlardır : îmtiyaznameler ve çeşitli ruh
satnameler, medeni muamelelerde kullanılan 
bâzı kâğıtlar, özellikle vekâletnameler, mah
keme ilâm ve kararları, konkordatolar, pasa
portlar, diplomalar ve kayıt suretleri. 

3. Damga resmi mükellefiyeti içinde yera-
lan ilân ve reklâmlarla ilgili konular, hazırla
nan belediye vergi ve harçları kanun tasarısına 
alınmıştır. (Mezkûr tasarı kanuniyet kesbedin-
ceye kadar bu muamelelerden alınacak damga 
resmi muvakkat bir müddet için bırakılmış
t ı r) . Sigorta muamelelerinden ve yolcu biletle
rinden alınmakta olan damga resimleri de ilgi
si sebebiyle gider vergileri kanununa alınmak 
suretiyle damga resmi konusu dışında bırakıl
mıştır. Aynı zamanda tapu işlemlerinde ferağ 
intikal zabıtlarından ve tasarruf senetlerinden 
alınmakta olan damga resimleri de yeni ihdas 
edilen emlâk alım vergisi kanununda harçlar 
nisbetinde yapılan ilâve ile nazara alınmış ve 
tamamen damga resmi konusu dışına çıkarıl
mıştır. 
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4. Yürürlükteki kanuna göre damga resmi 

mevzuuna giren hisse senetleri ile ticari senet
ler konusunda da anonim şirketlerin kurulma
sı, sermaye teşekkülü ve menkul sermayelerin 
halk arasında dağılışını teşvik maksadiyle 
Damga Vergisi kanununda önemli yenilikler 
getirilmiştir. 

Eski kanuna göre yüzde 1,5 nisbetinde res
me tabi bulunan hisse senetleri, mükellefiyet 
konusu dışına çıkarılmış sermaye şirketlerinin 
kuruluşundaki vergi yükü büyük ölçüde laz&i-
tılarak anonim, kooperatif, ©shaımlı komandit 
ve limited şirket (mukavelenameleri Damga 
Vergisine tabi tutulmuştur. Verginin nispeti 
ilk 5 milyon lirıa için binde 10, sonra gelen 5 mil
yon lira için binde 7,5 ve 10 milyon liranın yu
karısı için binde beş olaralk ve vergi miktarı 
250 bin lirayı geçmiyecek şekilde bir tarife tes-
bit olunduğu gibi bunlara üç aylık ö'deıme süresi 
verilmek suretiyle tediye kolaylığı sağlanmış 
ve bilhassa anonim şirketlerin kuruluşu ve ço
ğalması teşvik edilmek istenmiştir. 

Aynı zamanda eski kanunda şirket tahvilleri 
yüzde 1,5 nispetinde damga resmine ıbaibi iken 
yeni tasarıda binde üçe indirilmek suretiyle bun-' 
lara piyasadan malî kaynak sağlamaları kolay
laştırılmıştır.. îlim ve iş hayatında ve vergi tat
bikatında ve geniş bilgi ve tecrübesi olan mü
tehassıslardan mürekkep bir komisyon tarafın
dan uzun. tetkikler sosnunda hazırlanmış olan 
bu tasarıya Millet Meclisinin çok değerli V#g i 
gi Reform Komisyonunun vukuflu inlcelemeleri 
sonunda daha mükemmel bir hale gelmiş bulun-
ım>aktadH\ Toplum iş ve ticaret hayataımıza 
büyük ferahlık getirecek olan bu tasarıların ka
bulünü Yüksek Heyetinizden rica ederken, bun
ların hazırlanmasında emeği 'geçmiş olan Re
form Komisyonuna. şükranlarımı arz etmeği 
zevkli bir vtazife sayıyorum. Hürmetlerimle^ 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı? Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınız'a sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarıda ivedilik teklifi vardır, ivediliği soy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 
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Harçlar kanunu tasarısı 

Kanunun §ümulü 

MADDE 1. — Bu kanuna göre alınacak harç
lar aşağıda gösterilmiştir : 

1. Adliye hareiarı, 
2. Noter barolara, 
3. Vergi ititfaz harçları, 
4. Tapu ve Kadastro harçları, 
5. Konsolosluk harçları, 
6. Pasaport, ikamet tezkeresi, vize ve Dı

şişleri Bakanlığı tasdik hardan, 
7. Gemi ve liman harçları, 
8. îmtiyaznaıme, ruhsatname ve diploma 

harçları, 
9. Trafik harçları. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etımiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci Kısım 

Adliye hardan 

Birinci Bölüm 

Mükellefiyet 

Mevzu 
MADDE 2. — Adliye işlemlerinden bu kanu

na bağlı (1) sayılı tarifede yazılı olanları, ad
liye hardarma tabidir. 

Ceza mahkemelerinde şahsi hukuka ait halk
ların hüküm altına alınması halinde de, celse 
handan hariç olmak üzere (1) sayılı tarifeye 
göre hare alınır. 

BAŞKAN — Makide hakkımda söz istiyen? 
Buyurun Sayın Ali Dizman. 

ALÎ DÎZMAN (Tokat) — Muhterem ar
kadaşlarım, adliye hardan Ibölümüaıda (1) sa
yılı tarifede 3 ncü. kısmı karar ve ilâm harçları 
kısmında 10 lira onalktu hare, aynca 15 lira nis
pî hare koyuyor. Nispî hare 15 liradan aşağı 
olamaz, diyor. 100 lira müddeabihli dâva tasav
vur edelim. 10 lira maktu hare ve nispî hare 
15 liradan aşağı olamıyacağıma göre 15 lira nis
pî hare dediğimiz zaman her ikisinin yekûnu 
25 lira hare yapacaktır ki, 100 liralık bir dâva
da müddeabihin '•% 25 şi hareolarak ödenmek 
durumunda kalınacaktır. Müddeabih yüksel-

21 . 1. 1964 O : 1 
dikçe elbette ki, asgari had olarak tanınan 15 
laflanın bir ehemmiyeti kalmıyacağı için böyle 
anormal durumda mevzubahsolamıyacaktır. 
Ama, müddeabihi düşük dâvalarda nispî har
em 'asgari hududunun 15 lira olarak kayıtlan-
dırılması, daha ziyade fakir tabakaya münhasır 
olan 'müddeabihi küçük dâvalarda müddeabihi 
büyük olan dâvalara nispeten daha fazla hare 
ödemek gibi bir durum hâsıl olacaktır. Buna 
matuf olmak üzere bir önerge takdim etmekte
yim ve buradaki nispî haricin asgari haddinin 
15 lira değil, 5 lira olarak kalbul edilmesini <ta-
lebetmekteyim. Kabul edildiğim takdirde böyle, 
bilhassa müddeabühi küçük olan dâvalarda hare, 
maktu hare, nispî hare 'diye mükerreren üıst-
üste konduğu zaman yüzde 20 - 25 gM bir 
hare ödeme ortadan kalkmış olacaktır. Kabu
lünü istirham ediyorum. 

BAŞKAN -— Madde hakkında başka söz isti
yen? Yök. Sıayın Ali Dizman'ın değiştirge öner
gesi vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
2 nci maddede adı geçen (1) sayılı tarifenin 

(A) mahkeme harçları kısmının 3 ncü bölümü
nün son cümlesindeki (nispî harçlar 15 liradan 
aşağı olamaz) ibaresindeki 15 liranın 5 lira ola
rak değiştirilmesini, sözlü olarak arz ettiğim 
gerekçeye müsteniden arz ve teklif ederim. 

Tokat 
Ali Dizman 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇlCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA

FA UYAR (izmir) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Daha evvel konuşmanız lâzım
dı. Teklife katılıyor musunuz, katılmıyor musu
nuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA
FA UYAR (izmir) — Ali Dizman Beyin tek
lifi maddenin tadili ile değil, tarifenin tadili 
ile ilgilidir. Binaenaleyh, ileride tarifelerin mü
zakeresinde ayrıca görüşülmesi lâzımdır. Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Tarifelerin müzakeresinde görü
şülmesini istiyorlar ve katılmıyorlar. Nazara 
alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
• Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Hakem kararları 

MADDE 3. — Hakem 'kararlarının infazı lâ-
zımgcldiğinc dair mahkeme başkanı veya hâ
kim tarafından verilen şerhlerden, hakem ka
rarının mahiyetine göre, karar ve ilâm harcı 
alınır. 

Yabancı hakem kararları ile, kanun gere
ğince tahkim yolu ile halli mecburi olan dâva
lardan da aynı suretle hare alınır. 

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

Yalbancı mahkeme ilâmları 
MADDE 4. — Yabancı bir mahkeme tara

fından verilen ilâmların tenfizi için açılacak 
dâvalardan, bu ilâmlarda hükmolunmuş şeyin 
değeri, nev'i ve mahiyetime göre (1) sayılı tari
fe gereğince hare alınır. 

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

Danıştay işlemleri 
MADDE 5. — Danıştayda açılacak idari dâva

lardan (1) sayılı tarife gereğince hare alınır. 

Vergi, resim, hare ve bunlara bağlı cezalar
la ilgili olup Danıştaym görevi içinde bulunan 
işlemler (3) sayılı tarifeye göre harca tabidir. 

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

Karşılık dâvalar ve dâvaya müdahale 
MADDE 6. — Karşılık dâvalar, müstakil dâ

valar gibi harca tabidir. 

Dâvaya müdahale eden kimse, kanun yol
larına müracaat ederse iltihak ettiği taraftan alı
nan harca eşit harcı ödemek mecburiyetindedir. 

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

Yeniden hare alınması 
MADDE 7. — Muameleden kaldırılan dos

ya, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda 
belirtilen süre içinde yenilenmediği takdirde, 
dâvanın görülebilmesi yeniden hare verilmesine 
bağlıdır. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 

Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hükmün bozulması 
MADDE 8. — Bir hükmün bozulmasını mü-

taakıp verilecek hükümlerden yeni bir hüküm 
gibi karar ve ilâm harcı alınır ve bozulan hü
kümlerden evvelce alınmış olan karar ve ilâm 
harcı, mütaakıp hükme ait haredan mahsubolu-
nur. 

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

Tashihi 'karar 
MADDE 9. — Tashihi karar talebinin kabulü 

üzerine temyiz olunan hüküm tasdik edilirse, 
temyiz olunan hükümden alınmış olunan hare 
kadar yeniden hare alınır. 

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

îadei muhakeme 
MADDE 10. — îadei muhakemenin kabu

lü üzerine cereyan edecek dâvalar, yeni dâvalar 
gibi harca tabidir. îadei muhakeme talebinde 
bulunan neticede haklı çıkarsa evvelce alman 
hare mahsulbedilir. 

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

Mükellef 
MADDE 11. — Genel olarak Adliye harç

larını dâvayı açan veya harca mevzu olan iş
lemin yapılmasını istiyen kişiler ödemekle mü
kelleftir. 

Vasinin hesabının görülmesi dolayısiyle alı
nacak harçlar, vesayet altındaki şahsa izafeten 
vasiden alınır. 

Her hangi bir istek olmaksızın re'sen yapı
lacak işlemlere ait harçlar, aksine hüküm yok
sa, lehine işlem yapılan kişilerden alınır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmişti*. 

Celse harçlarında mükellef 
MADDE 12. — Hukuk ve Ticaret mahkeme 

leriınde celse ıharcı, mahkeme tarafların talep 
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ve muvafâkatları üzerine talik edilmiş ise ta
raflardan ve evvelce yapılması mümkün olan 
"bir keyfiyetin yapılmamış olmasından dolayı 
talik edilmişse, talika sebebiyet veren taraftan 
alınır. 

Her iki halde talika vekiller sebebiyet ver-
mişse celse harcı vekillere ta'hmil olunur. 

Vekil veya. taraflara tahmil olunan celse 
harcı mütaakıp iki celsede ödenmezse bir mis
li fazlası ile alınır ve harcın bu miktar üzerin
den tahsili için Maliyeye tezkere yazılmasına 
karar verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA

FA UYAR (İzmir) — Maddenin 1 nci satırın
da bir mürettip hatası vardır. Mahkeme yazıl
mış, muhakeme olacaktır. Bu şekilde düzeltil
mesini rica ediyoruz. 

(BAŞKAN — Muhakeme olarak düzeltildi. 
Madde hakkında söz istiyen?. Yok. Maddeyi 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

İkinci bölüm 

İstisna ve muaflıklar 

Haredan müstesna işler 
MADDE 13. — Aşağıda yazılı mevzular harc

dan müstesnadır. 
a) Değeri 100 lirayı geçmiyen dâva ve ta

kipler, «Ticari senetlere ait takipler hariç» 
b) Vasi tâyini ve azli, hâkimin reddi ta

lebinin kabulü ve hâkimin istinkâfma ait ka
rarlar, 

c) Ayda 250 lirayı geçmiyen nafakalara 
ait dâva ve takipler, «birden fazla kişiler lehi
ne nafakaya hükmedilmesin© dair ilâmlarda her 
kişi lehine hükmedilen miktar müstakil ola
rak nazara alınır.» 

d) İcra ve iflâs dairelerinin kusuru yüzün
den yanlış yapılmış olan işlemlerin ıslâlhı ve 
iptaline dair tetkik mercileri kararlariyle, bu 
iptal veya ıslah dolayısiyle yeniden yapılacak 
işlemler, 

e) Ticaret sicilinde resen yapılan düzeltme
ler, 

f) İcra tetkik mercilerinin cezaya müte
dair kararlariyle bu kararların temyizi işlem
leri, 
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g) İcra ve İflâs Kanununun 270 nci mad

desine göre yapılacak defter tutma işlemleri, 
h) Yetkili makamların istiyecekleri ilâm 

ve sair evrak suretleri, 
i) Kamu adına C. savcıları tarafından Hu

kuk mahkemelerine açılan dâvalar, 

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

Harcdan muaf olanlar 
MADDE 14. — Erler ve ihtiyaçları Devlet 

tarafından deruhde ve temin olunan onbaşı ve 
çavuşlar adliye işlemlerinden ötürü harçtan mu
aftırlar, 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi Oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Hare alma ölçüleri ve ııisbetleri 

Harç alma ölçüleri 
MADDE 15. — Adliye harçları (1) sayılı ta

rife de yazılı işlemlerden değer ölçüsüne göre 
nispî esas üzerinden, işlemin nevi ve mahiyetine 
göre maktu esas üzerinden alınır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Buyurun Sayın Dizman. 

ALİ DİZMAN (Tokat) — Muhterem arka
daşlar, gerek tasarının hazırlanışında ve gerekse 
tasarıya uygun bir silsile takibeden komisyon 
değiştirisinde pek çok tekerrürler yer almış bu
lunmaktadır. Eğer bu tekerrürleri Önleyici ted
birler bidayette alınmış olsaydı, 140 nci madde
yi mütecaviz bu tasarıyı 100 ncü maddenin al
tına düşürmek mümkün olacaktır. Meselâ şim
di 15 nci maddede; «Adliye harçları (1) sayılı 
tarifede yazılı işlemlerden değer ölçüsüne göre 
nispî esas üzerinden işlemin nevi, ve mahiyetine 
göre maktu esas üzerinden alınır.» yani (1) sa
yılı tarife değerindeki şekilde hare alınacağını 
âmirdir. 

Keza tasarının 2 nci maddesinde «Adliye 
işlerinden bu kanuna bağlı (1) sayılı tarifede 
yazılı olanları, Adliye harçlarına tabidir», den
mektedir. Nihayet 21 nci madde «Adliye harç
ları (1) sayılı tarifede yazılı nisbetler üzerinden 
alınır.» hükmü koymaktadır» Belki bir sistem 
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dâhilinde getirilmiş olmak gibi, bir defa harem 
mevzuu, ölçüsü, nisbeti gibi böyle bir yol tutul
mak suretiyle tekerrürlere sebefoolunmuş denir
se de bana göre bu tekrarlar lüzumsuzdur ve ol
masını hiç de lüzum yoktur. 2 nci maddede, 
mademki «Adliye işlemlerinden bu kanuna 
bağlı (1) sayılı tarifede yazılı olanları, adliye 
harçlarına tabidir» demektedir. Buradaki, 
(tabidir) hükmü, maktu olanlardan maktu mik
tarda, değer esasına tabi olanlardan da nispî 
esas üzerinden ve (1) sayılı tarifede yazılı mik-
talar üzerinden harem alınacağı hükmü 2 nci 
madde ile vaz'edilmiş bulunmaktadır. Bundan 
sonra gelecek maddelerdeki birçok tekerrürü 
kaldırabilmek ve kanunu daha hafif bir hale ge
tirebilmek için 15 nci maddenin tasarıdan çıka
rılmasını teklif edeceğim. Zannedersem 2 nci 
madde ileride gelecek olan 21 nci madde, 15 nci 
maddenin vazifesini görmektedir. Eğer komis
yon da iştirak ederse teklifimin kabulünü rica 
edeceğim. 

BAŞKAN — Komisyon, buyurun Sayın Uyar. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA

FA UYAR (İzimir) — Muhterem arkadaşla
rım, Ali Dizman arkadaşımızın ileri sürdüğü 
fikirler, yergi tekniği bakımından komisyonu
muzca kabul edilmemektedir. Hepinizin malû
mu olduğu üzere vergi tekniğinde bir esas, bir 
sıra bahis konusudur. Bunlar evvelâ verginin 
mevzuu, sonra .nisbetleri, muafiyet ölçüleri ve 
istisnalardır. Bu kanun da malî bir kanun ol
ması, vergi sistemi ile yakından ilgili bir kanun 
olması münasebetiyle, bu şekilde bir sistemi ta-
kilbetmek mecburiyetinde kalınmıştır. Bu mec
buriyet sebebiyle, belki Ali Dizman arkadaşımı
zın işaret ettiği şekilde ufak tefek tekrar gibi 
hükümler görülmekte ise de, hakikatte bunlar 
tekrar değil, vergi sistemine uymak ve kanunu 
daha çok vuzuha götürmek için yapılmıştır. 
Ali Dizman arkadaşımızın teklifine maalesef iş
tirak edemiyeceğiz. 

BAŞKAN — Evet. Saym Dizman'ın değiş
tirge önergesini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Sözlü olarak arz ettiğim gerekçeye müsteni

den 15 nei maddenin tasarıdan çıkarılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Tokat 
Ali Dizman 
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BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen

dim? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA

FA UYAR (İzmir) —- Katılmıyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Nazara 
alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Değiştirge önergesi ka
bul edilmemiştir. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

Değer esası 
MADDE 16. — Değer ölçüsüne göre harca 

tabi işlemlerde (1) sayılı tarifede yazılı değerler 
esastır. Müdahalenin men'i tescil ve tapu kayıt 
iptali gibi gayrimenkulun aynına taallûk eden 
dâvalarda gayrimenkulun değeri nazara alınır. 

Gayrimenkulun aynına taallûk eden dâvalar 
da ecrimisil ve tazminat gibi taleplerde de bu
lunulduğu takdirde, hare gayrimenkulun değeri 
ile talebolunan tazminat ve ecrimisil tutarı 
üzerinden alınır. 

Değer tâyini mümkün olan hallerde dâva di
lekçelerinde değer gösterilmesi mecburudir. Gös-
terilmemişse davacıya tesbit ettirilir. Tesbitten 
kaçınma halinde, dâva dilekçesi muameleye kon
maz. 

Noksan tesbit edilen değerler hakkında 
30 ncu madde hükmü uygulanır. 

BAŞKAN — Buyurun, komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA
FA UYAR (İzmir) — Gene ufak bir mürettip 
hatası var. İkinci fıkranın birinci satırının so
nundaki «bu» ile başlıyan kelime «bulunduğu» 
olarak yazılmıştır, «bulunulduğu» olacaktır. 

BAŞKAN — Mürettip hatasıdır, düzeltilmiş
tir. 

Madde hakkında söz istiyen ? Yok. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kaibul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Tahliye dâvalarında değer 
MADDE 17. — Gayrimenkulun tahliye dâva

larında, mukavele olsun veya olmasın bir yıllık 
kira bedeli üzerinden karar ve ilâm harcı alınır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Gayrimenkul veya gemilerin tahliye ve teslimi I 

MADDE 18. — Bir gayrimenkulun veya bir 
geminin tahliye ve teslimine dair olan icra ta
kiplerinde tahsil harcı; bir yıllık kira bedeli, 
yoksa bu süreye göre takdir edilecek bir bedel 
üzerinden hesaplanır. Haczedilen gayrimenkul-
lerin idaresi sırasında kiralarından ödenen vergi 
ve resimlerle alacaklıya verilen paralar bu be
dele eklenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Menkullerin teslimi 
MADDE 19. — Bir menkulün teslimine dair 

olan icra takiplerinde tahsil harcı; menkulün 
ilâmda veya takip talebinde gösterilen değeri, bu 
yoksa takdir edilecek değer üzerinden hesapla
nır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kaibul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

îera takiplerinde faiz 
MADDE 20. — icra takiplerinde takipten 

sorira işliyeçek olan faizler, harem hesa/bmda 
nazara alınmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Harcın nisbetı 
MADDE 21. — Adliye harçları (1) sayılı 

tarifede yazılı mabetler üzerinden alınır. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Buyurun Sayın Dizman. 
ALÎ DÎZMAN (Tokat) — Maruzatım 15 

nci maddede tekrar ettiğim hususa aidoTacak-
tır. Bu maddenin de tasarıdan çıkarılması 
lâzımgeldiğine, fuzuli bir madde olduğuna, bir 
tekerrürden ibaret bulunduğuna kaaniim. Ni
tekim çıkarmadığımız 15 nci madde diyor k i ; 
«Adliye harçları (1) sayılı tarifede yazılı iş
lemlerden değer ölçüsüne gör-e nispî esas üze
rinden, işlemin nevi ve mahiyetine göre maktu 
esas üzerinden almır.|» Burada da aynen tek
rar ediyor : «Adliye harçları (1) sayılı tari-
fedo yazılı ııisbetler üzerinden alınır». Orada 
nisbetteın bahsediyor. iBurada da mabet
ten bahsediyor. Şimdi komisyon diyor ki; 
vergi mevzuatında bin sistem dâhilinde yü- | 
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rümek, ona açıklık getirmek sistemin icabı
dır. Onun için başka bir yola gitmeye imkân 
yoktur. Böyle ufa'k tefek tekerrürler olursa 
da getirdiği açıklık karşısında bu kadarcık 
tekerrürden üzülmemek icabeder. Halbuki, eğer 
komisyon istese idi veya tasarıyı hazırlıyanla-
rm 'aklına gels-s idi her kanunda bulunması-
lâzımgelen umumi hükümleri, kısmı umumi 
esasları gösteren bir 'kısmı, bu kanunun da 
başına konalbilirdi ve her kısımda ayrı ayrı 
tekrar edilen birçok hükümler o umumi kısım
da pekâlâ beyan -edilebilirdi. Meselâ birçok kıs-
sımda şu hükümler geçer, der ki : sayılı tarife-
ie olanları harca tabiidir. Meselâ birine} kı
sımda adliye harçlarında geçer, noter harçla
rında geçer, diğer ne kadar hare nevi varsa, 
hepsinde bu hüküm vardır. Sayılı tarife muci
bince nispî ve ma'ktu esas üzerinden hare alı
nır. Hepsini tekrar etmeye lüzum yok. Tarife
lerde deyip bir umumi hüküm altında hepsini 
toparlamak mümkündür. Yine geçer; yazılı 
nisbetler üzerinden hare alınır. Yani bunları 
bu şekilde umumi hüküm altında toplamak vs 
birkaç kelime ile ifade ediverme'k yolu 
varken tekerrüre gidip de kanun safhalarını 
çoğaltmak hiç de doğru bir ş-ey olmasa gerek
tir. 

21 nci madde arz ettiğim şekilde bu 15 nci 
maddede hemen hemen harfiyen aynı şey ifade 
edilmiş olduğuna göre lüzumsuzdur. Kaldı ki, 
tasarı da lüzumsuzluğuna şahadet etmektedir. 
Dördüncü kısımda bu birinci kısımdaki 21 nci 
maddenin mütenazırı bir madde yoktur. Yani 
demek isterim ki ; bu kısımda hatırlarına gel
miş, 21 nci maddede böyle bir hüküm konmuş, 
fakat diğer kısımda benzeri olduğu halde, 
böyle bir hükme hiç lüzum v»a ihtiyaç hissedil
memiştir. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın ZeytinoğliL 
AZİZ ZEYTÎNOĞLU (Eskişehir) — Muhte

rem arkadaşlarım, bu harem nisbeti (1) sayılı 
tarifede yazılı olduğuna göre, bu maddenin 
kabulünden evvel bu (1) sayılı cetveli tek tek 
okuyup gözden geçirmemiz lâzımdır. Çünkü 
arkadaşlar ,bâzı faMr kimseler hakkını aramak 
için mahkemeye gittiği zaman adlî müzaharete 
mazhar oluyorlar. Fakat bâzıları da var k i ; 
fakrü hal ilmühaberi alamıyor, ama bu harcla-
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rın çokluğu doiayısiyle de vatandaş hakkını 
aramak almak için mahkemeye gidemiyor. Me -
selâ; (a) 100 "bin liralık bir dâvada şu kadar 
bin lira hare ödemesi lâzım. Bunu veremediği 
için de hakkını aramaktan mahrum kalıyor. 
onun için ben bilhassa Maliye Vekilimizden 
§unu sormak isterim; Reform dedikleri şu ka
nunlar. eski kanunların değişmesiyle ve şu ye
ni gelen kanunların arasında maliyeye hare 
bakımından fazla mı gelir getiriyor, az mı ıge-
lir getiriyor? Çünkü bugünkü adlî harçları
mız hakikaten fazladır. 

Eğer bu yeni harçlar reform namı altında 
tekrar fazlalaşırsa, hakikaten bu hakkını ara
mak istiyen insanlar için büyük bir külfet 
teşkil »etmektedir. Onun için bu bir sayılı eet-
veli tek tek tetkik etmek ve bu hususta da 
Maliye Vekilinin izahatını dinlemek isterim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA
FA UYAR (İzmir) — Muhterem arkadaşlarım; 
Ali Dizman arkadaşımızın itirazına biraz evvel 
cevap vermiştim, tekrara lüzum görmüyorum. 

Bir usul ve esası tesbit etmek bakımından ta
sarıda ufak tefek tekrarlar vardır. Bilirsiniz. 
bu kanun tasarısı birçok harçları bir arada top
lamaktadır. Hangi harcı tetkik edilecekse, han
gi hare görecekse vatandaş, o madde ile ilgili 
fasılları tetkik ettiği zaman, o konu ile .ilgili 
maddeleri tetkik ettği zaman orada bunun nede
nini, niçinini ve neticesini görmüş olacaktır. Bu 
bakımdan maddenin çıkarılmasına iştirak etmi
yoruz. 

Zeytinoğlu arkadaşımızın talebine gelince; 
komisyonda aynı mevzu üzerinde müzakereler ce
reyan etti. Kanunun metin kısmı tarifelerden 
ayrı, şimdi müzakere konusu olan metin kısmı, 
ana hatları, esasları getirmektedir. Bu nisbet 
nedir, yüzde kaç alınacaktır, eskiden ne 
idi, şimdi ne şekilde gelmektedir?... Bun
ları ayrıca metin kısmını tetkik ettikten sonra, 
komisyon müzakerelerine muvazi olarak tarifele
ri bir bir tetkik edeceğiz ve yüksek tasvibinize 
iktiran edecektir. O zaman bu nisbetler görüle
cektir. 

Yalnız peşinen şunu söyliyeyim ki; yeni ge
tirdiğimiz bu Harçlar Kanunu ile, vatandaşlara 
eskiden tahmil edilmiş olan hare mükellefiyeti-
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ne nazaran daha az hare mükellefiyeti tahmil 
edilmiştir ve meselâ mahkeme harçları % 40 tan 
% 30 a % 25 e indirilmiştir. 100 liraya kadar olan 
dâvalar ile 250 liraya kadar olan nafaka dâva
ları, demin kabul ettiğimiz madde ile harçtan 
muaf tutulmuştur. Yani Fakir vatandaşımıza 
hitabeden muamelelerin harçları nisbeten kaldı
rılmış veya ucuzlatılmıştır. Bu itibarla Zeytin
oğlu arkadaşımızın endişeleri de tarifeler tetkik 
edilirken görülecektir ki, giderilmiştir. Merak 
etmesinler hürmetlerimle. 

AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — «Tari
feler bir sayılı nisbetler üzerinden alınır» diye 
kabul ettiğimize göre hafifletmeye imkân kalmaz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA
FA UYAR (Devamla) — Hayır efendim, denlin 
de arz ettim. Biz ana hatlarını, esaslarını tes
bit ediyoruz. «Bir sayılı tarifede yazılı nisbetler 
üzerinden hare alınır» diyor. Biz bunu kabul 
ediyoruz. Bir sayılı tarife geldiği zaman o 
nisbetler burada tekrar okunacaktır. Yüzde 25 
nisbet koymuşuz. Çıkacaksınız yüzde 20 teklif 
edeceksiniz. Veyahut biz cevap vereceğiz. Es
kiden yüzde 40 iken, biz bunu yüzde 25 e indir
mişiz, diyeceğiz. Tarifeler ayrıca kabul edile
cektir. Şimdiden tarifelerin peşinen kabul edil
mesi diye bir husus yoktur. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Dizman'm değiştirge 
önergesini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
21 nci maddenin tasarıdan çıkarılmasını arz 

ve teklif ederim. 
Tokat 

Ali Dizman 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor 
mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA
FA UYAR (İzmir) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılma
maktadır. Nazara alınmasını oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... De
ğiştirge önergesi kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dâvadan feragat, dâvayı kabul veya sulh 

JVEADDE 22. — Dâvadan feragat veya dâvayı 
kabul veya sulh, mahkemenin ilk celsesinde vuku 
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bulursa, karar ve ilâm haremin üçte biri, daha 
sonra olursa üçte ikisi alınır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
G E Ç Î C I K O M I S Y O N S Ö Z C Ü S Ü MUSTA

F A UYAR (îzmir) — Efendim, birinci satırdaki 
«mahkemenin» kelimesi «muhakemenin» olacak
tır. Bu şekilde düzeltilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Evet, bir tabı hatasıdır. Birinci 
satırdaki «mahkemenin» kelimesi «muhakemenin» 
olarak düzeltilmiştir. Madde hakkında başka söz 
istiyen? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

îera takibinden vazgeçme 
MADDE 23. — Her ne sebep ve suretle olur

sa olsun, icra takibinden vazgeçildiğinin zabıt
nameye yazılması için vazgeçilen miktara ait tah
sil harcının yarısı alınır. Ancak haczedilen mal 
satılıp paraya çevrildikten sonra vazgeçilirse tah
sil harcı tam olarak alınır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gayrimenkul veya gemilerin tahliye ve teslimin
de Tahsil Harcı nisbeti 

MADDE 24. — Gayrimenkul veya gemilerin 
tahliye veya teslimine dair icralarda Tahsil Har
cı; (1) sayılı tarifede yazılı miktarların yarısı 
nisbetinde alınır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Harcın ödenmesi 

ödeme usulü 
MADDE 25. — Adliye harçları ilgili kâğıt 

ve belgelere hare pulu yapıştırılmak . suretiyle 
ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Buyurun Sayın Zeytinoğlu. 

AZIZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Muhte
rem arkadaşlarım; bu ödeme usullerinde de bir 
yenilik yapmak lâzımgelir kanaatindeyim. İşte 
reform kanunlarının böyle olması lâzımgelir. Şim
di bizde 80 çeşit pul vardır. Posta pulu, damga 
pulu, hare pulu var. Vatandaş bunların hangi-
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sini yapıştıracağını şaşıyor. Pratik olmak lâzım, 
bir tek pul çıkarmak lâzım. Bâzı memleketlerde 
böyledir. Hattâ posta pulu, dâhil, damga pulu 
dâhil, hare pulu da dâhil tek pul vardır. Bunlar, 
nihayet posta pulu da olsa, onların gelirlerini 
ölçmek, bulmak kabildir. Çünkü, her Bakanlı
ğın veya dairenin çıkaracağı pullar tesbit edilir, 
sarfiyata göre her dairenin hakkı mahfuz tutu
lur. Onun için burada hare pulu yerine acaba 
damga pulu esasını kabul edemez miyiz? Bunu 
arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon. 
• GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

UYAR (İzmir) — Muhterem arkadaşlarım; sa
yın Zeytinoğlu arkadaşımız burada 80 türlü pul 
vardır, dediler ama üç tane pul ismi saydılar. 
Demek ki, çok fazla değil. Esas itibariyle bu 
hare pullarını vatandaş değil, mahkeme veznele
ri. yapıştıracaktır. Onun için vatandaşla pek il
gisi yoktur. Kaldı ki, biz bundan sonra müza
kere edeceğimiz Damga Resmi Kanunu ile de 
birçok pulları kaldırmışızdır, Müdafaa ve Tay
yare pullarını kaldırmış bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti
yen? Yok. Değiştirge önergesi de yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ödeme yeri 
MADDE 26. — Adliye harçları, harca konu 

olan işlemleri yapan mahkeme ve daireler tara
fından alınır. 

Kanunlarda aksine hüküm varsa bu madde ye
rine o hüküm uygulanır. 

BAŞKAN.— Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maktu harçlarda ödeme zamanı 
MADDE 27. — (1) sayılı tarifede yazılı mak

tu harçlar ilgili bulunduğu işlemin yapılmasın
dan önce peşin olarak ödenir. 

Mahiyetleri icabı işin sonunda hesabedilip 
alınması gerekenler, hare alacağının doğması ta
rihinden itibaren 15 gün içinde ödenir. 

Hare peşin veya süresinde ödenmemiş ise, mü-
taakıp muamelelere ancak hare ödendikten son
ra devam olunur. Celse harçları Karar ve İlâm 
Harcı ile birlikte ödenir. 

BAŞKAN — Komisyonun bir değiştirge 
Önergesi vardır, okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

Harçlar kanunu tasarısının 12 nci maddesin
de Geçici ..Komisyon tarafından yapılan tadilât
ta celse harçlarının ne şekilde ödeneceğine ait 
gerekli hükümler mezkûr maddeye konmuş bulun
duğundan tasarının 27 nci maddesinin son fıkra
sındaki «celse harçları karar ve ilâm harcı ile 
birlikte ödenir.» hükmüne lüzum kalmamıştır. Bu 
fıkranın tasarıdan çıkarılmasını arz ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
izmir 

Mustafa Uyar 

BAŞKAN — Komisyon teklifini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde hakkında başka söz istiyen var mı? 
Yok. Maddeyi, kabul buyurduğunuz değişiklikle 
birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Nispî harçlarda ödeme zamanı 
MADDE 28. — (1) sayılı tarifede yazılı nis

pî harçlar aşağıdaki zamanlarda ödenir: 
a) Karar ve ilâm Harcı, 
Karar ve ilâm harçlarının dörtte biri peşin, 

geri kalanı kararın verilmesinden itibaren iki ay 
içinde ödenir. Karar ve ilâm Harcı ödenmedik
çe ilgiliye ilâm verilmez. 

b) icra Tahsil Harcı. 

icra takiplerinde Tahsil Harcı, alacağın öden
mesi sırasında, ödeme yapılmıyan hallerde hare 
alacağının doğması tarihinden itibaren 15 gün 
içinde ödenir. 

Hare alacağı icranın yerine getirilmesiyle 
doğar. 

Konunun değeri üzerinden alınacak iflâs 
Harçlarından da bu bend hükümleri uygulanır. 

Depozito, defter tutma ve miras işlerine ait 
harçlar. 

c) (1) sayılı tarifenin (D) bölümünde yazılı 
depozito, defter tutma ve miras işlerine ait harç
lar işin sonundan itibaren 15 gün içinde öde
nir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? Bu
yurun Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
UYAR (izmir) —• Muhterem arkadaşlarım, bir 
tabı hatası vardır. Bu maddenin «C» bendi, bu
nun üzerindeki «depozito» kelimesiyle başlıyan 
satırın başında olması lâzım. Yani «C» dedikten' 

sonra «Depozito defter tutma ve miras işlerine 
ait harçlar» diye devam edecek. 

BAŞKAN — C) Depozitonun önünde ola
cak. Tabı hatası bu şekilde düzeltilmiştir. Mad
de hakkında söz istiyen? Yok. Maddeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler;... 
Kabul edilmiştir. 

ilamsız takiplerde peşin hare 
MADDE 29. — ilâma dayanmıyan takip is

teklerinden alacak miktarının binde beşi peşin 
alma. ! \ ; 

Peşin harçlar takip sonunda alınacak asıl 
harca mahsubolunur. 

ilâma dayanmıyan takiplerde alacaklı mah
kemeye müracaata mecbur kalırsa, peşin alı
nan hare kendisine iade olunur. Veya ala
caklının isteği üzerine mahkeme harçlarına 
mahsubedilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Noksan tesbit edilen değer üzerinden harcın 
ödenmesi 

MADDE 30. — Muhakeme sırasında tesbit 
olunan değerin, dâva dilekçesinde bildirilen de
ğerden fazla olduğu anlaşılırsa, yalnız o celse 
için mahkemeye devam olunur, takibeden cel
seye kadar noksan değer üzerinden peşin ka
rar ve ilâm harcı tamamlanmadıkça dâvaya 
devam olunmaz. Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun 409 ncu maddesi uyarınca dosya
nın muameleden kaldırılmasına karar verilir. 
Sözü ıgeçen maddede de gösterilen süre içinde 
dosyanın muameleye konulması, noksan olan 
harcın ödenmesine bağlıdır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Peşin alman Karar ve İlân harçlarının 
geriverikajesi 

MADDE 31. — Peşkı alınan Karar ve ilâm 
Harcı işin hitamında ödenmesi gerekenden 
fazla olduğu anlaşılırsa fazlalık istek üzerine 
geriverilir. 

BAŞKAN Madde hakkında söz istiyen?.. 
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İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta

monu) —• Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Arkadaşlar, dikkatinizi bir 

noktaya çekeceğim. Süratle kanunun müzake
resini yapıyoruz. Arkadaşların söz istedik
leri anda sıraya vurmalarını rica edeceğim. 
Buyurun Sayın "üfılanlıoğlu. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Muhterem arkadaşlarım; 31 nci mad
de «peşin alınan Karar ve İlâm Harcı işin hi
tamında ödenmesi gerekenden fazla aldığı 
anlaşılırsa fazla istek üzerine geriverilir demek
tedir. Şimdi bir davacı veya davalı, bu ka
rar ve âlâm harcının işin hitamından noksan 
veya fazla olduğunu bilmez. Bâzı insanlar, 
mahkemeye çok girip çıkanlar, hukukçular 
bunları bilebilir. Ama lâattâyin bir vatandaş 
bunu bilmez. Buraya istek kelimesinin ilâve
si birçok vatandaşların haddinden fazla ver
diği harçların geriverilmesine sebebolabilir. Bu
radan ben, 'önergemi yazacağım, istek kelime
sinin çıkartılmasını istirham ediyorum. Bilmem 
komisyon teklifimizi kabul eder mi, iştirak 
ederler mit Hürmetlerimle. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜıSÜ MUSTAFA 
UYAR (İzmir) — Efendim, »eski kanunun ay
nıdır. Elli kuruş fazla kalmış veya üç, !beş 
lira fazla kalıyor, tatbikatta görülüyor. Bu baş
kâtibin re'sen araştırması çok büyük masraf
ları muciboluyor, vatandaş arzu ederse, talebe-
derse geriveriyoruz. 

BAŞKAN — Madde hakkında tatmin oludu-
nuz mu, Sayın Yılanlıoğlu?... 

İSMAİL HAKKİ YLA^LIOĞLU (Kasta
monu) — Hayır. 

BAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyealler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci Bölüm 

Çeşitli hükümler 

Harcı ödenmiyen işlemler 
MADDE 32. — Adliye işlemlerinden alına

cak harçlar ödenmedikçe mütaakıp işlemler 
yapılmaz. Ancak ilgilisi tarafından ödenmiyen 
harçları diğer taraf öderse işleme devam olun-
ma'kla beraber bu para mahkeme neticesinde ay
rıca bir isteğe hacet kalmaksızın hükümle na-
zaıa alınır. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 

Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İşçi alacaklarının takibi 
MADDE 33. — İş mahkemeleri tarafından 

işçiler lehine hükme bağlanmış olan hak ve 
alacaklarım, takibinde işçilerden hiçbir hare 
alınmadan gerekli işlem yapılır. Bu harçlar işçi 
haklı çıktığı takdirde ta'kip sonunda hesabedi-
lerek ayrıca bir hükme hacet kalmadan borç
ludan tahsil olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyan? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yol giderleri ve tazminatı 
MADDE 34. — Tebliğden başka bir işlem 

yapmak için makamından uzaklaşmaya mec
bur olan hâkimler, C. savcıları ve icra iflâs ıme-
murlariyle adlî tabiplere, adliye başkâtipleri 
ila kâtiplere, mübaşir ve müstahdemlere yol gi-
lerlerinden başka aşağıdaki şekilde tazminat 
veriliı?. 

Daireden uzaklaşmayı gerektiren iş, mah
kemenin bulunduğu belediye hudutları dâhilinde 
ise beher iş için 10 lira tazminat verilir. 

Daireden uzaklaşmayı gerektiren iş, mah
kemenin bulunduğu belediye hudutları hari
cinde ise, beher üş için 15 lira tazminat verilir. 

Daireden uzaklaşmayı (gerektiren işlerin bir 
kısmı mahkemenin bulunduğu belediye hudut
ları içinde, bir kısmı haricinde ise, »belediye 
hudutları içinde beher iş için, 10 lira belediye 
hudutları dışında olan beher iş için 15 lira taz
minat verilir. 

Bir işin bir günde tamamlanması mümkün 
olmadığı takdirde her gün için bir iş üzerin
den ve yukarıki fıkralar hükümlerine »göre taz
minat verilir. 

Görülen işler birden ziyade ise, yol gideri 
mesafe nazara alınarak orantılı şekilde taksim 
olunur. 

Adliye başkâtipleriyle, kâtipiler için bu mik
tarın 2/3 ü, mübaşir ve müstahdemler için ya
rısı ödenir. 

Yol giderleri ile tazminat ilgili kişiler ta
rafından işin ifasından evvel emaneten makbuz 

•mukabilinde vezneye yatırılarak buna mahsus 
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bir deftere kaydedilir. Keşfi ve işlemi mütaakıp 
yapılan sarfiyat bir tutanakla tevsik olunarak, 
bakiyesi ilgili kişiye ıgeriverilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenl 
Buyurun Bayın Dizman. 

ALÎ DlZMAN ('Tokat) — Muhterem arka
daşlar ; bu madde şimdi okunduğu gibi adliye 
mensubunun harcırahını tesbit etmektedir. Ta
sarıda bir günde görülen işlerin miktarı birden 
ziyade ise bir 30 liralık tavan hakkı koymuş
tur ve hlâkimfin alabileceği miktar 30 liradır. 
Teknik Komisyon değiştirisi ise böyle bir tava
nı kaldırmıştır. B>ana öyle gelir ki, gerek 30 
liralık tavan1 haddi ve. gerekse tav ansız bir 
şekil doğru fok usul olmasa gerektir. 

Çünkü öyle haller olmaktadır ki ; bilhassa 
sulh ceza mahkemelerinde, orman dâvalarım
da, 16 - !20 yük odunu belediye hudutları 
içindeki deposunda bulunmakta ve hâkim 
iki saatlik bir keşif için oraya gitmekte 
15 - 20 işi bir anıda bitirebilmektedir. Normal 
olarak dağbaşmda gezmenin ücretinin 10 - 15 
lira olarak takdir edildiği bir anda iki saatlik 
bir mesaiye 100 - 150 lira ücret takdir etmek 
münasip bir had yolu olmasa gerektir. Bu, iti
barla bir tavamın tesbitini zaruri görmekteyim. 
Anoak bu tavanın 30 lira olarak tâyinini de 
mâkul fouılıamadıim. Şelhüof Sinideki işlerde 30 lira, 
şehir dışındaki işlerde ise 40 lira olaırak bu 
tavanın tesfoitinin uygun olacağı kanaatinde
yim. Maddede kendime göre bir redaksiyon 
değişikliği yaparak yeni foir teklif hazırladım. 
İltifatınıza mazhar olmasını diliyeceğim. 

BAŞIKAN — Madde hakkımda 'başka söz is-
tiyen? Halil özmen (Bey, huyunun. 

HALİL ÖZMEN '(Kırşehir) — (Sayım Baş
kan, muhterem arkadaşlar, bilhassa bir husuı-
su Yüce Heyetinize ve komisyonda bulunan de
ğerli arkadaş! arı'mm yüksek nazarlarına arz 
etmek için kürsüye gelmiş bulunuyorum. Mad
denin birinci paragrafımda; «Tebliğden başka 
bir işlemi yapmak için makamından uzaklaşmı-
ya mecbur olan hâkimler, ıC. Savcıları ve ic
ra - iflâs memurlariyle adlî tabiplere, adliye 
başkalâtipleri ile mübaşir kâtiplere ve müstah
demlere yol giderlerinden 'başka aşağıdaki şe
kilde tazminat verilir.» deniyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bâzı hallerde icra 
memurlarının işleri olduğu için foundarın yerle-

21 . 1. 1964 O : 1 
rine kâtipleri vaızife almakta ve icra memuru 
yerine hacze giderek orada haciz muamelesini 
yapmaktadırlar. {Dairelerine döndükleri zaman 
ücretin tahakkukunda aynen icra memurunun 
vazifesini mahallinde yaıptıgı halde harcın he
sabında icra memuruna 10 lira verilirken, icra 
memurluğu yapan kâtibe 4, 5 lira gibi foir 
para verilmekte ve icradaki kâtipler bundan 
sızlanmaktadır. 

Acaba arkadaşlarımızın bu husustaki dü
şünceleri nedir, bir haksızlığı önleme bakı
mından bunu bilhassa rica ediyorum. 

Hürmetlerimle. 
BALKAN — BıVyıırun Komisyon. 
«GEÇİCİ KOMÎSYION ıSÖZGÜSÜ MUSTA

FA UYAR (İridir) — Muhterem arlka'daşianim. 
hepinizin malûmu olduğu üzere bu madde Hü
kümet tasarısında Ali Dizman arkadaşımızın 
izah buyurduğu şekilde 30 liralık bir tavanla 
gelmiştir. Komisyonda bu mevzuu uzun uzadıya 
müzakere ettik. Hâkimlikten ve avukatlıktan 
gelen arkadaşlarımız da bilirler, adaletin icap
larından birisi de süratli olmasıdır. Biz ıbu icaba 
riayet ederek adaleti süratlendirmek, mahkeme
lerin bir an evvel bitmesini temin etmek, işleri 
sürüncemede bırakmamak ve bu maksatla da iş
leri süratlendiren faillerini, hâkimleri, savcıları, 
icra memurlarını ve saıireyi mükâfatlandırmak 
için tavanı kaldırdık ve iş esasına göre, her iş 
için ayrı ayrı tazminat vermek suretiyle bu mad
deyi tedvin ettik. 

Şimdi, bunun gerekçesi şudur: izah ettiğim 
gibi hâkim, eğer biz bu tavanı kaldırmazsak her 
hangi foir mıntakada 10 tane keşfi bir günde yap
ması mümkün iken yapmaz, 3 tane kor, 2 tane 
kor, gider onu yapar, döner gelir. Diğerlerini 
başka bir güne talik .eder, başka bir güme koyar. 
Binaenaleyh 30 lirayı aşmıyacak şekilde keşifle
ri ayarlar ve böylelikle geri kalan günler hoş 
geçmiş olur, sürati temin etmez. Bu bakımdan 
biz tavanı kaldırdık, her iş başına ayrı ayrı taz-
ralinat verilmesini uygun gördük. Kanaatimizce, 
bu, realitedeki aksaklıkları giderme bakımından 
en uygun bir yol olsa gerektir. 

Halil özmen arkadaşımızın icra memurları
nın yerine kâtipler hacze gidiyor ve icra memu
runun yaptığı işin aynını yaptığı halde onun 
aldığı tazminatı almıyor, 4,5 lira gibi az bir pa 
ra alıyor, sızlanıyor şeklindeki itirazına gelintee; 
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arkadaşlar maddenin son kısmında hâkimlere, 
savcılara tabiplere bu tazaninatların tamamı 
başkâtiplere şu ıkadar, kâtiplere şu kadar diye 
3 te iki bir nisbet koymak suretiyle bunu biraz 
yükseltmiş oluyoruz. 'Bu insanlar her ne kadar 
aynı işi yapıyorlarsa da bir de bunların sıfatı 
mevzuubahistir. Bu itibarla aynı işi yapan kâtip
lere aynı paranın verilmesini 'komisyonumuz uy
gun bulmamıştır. Onlara da üçte iki nisbetin-
de para vermeyi münasip bulmuştur. Bu şekil
de kabulünü istirham ederim. 

Ancaık bir tabı hatası var onu da tashih ede
lim; sondan ikinci fıkra, «Adliye Başkâtipleriy-
le» diye başlıyan sondan ikinci fıkrada «adliye 
başkâtipleriyle, kâtipler için bu miktarın» yazıl
mıştır. «Bu miktarın» okuyacaktır, «miktar» 
olacaktır. Bu şekilde tashih ediyoruz. Mâruzâtım 
bu kadardır. 

BAŞKAN — Sayın özmen. 
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem 

arkadaşlar; Komisyondaki arkadaşımdan özür 
dileyerek bir hususu rica ledeceğim : 

îcra memurunun yerine kaim olan ve onun 
gibi üzerine mesuliyet alan, mahallinde her tür
lü tehlikeyi göz önüne alaralk zorla icra yapan 
ve bâzı hallerde büyük hâdiselere sebebiyet ve
ren ve hattâ o gibi işlerde ölümü dahi göze alan 
zabıt kâtibinin icra memurundan "vazife esnasın
da hiçbir farkı olmadığı kanaatindeyim. Tatbi
kat da bugün bu merkezdedir. Onun için icra 
memurunu mahallinde temsil eden kâtibin aynı 
şekilde icra memurunun aldığı parayı alması 
adalet kaidelerine uygundur. Çünkü gördüğü va
zifede hiçbir fark yoktur. Ben bunun misalini 
gördüm, icra memuru yerine kâtip gitmiştir. 
Orada bir hâdise olmuştur ve çekilmiş vurulmuş
tur. Binaenaleyh, gördüğü vazife çok büyük ol
duğuna göre, mesuliyeti de ağır olduğuna göre, 
10 lirayı almasında her halde kendisi için bir 
fayda olacaktır. îcra memuru gitmemiştir, kâtip 
gitmiştir, diye ona harcın üçte ikisini vermeme
liyiz arkadaşlar. Bu hususu bidhassa Yüce He
yetin nazarı dikkatine arz ediyorum. 

Bundan başka arkadaşlar, bir husus daha var
dır, onu da Yüce Meclisinize arz edeyim, «Daire
den uzaklaşmayı gerektiren iş, mahkemenin bu
lunduğu belediye hudutları haricinde ise, beher 
iş için 15 lira tazminat verilir. «Yani, her dos
ya başına hâkime 15 lira tazminat vereceğiz. 
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Muhterem arkadaşlar, memleketimizin huşu 

siy etleri vardır. Başka başka hususiyetler her yer
de birbirine benzememektedir. Mesalâ bir orman 
mmtakası düşününüz, orman mıntakasında çalı
şan arkadaşlarımızın elinde keşfi yapılmadık en 
aşağı yüz dosya mevcuttur. Hattâ üç yüz dosya
ya kadar keşifleri yapılacak işler vardır. Cürmü-
meşhut tahsisatı zamanında gelmediği için bun
lar birikir, birikir bir kış günü değil, bir bahar 
günü yahut bir yaz günü cürmümeşhut tahsisatı 
geldiği zaman hâkim gider. Orman mıntakasında 
bir günde 100 dosyanın keşfini yapan arkadaş
larımı biliyorum ve buna şahidim. Şimdi, 100 
dosyanın keşfini birden yaptığına göre, orman 
işidir, çok basittir, bir keşif beş dakika sürmez; 
burası ormandan mı açılmıştır, ağaç kesilmiş mi
dir, kesilmemiş midir, ağaç yaş mıdır, kuru mu
dur, yarım saat içinde yapacağı iş bukadardır, 
bir çok dosyanın işini intaceder. 

Şu halde hesabediıı 100 ü 10 ile çarparsanız 
şu kadar, 5 ile çarparsanız bu kadar. Bunu ko
misyondaki değerli arkadaşları m m nazarı dikka
te almalarını rica ederim. Bu memleketin imkân
ları çok azdır. Hele cürmümeşhut hâdiselerinde 
hiç para göndermez Adliye Vekâleti 10 kere 20 
kere yazarsınız tetkikedersiniz bir türlü parayı 
alamazsınız. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA

FA UYAR (izmir) — Ali Dizman bey de söz is
tedi. Kendileri konuşsunlar da ondan sonra, ce
vaplarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ali Dizman. 
Ali Dizman (Tokat) — Komisyon, tavan ta

nınmasını işlerin sürüncemede bırakılabileceği 
veya hâkimin o civarda 3-5 tane keşif olmasına 
rağmen harcırahtan, tazminattan kaybetme
mek için işin bir kısmını bir günde yapıp aynı 
gün çıkarılması mümkün olan diğer işleri erte
si güne bırakmak suretiyle hem geciktirebile
ceğini hem de daha fazla vesaiti nakliye ücreti 
ödenmesine sebebolabileceğini ileri sürdü. 

Böyle bir hali düşündüğümüz takdirde bu
nun aksini de düşünmek imkân dahilindedir. 
Bu defa da bir bölgede işlerin biriktirmesini, 
bu itibarla icabında bir mevsim boyu bir böl
gedeki işleri biriktirip cümlesine birden git-
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nıek suretiyle, nasıl olsa aynı parayı alacağına 
göre zalı metten tasarruf şeklinde düşünmek 
kaabildir. Bu ayıdan mütalâa ettiğimiz taktir
de tavanı kaldırmak işleri süratlendirmek ye
rine işlen ağırlaştırabilir. Onun içindir ki pek 
fazla hadlerde basit işlerden bir anda pek faz
la tazminat almak yoluna gidilmemesini temin 
için bir tavanın kabul edilmesi lâzımgeldiği 
fikrindeyim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti-
yen? Yok. Ali Dizman arkadaşımızın değiştir-

. ge önergesini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Sözdü olanak arz ettiğim gerekçeye ımüste-

ııideıı 34 ncü maddenin aşağıdaki şeMlde değiş
tiril meşini arz ve teklif ederim. 

Tokat 
Ali Dizıman 

Madde 34. —• Tebliğden başka bir işlem yap
mak için makamımdan uzaklaşmağa mecbur 
olan hâkimler, C. savcıları ve icra ve iflâs me
murları ile adiliye tabipleri, 'adliye başkâtipleri 
ile kâtiplere, mübaşirlere, müstahdemlere yol 
giderlerinden başka aşağıdaki miktarlarda yol 
tazminatı verilir. 

1. Daireden uzaklaştırmayı gerektiren iş 
mahkemenin bulunduğu 'belediye hudutları dâ
hilinde ise beher işi için 10 lira, 

2. Daireden uz'alklaşltırmayı gerektiren iş 
mahkemenin ibulıınduğu belediye hudutları ha
ricinde ise belıer iş için 15 lira, 

3. Daireden uzaklaştırmayı gerektiren işle
rin bir 'kısmı mahkemenin 'bulunduğu belediye 
hudutları iğinde, bir kısmı haricinde ise, bele
diye hudutları içinde olan beher iş için 10 lira 
ve belediye hudutları dışında olan beher iş için 
15 llira. Ancak bu miktarlar bir günde birinci 
benddeki işler için 30 lira ve diğer bendlerdeki 
işler için 40 lirayı geçemez. Daireden uzaklaş
tırmayı gerektiren (birden ziyade iş olursa müm
kün oldu'kça işler aynı günde yapılır. Bir işin 
bir günde tamamlanması mümkün olmadığı tak
dirde her gün için bir iş üzerinden ve yukar-
dalki ibendleni gereğince tazminat verilir. Görü
len işler birden ziyade ise yol gideri mesafe 
ile yol tazminatı ise yukardaki bendler esasları 
ile orantılı şekilde taksim olunur. Adliye baş
kâtipleri ile »kâtipler için bu miktarın üçte bliri, 
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mübaşir ve müstahdemler için yarısı ödenir. 
Yol giderleri ile tazminat ilgili kişiler tarafın
dan işin ifasından evvel emaneten makbuz mu
kabilinde vezneye yatırılarak bunlar mahsus 
bir deftere kaydedilir, keşfi ve işlemi mütaakıp 
yapılan sarfiyat bir tutanakla tevsik olıınıaralk 
bakiyesi ilgili kişiye geri verilir. 

BAŞKAN — Komisyon değiştirge önerge
sine katılıyor mu1? 

ÖEÇlCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
UYAR (İzmir) — İzah ettiğimiz sebeplerle Ika-
tılmıyoruz, efendim. 

BAŞKAN — İzah ettikleri sebeplerle katıl
mıyor Komisyon. 

Nazara alınmasını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etımiyenler... Nazara alınması 
kabul edilmiştir. 

Komisyon tfilhal iştira'k ediyor musunuz? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

UYAR (İzmir) — Hayır efendim, maddeyi! geri 
alıyoruz. 

BAŞKAN — Filhal iştirak etmedikleri için 
maddeyi Komisyona geri veriyoruz. 

İstinabe yoliyle icra takiplerinde giderler 
MADDE 35. — Diğer bir icra ve iflâs daire

sinden istinabe suretiyle bir işlemin yapılması 
istendiği zaman ıbu işlemlere ait lüzumlu gider
ler o dairelere gönderilir. 

'BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyien? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Paraların bankalara ve malsandı'klarına 
yatırılması 

MADDE 36. — Mahkemeler, hâfkimler, C. 
savcıları ve icra iflâs daireleri tarafından adlî 
ve idari işlemlerle takip işlemlerinden dolayı her 
hangi bir sebeple alınmış olan paraların banka
ya yatırılması ha inde bu paralara ıait faiz, ak-
ramiye ve sair menfaatleri Devlete aittir. 

Şüyuun giderilmesi neticesinde hâsıl olan 
para ve tereke paraları ile kısıtlı veya gaip 
adına bankaya yatırılan paralar yukarlti fıkra 
hükmünden müstesnadır. 

Paraların bankaya ve malsandıklarına yatı
rılması için ilgililerden gider adı ile bir şey 
alınmaz. 

Paraların alacaklıya gönderilme giderleri 
alacaklıya aittir. 
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ilgilinin hak ettiği parayı, hak etme tarihin

den itibaren on yıl içinde almak için müracaat 
etmemesi halinde, Ibu paralar Hazineye gelir 
kaydolunur. 

'BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Süresinde ödenmiyen borçlar 
MADDE 37. — Bu kanunda ödeme zamanı 

gösterilen harçlardan süresinde ödenmiyenleri, 
'ilgili mahkeme ve daireler tarafından sürenin 
sonundan litibaren onbeş gün içkide bir yazı ile 
o yerin vergi dairesine bildirilir ve harçlar ver
gi dairesinde tahsil olunur. 

Yazıda harcın nevi ve mahiyeti, miktarı, mü
kellefin soyadı ve adı ve en son ikametgâh 
adresi açık olarak gösterilir. 

'BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Buyurun Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
UYAB (izmir) — Bu maddenin matlabında toir 
yanlışlık vardır. «Süresinde ödenımiyen borçlar 
değil» «harçlar» olacaktır. 

BAŞKAN — Bu sekilide değjişıtiriyoruz. 
Madde hakkında söz istiyen? Yok. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Divan Kâtibi 
arkadaşımız biraz ağır okusalar daha iyi olur, 
çok süratli okuyorlar, takibetmek imkânı hâsıl 
olmuyor. 

BAŞKAN — Elinizdeki tasarıyı okumuş du
rumdasınız diye süratli okuyor, mamafih lağır 
okuyalım. 

ikinci Kısım 

Noter harçları 

Birinci Bölüm 

Mükellefiyet ve muaflık 
Mevzu 

MADDE 38. — Noter işlemlerinden bu ka
nuna bağlı (2) sayılı tarifede yazılı olanları no
ter harçlarıma tabidir. 

Pey akçesi, zamanı rücu, ücret tevkifi, ce
zai s<art gibi bir akdin müeyyidesi kabilinden 
olan taahhütlerden, başlı Ibaşına bir lakde konu 
olmadıkça hare alınmaz. 
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j BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 

Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... &abul edilmiştir. 

Yetkili makamların istiyecekleri suretler 
MADDE 39. — Kamu hukuku ile ilgili işler

de yetkili makamların istiyecekleri suretlerden 
hare alınmaz. 

"BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Mükellef 
MADDE 40. — Noter harçlarını, harca mev

zu olan işlemin yapılmasını istiyen kişiler öde
mekle mükelleftirler. 

BAŞKAN — Mdde hakkında söz üşüyen1? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Hare alma ölçüleri ve nisbetleri 

Hare alma ölçüleri 
MADDE 41. — Noter harçları (2) sayılı tari

fede yazılı işlemlerden değer veya ağırlık ölçüsü
ne göre, nispî, işlemin nevi ve mahiyetine göre 
maktu esas üzerinden alınır. 

BAŞKAN — Madde (hakkında söz istiyen?. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. (Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kaîbul edilmiştir. 

Değer esası 
MADDE 42. — Değer veya ağırlık ölçüsüne 

göre Ûıarca tabi işlemlerde ;(2) sayılı tarifede 
yazılı değer veya ağırlıklar esastır. 

Menkul ve 'gayrimenkul mallar hakkında 
alım, satım, taalhhüt ve rehinle ilgili !her nevi 
mukavele, senet ve kâğıtlarda değer gösterilme
si mödburidir. 'Rehin bordroları hakkında t>u 
'hüküm uygulanmaz, 

BAŞKAN — Madde (hakkında söz istiyen?. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Çeşitli işlemlerde değer 
MADDE 43. — Tarifede yazılı nispî harçla

rın hesabında, sulh işlemlerinde, sulh olunan 
bedel, rehin işlemlerinde rehin bedeli, kiralarda 
mukaveledeki süreye göre kira karşılığının top
lamı, süre belli değilse bir yıllık kira tutarı, 

I hizmet akdinde süreye göre verilecek ücretin 
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toplamı, süre belli değilse bir yıllık ücret tutarı, 
sermaye şirketlerinde konulan ve ileride konul
ması taahhüdedilen sermayenin toplamı, kaydı 
hayatla irat bağlanmasında bir yıllık irat tuta
rı, harca esas olur. 

Kiralamanın devir ve bozulmasında geri ka
lan süreye, sermayenin artırılmasında _ yalnız 
artırılan kısma ve sermaye paylaşılmasında 
mevcut miktara göre hare alınır f 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kişilerin, imzaların, birden çok olması 
MADDE 44. — Bir kişinin, birden çok kişi- j 

yi temsil etmesi harem artırılmasını gerektir
mez. 

• Şu kadar ki, bütün imzaların tasklikî ka
nunen şart olan muamelelerde vekâleten imza 
edilmesi 'halinde, Vekilin imzasının tasdikin
den alınacak hare temsil ettiği kişilerin sayı
sınca çoğaltılır. 

(Bir işte müştereken hareket eden vekillerin 
ve 'bir borca kefalet eden müteselsil kefillerin 
bir kâğıda koyacakları birden çok imzalar bir 
İmiza sayılır. 

Ancak miümessil, haiz olduğu birden fazla 
sıfatlara dayanarak imza edersek sıfatları sa
yısınca hafc çoğaltılır. Bir kişi 'hem kendisi 
için ve hem başkalarını teimsil suretiyle imza 
ederse kendisi için ayrı, başkaları için de yu-
karıki fıkralara göre ayrı hare alınır. 

Birden ziyade kimseler, bir kâğıda ayrı ay
rı işler ilcin imza atıyorlarsa (her birinden im
za ettikleri kısım için ayrı ayrı hare olmır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Harem nisbeti I 
MADDE 46. — Noter harcı, (2) sayılı ta

rifede yazılı nislbetler üzerinden alınır. 
'BAŞKAN — Madde hakkında söz-istiyen?. 

Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kalbnledilmiştir. I 

'Bir arada yapılan işler I 
MADDE 46. — (Birbiriyle ilgili işler bir 1 

arada bulunursa en yüksek hâre alınmasını ge- I 
re'ktiren iş 'üzerinden bir hare alınır, | 
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| BAŞKAN — Madde hakkında s?z istiyen?. 

Yok. Maddeyi oyunuza s m u y o ^ ^ / Ka$?ii4 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul, «di lmjş^ . , 

Yan harca tabi işler 
MADDE 47. — Sürenin uzatılması \ vq > vâ

denin yenilenmesi halinde asıl senet, 'mukabe
le ve kâğıtlardan almmıiş olan harem yansı 
alınır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istfyeht' 
Yok. Maddeyi oyunuza" sunuyorum. (Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kajbul edilmiştir;' 

Üçüncü (bölüm ' ! 

Harem ödenmesi ;-:/ı -; .: M;,, 

ödeme usulü 
MADDE 4)8. — Ndt'er harçları, işle ilgili 

kâğıt ve belgelerin noterlikte kalacak nüsha
larına pul yapıştırılmak suretiyle ödenir. 

Pullar, üzerlerine daire mühürü basılmak 
ve tarih ve yevmiye defterinin sıra numarası 
yazılmak suretiyle iptal edilir. 

De'fter tasdiki dolayısi'yle kullanılacak Jharo 
pulları Ibu defter üzerine yapıştırılarak aynı 
şekilde (iptal olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz Miyen?. 
Yok. Maddeyi " oyunuza sunuyorum, K$bul 
edenler... Kaibul etmiyenler... Kaibul edilmifgtir. 

ödeme zamanı 
MADDE 49. — Noter h a r d a n , , Çiğitli, işle

min hitamından önce peşin olarak alınır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenl. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum Kfcbul 
edenler... Kaibul etmiyenler... Kahini, edilmiştir. 

Dördüncü bölüm ' '• ; r 

Çeşitli hükümler 

Sorumluluk 
(MADDE' 50. — Düzenleme 've tasdik işlem

leri noterlerin kusurlarından dolayı, mahkeme ta
rafından hüküms'üz addolunursa noter • aldığı 
hare ve ücretler tutarını şahsan tazmin ile mü
kellef tir. 

Hare ve ücretlerin tazmin ettirilmiş olması, 
ilgililerin g<enel hükümler dairesinde, »öterden 
ayrıca zarar ve ziyan istemelerine entgel. teş
kil etmez. 
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BAŞKAN — Madde 'hakkında söz istıyent 

Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Noterlere (verilecek ücretler ve beyiyeler 
MADDE 91. — Noterler, gördükleri işlere 

karşılık olarak 'bu kanun ve 'tarilfeye göre al
dıkları harçların nispî harçlarda yüzde ottıtzu-
nu, maktu, ^harçlarda yüzde beşini noter 'ücreti 
olarak alırlar. 

Ha^c pullarından dolayı beyiye aidatı yüz
de tondur. 

BAŞKAN — 'Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Maddeyi oyunuza 'Sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım 

Ver-gi itiraz harçları 

Birinci bolüm 

Mükellefiyet 

Mevzu 

MADDE 52. — Vergi itiraz işlemlerinden 
bu kanuna bağlı (S) sayılı tarifede yazılı olan
ları, vergi itiraz harçlarına taibid'ir. 

BAŞKAN — (Madde 'hakkında söz'istiyen?. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.:. Kabul etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Mükellef 
MADDE 50. — Vergi itiraz (harçları, Üıarea 

nıevau olan işlemden dolayı itiraz ve temyiz 
komisyonları ile Danıştaya 'bagvuran mükel
lefler tarafından ödenir. 

BAŞKAN — "Madde hakkında söz 'istiyen?. 
Yok. haddeyi oyunuza' sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

ikinci 'bölüm 
Harcın ölçüsü,ödenmesi ve gerilverilmcsi 

Hare alma ölçüleri 
MADDE 54. — Vergi itiraz (hardan, (3) 

sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer ölçüsü
ne göre nispî esas üzerinden, işlemin nev'i ve 
mahiyetine göre maktu esas üzeninden alınır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 
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Harcın ödenmesi 

MADDE 55. — Vergi itiraz harçlarından 
«başvurma harcı» iğle ilgili başvurma dilekçesi
ne pul yapıştırılmak suretiyle peşin olarak öde
nir. 

Nispî ve maktu harçlar ihbarname esasına 
göre itiraz ve temyiz komisyonları karariylc, 
Danıştay kararlarının ilgiliye tebliği tarihinden 
itibaren 1 ay içinde, keza itiraz komisyonunun 
temyiz edilmiyerek kesinleşen kararlarından alı
nacak harçlar da kesinleşme tarihinden itibaren 
bir ay içinde ilgili vergi dairesine ödenir. 

BAŞKAN — Madde 'hakkında söz istiyen ?. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kafbul edilmiştir. 

Harem ğeriverilmcsi 
MADDE 56. — Kesinleşmiş kararlar üzerin

den alınan nispî ve maktu harçlar (başvurma 
harcı hariç) Danıştayca mükellef lehine karar 
verilmesi halinde, mükellefçe kazanılan miktar 
üzerinden, kesin kararın tebliği tarihinden iti
baren 1 yıl içinde geriverilir veya istek üzerine 
vergi borcuna mahsubolunur. 

BAŞKAN — Madde kakkında söz istiyen?. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. (Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım 

Tapu ve kadastro harçları 

Birinci bölüm 

Mükellefiyet 

Mevzu 
MADDE 57. — Tapu ve kadastro işlemlerin

den bu kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı 
olanları, tapu ve kadastro harçlarına tabidir. 

BAŞKAN — Madde 'hakkında söz istiyen?. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Mükellef 
MADDE 58. — Tapu ve kadastro harçlarım, 

taraflar aksini kararlaştırmamış ise, aşağıda ya
zılı kişiler ödemekle mükelleftir. 

a) Mülkiyet ve mülkiyetten gayrı aynî hak
ları iktisabedenler (iktisadeben kişiler birden 
fazla ise harçları hisseleri oranınca öderler), 

b) İpotek tesisinde ipoteği tesis edenler, 
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e) Kadastro işlerinde adlarına tescil yapı

lanlar, 
d) Miras sebebiyle çıplak mülkiyetin, mi

rasçı adına tescilinde, çıplak mülkiyet sahibi 
olanlar, 

e) Rücûlarda rücû eden taraf, 
f) Bunlar dışında kalan işlemlerde lehine 

işlem yapılmış olanlar, 
BAŞKAN — Madde «hakkında söz istiyen?. 

Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. (Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kaibul edilm%tir. 

İkinci bölüm 

İstisnalar 

Harcdan müstesna tutulan işlemler 
MADE 59. — Aşağıda yazılı mevzular harç

tan müstesnadır. 
a) Kamu menfaatlerine yararlı derneklerin 

iktisadebecekleri gayrimenkullerin ve diğer ay
ni hakların tescilleri ve şerhi gerektiren işlemle
riyle, bu derneklere ait tesislerin ve bu tesisle
rin sonradan iktisabedecekleri gayrimenkullerin 
ve sair aynî hakların tescilleri ve şerhi gerekti
ren işlemleri ve bunların terkinleri, 

b) Hazine adına kayıt ve tescil olunacak 
gayrimenkullerle sair aynî haklar ve şerhi <io-
rektiren diğer işlemler ve bunların terkinleri. 

c) Kayıt harici kalmış gayrimenkullerin 
tapuya tescilinden evvelki tedavüller, 

d) îgililerin kusurları olmaksızın tapu ve 
kadastro idareleri tarafından yapılacak hatala
rın tashihleri, 

e) Mahkemeler icra ve iflâs daireleri ve di
ğer resmî dairelerce istenecek kayıt ve belge su
retleri. 

BAŞKAN — Madde 'hakkında s'öz istiyen?. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. (Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler.:. Ka'bul edilmiişitir. 

Üçüncü bölüm 

Hare alma ölçüleri ve nisbetleri 

Hare alma ölçüleri 
MADDE 60. — Tapu ve kadastro harçları, 

(4) sayılı tarifede yazılı işlemlerden, işlemlerin 
nevi ve mahiyetine göre, değer esası üzerinden 
nispî veya maktu olarak alınır. 

BAŞKAN — Madde hakkında, söz is t iyenl 
Yok. Miaddeyi oyunuza isunuyorum. (Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

Değer esası 
MADDE 61. — Değer ölçüsüne göre harca 

tabi işlemlerde (4) sayılı tarifede yazılı değerler 
esastır. 

BAŞKAN — Madde 'hakkında söz is t iyenl 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kaibul edilmügıtit*. 

İpotekli gayrimenkuller 
MADDE 62. — Rehin ile takyidedilmiş bir 

gayrimenkulun bağışlanmasında bağışlama ya
pıldığı anda bakiye kalan rehinli borç miktarı 
gayrimenkulun mukayyet- kıymetinden indirilir. 

BAŞKAN — Madde "hakkında söz istiyeıı?. 
Yok. Maddeyi oyunuza «umuyorum. (Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kahul edilmiişitir. 

Kayıtlı değer 
MADDE 63. — Bu kanunda sözü edilen «ka-~ 

yıtlı değer» deyimi Vergi Usul Kanunu hüküm
lerine göre tesbit edilen vergi değerlerini ifade 
eder. 

BAŞKAN — Madde 'hakkında söz istiyen?. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Harcın nisbeti 
MADE 64. — Tapu ve kadastro harçları (4) 

sayılı tarifede yazılı nisbetler üzerinden almir. 

Muhtelif işlemler aynı zamanda yapılırsa her 
işlem ayrı ayrı harca tabidir. Şu kadar ki if-
razen yapılan taksimlerde bu fıkra hükmü uy
gulanmaz. 

Çıplak mülkiyet ve intifa haklarına ait 
harçların hesabında, kayıtlı değerin üçte biri 
çıplak mülkiyete, üçte ikisi de intifa hakkına ay
rılır. 

BAŞKAN — Madde 'hakkında söz istiyin?. 
Yok. Maddeyi oyunuza 'sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

'Tashih harcı 
MADDE 65. —'Tapu ısicilinde kayıtlı arsa 

ve arazi üzerine yeniden inşa olunacak bina 
v*e sair tesislerin tescilinde tashih harcı atynır. 

BAŞKAN — (Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
Kabul etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖÜÜM 

Harcım -öd-eıncsli 

ödeme usulü 
MADDE '66. — Tapu ve kadastro harçları, 

makbuz karşılığında ödenir. 
Bunun şeklini Maliye (Bakanlığı düzenleme

ye yetkilidir. 
BAŞKAN — 'Madde hakkında söz istiyen ? 

Yîok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. .Kabul 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ödeme yeri 
MADDE 67. — Tapu ve kadastro harçları, 

işlemin, yapıldığı yerin vergi dairesine ödenir. 
BAŞKAN — jMadde hakkında söz istiyen? 

Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul ' 
Kabul etmiyenler... 'Kabul edilmiştir. 

Kadastro harçlarında ödeme zamanı 
MADDE 68. — Kadastro harçları tahakku

kundan itibaren bir sene içinde ödenir. Ancak 
kadastro ve tapulaması yapılan gayrimenkul bu 
süre içinde tedavül ederse, hare yeni malik 
adına yapula:ea>k tescilden önce ödenir. 

'Tapulama 'Kanununun muafiyet hükümleri ' 
-saklıdır. , . 

İBAŞKAN — (Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(DEŞİNlöî BÖLÜM 

'Oetşiltli fhüibümlıer 

Harcın teminatı 
MADDE 160. — Tapulama, Kanununa, göre 

tahakkuk etmiş olup-, tapu kütüğünde 'kayıtlı 
bulunanı gayrimenkuller, kadastro harçlarında 
harcın teminatıdır ve maliki değiştiği takdir
de yeni malikten dahi tahsil olunur. 

BAŞKAN — ıMadde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
'Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Akdin daire dışında yapılması 
MADDE 70. — Tapu memurlarının' istek 

üzerine akit yapmak için daire dışında bir ye
re gitmeleri halinde yapılacak akitlerde, hare 
ölçüsünün binde biri tazminat olarak emanıc-
ten maîsandığına yatırılır. Bu miktar İ0 lira
dan az'100 liradan cok olamaz. 'Görevin tamam-
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lannıasından sonra bu miktarın yarısı Hazine
ye gelir kaydedilir. 'Diğer yarısı ücret olarak 
ilgili memurlar arasında maaşları oranında da-' 
ğıtıhr. Akit için ilgili yere gidilmekten vaz
geçilirse emanet olarak alınan para geri veri
lir. Mûtat ulaştırma aracının sağlanması iş 
sahiplerine aittir. 

İfraz, taksim, yüzölçümü gibi işler için ha
rice gidildiği takdirde ilgili memurlara Harcı
rah Kamunu hükümler gereğince yollukları 
verilir. 

BAŞKAN ^ - 'Madde hakkında söz istiyen? 
Buyurun komisyon. 

öE'Oİöt KÖMİİSYON SÖ'ZOÜSÜ « S T A F A 
UYAR (İzmir) — Ufak bir tabı hatası vardır 
efendim, birinci fıkranın sonunda. «İşi sahip
lerine aittir» tâbirindeki '«işi» kelimesi «iş» 
olacaktır. Düzeltilmesini rica edeceğim. 

BAŞKAN — Birinci fıkranın sonundaki «işi» 
kelimesi «iş» olarak düzeltilmiştir. Maddeyi 
bu şekilde oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(BEiŞtNiöt KİSİM 

Konsolosluk harçları 

BMNIGI BÖLÜM 

(Mükellefiyet 

Mevzu 
MADDE 71. — Türkiye Cumhuriyeti -11111-

vazzaf ve fahrî konsolosluklar tarafından ya
zılacak konsolosluk işi enlilerinden bu kanuna 
bağlı (5) sayılı tarifede yazılı olanları, kon
solosluk harçlarına tabidir. İcabında Türkiye 
menfaatlerini deruhde eden yabancı Devlet 
muvazzaf ve fahrî konsoloslukları tarafından 
yapılacak konsolosluk işlemlerinden yukardaki 
fıkrada belirtilmiş olanları da bu Devletin ka
bul etmesi halinde konsolosluk harçlarına tac
ilidir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
UYAR (İzmir) — (Efendim, birinci satırın so
nundaki «yazılacak» kelimesi «yapılacak» ola
caktır. 

BAŞKAN — Evet. Bir tabı hatasıdır. Bû 
rinei satırın sonundaki «yazılacak» kelimesi 
«yapılacak» olarak düzeltilmiştir. Madde hak
kında söz istiyen var mı? Tok. Maddeyi bu 
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Ueııncu Bolum tashih şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Konsolösluklarca yapılacak noter işlemleri 
'MADDE '712. — Konsolosluklar taralından 

yapılacak noter işlerinde, bu kanunun noter 
harçlarına ait hükümleri uygulanır. Ancak bu 
kanunun noterlere ait ücret ve bey'iyelere iliş
kin 51 nci maddesi hükmü konsoloslar hakkın
da uygulanmaz, 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Mükellef 
MAÜDE 73. — Konsolosluk harçlarını, harca 

mevzu olan işlemin yapılmasını istiyen kişiler 
, ödemekle mükelleftirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci Bölüm 

İstisnalar 

Ilarcdan müstesna işlemler 
MADDE 74. — Aşağıdaki mevzular haredan 

müstesnadır. 
a) Yabancı memleketlere tedavi maksadiyle 

gidenlere ait işlemler, 

b) Yabancı memleketlerde öğrenim ve ince
leme için bulunan öğrencilerle, resmî bir göreve 
veya Devletçe tedavi veya hava değişimine gön
derilmesi sebebiyle, bulunduğu sırada ölen Tür
kiye Büyük Millet Meclisi ve Hükümet üyeleri, 
arkerî ve sivil memurlar, subaylar ve erlerin ve 
Türk mürettebatının tcrekeleriyle ilgili bütün iş
lemler, 

e) Doğum ve ölüm ilmühaberleri, 

d) Konsoloslukların yetkilerine giren askerî 
işlemlere ait her türlü kâğıtların düzenlenmesi 
veya onaylanması, 

e) öğrenci müfettişliği bulunmıyan yerlerde 
müfettişlik görevi yapan konsoloslukların bu işle
re ilişkin olarak düzeni ivecekleri ve onaylıyacak-
ları kâğıtlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hare alma ölçüleri ve nisbelleri 

Hare alına ölçüleri 
MADDE 75. — Konsolosluk harçları, (5) sa

yılı tarifede yazılı işlemlerden değer veya ağırlık 
ölçüsüne göre nispî, işlemin nev'i ve mahiyetine 
göre maktu esas üzerinden alınır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Harcın nisbeti 
MADDE 76. — Konsolosluk harçları (5) sayı

lı tarifede yazılı nisbetier üzerinden alınır. 

Konsoloslar tarafından yapılacak noter işlem
lerinde (2) sayılı tarifede yazılı nisbetier uygu
lanır. Arîcak bu işlemler dolayısivle ödenmesi 
gereken maktu harçlar altı misli olarak tahsil 
olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü Bölüm 

Harcın ödenmesi 

Ödeme usulü 
MADDE 77. — Konsolosluk harçları, işle il

gili kâğıt ve belgelerin konsolosluklarda kalacak 
nüshalarına kalmıyan hallerde asıllarına pul ya
pıştırılmak suretiyle ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ödeme zamanı 
MADDE 78. — Konsolosluk harçları, ilgili 

işlemin sona ermesinden önce peşin" olarak öde
nir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Harcın hangi para ile ödeneceği 
MADDE 79. — Konsolosluk harçları, Maliye 

ve Dışişleri Bakanlıklarınca hazırlanacak fiyat 
cetveline göre, tarifede yazılı Türk parası karşı
lığı olan mahallî para ile ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Beşinci Bölüm 

Çeşitli hükümler 

Dışişleri Bakanlığının yetkisi 
MADDE 80. — Yabancı devletler konsolos-

.1 tiki arınca Türklerden alınan Konsolosluk harçla
rı (2) ve (5) sayılı tarifelerde yazılı harçlar
dan fazla olduğu takdirde, Dışişleri Bakanlığı 
mukabele bil misil olarak o devletler uyrukların
dan aynı miktarda Konsolosluk harçları almaya 
yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Zaruri giderler 
MADDE 81. — Kanuna göre alınması icabe-

den harçlardan başka muhafaza ücreti,*hakcm, he
sap görme, bilirkişi, yolluk ve saire gibi, harca 
tabi işler için yapılması zaruri giderler ilgililer 
tarafından peşin olarak ödenir. 

Kırtasiye veya diğer büro giderleri için mas
raf adiyle bir şey alınmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenlor... Kabul edilmiştir. 

Harçların konsolosluk giderlerine tahsisi 
MADDE 82. — Konsolosluk harçlarından ya

pılacak tahsilat tutarının, konsolosluk giderleri
ne karşılık tutulması veya diğer bir dış temsilci
liğine gönderilmesi veya memlekete getirilmesi 
hususları, Maliye ve Dışişleri bakanlıklarınca 
beraberce kararl aştı rıh r. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı Kısım 

Pasaport, ikamet tezkeresi vize ve Dışişleri 
Bakanlığı tasdik ha rdan 

Birinci $ölüm 

Mükellefiyet 

Mevzu 
MADDE 83. — Pasaport, ikamet tezkeresi vi

ze ve Dışişleri Bakanlığı tasdik işlemlerinden bu 
kanuna bağlı (6) sayılı tarifede yazılı olanlar 
harca tabidir. 
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Harçların geri verilmesi 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler..; Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Mükellef 
MADDE 84. — Pasaport, ikamet tezkeresi ve 

tasdik harçlarını, harca mevzu olan işlemin yapıl
masını istiyen kişiler ödemekle mükelleftir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ÎKÎNCÎ BÖLÜM 

istisna ve muaflı'klar 

Harçtan müstesna işlemler 
MADDE 85. — Pasaport Kanunu hükümleri

ne göre uygun olarak verilecek aşağıda yazılı 
pasaportlar, tasdik işlemleri ve ikamet tezkere
leri harçtan müstesnadır. 

a) Diplomatik pasaportlar, hususi pasaport
lar ve hizmet pasaportları. 

b) Yabancı memleketlere münhasıran öğre
nim için gideceklere gerek Türkiye'den çıkarken 
ve gerekse yabancı memleketlerde öğrenimlerini 
tamamlayıncaya kadar verilecek pasaportlar, 

c) Yabancı memleketlerde yoksul kalmış 
oldukları sabit olan Türk vatandaşlarına, Tür
kiye Cumhuriyeti Konsoloslukları tarafından 
münhasıran Türkiye'ye dönüş yolculuğu için mu
teber olmak ve veriliş tarihinden itibaren en faz
la üç ay içinde kullanılmak üzere verilecek pa
saportlar, 

d) Seyahatleri Türkiye için kültürel, ticari 
veya sosyal bir fayda sağlıyacak mahiyette bu
lunduğu sabit olanlarla, Millî Eğitim Bakanlığı
nın izni ile ilmî incelemelerde bulunmak veya ya
bancı memleketlerde yapılacak, spor temas ve 
müsabakalarına katılmak üzere toplu halde gezi 
yapacak öğretmen, öğrenci ve sporculara veri
lecek pasaportlar, 

e) Yahancı memleketlerde, Türk Konsolos
lukları tarafından düzenlenen veya tasdik olu
nan evrakın Dışişleri Bakanlığınca tasdiki, 

f) Türkiye'deki yaıban-cı konsolosluk müs
tahdemleri ile, bu konsoloslukların meslekten 
olan memurları yanında ikamet etme'k suretiyle 
hizmetlerinde bulunan yabancılara verilecek ika-
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met tezkereleri (karşılıklı olmak şartiyle), 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Buyurun Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA
FA UYAR (izmir) — Efendim, bir tabı hatası 
var. Birinci satır «Pasaport Kanunu hüküm
lerine göre uygun olarak . . .» diye devam ediyor, 
buradaki «göre» kelimesi fazla, bu, çıkacak. 

BAŞKAN — «Göre» kelimesini kaldırdık ta
bı hatası vardı.. Madde hakkında başka söz is
tiyen? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Harodan muaf olanlar 
MADDE 86. — Aşağıda yazılı kişiler harç

tan muaftırlar. 
a) Çalışmak üzere yabancı memleketlere gi

den işçiler, 
b) Pasaportların refakathanesinde kayıtlı 

olanlar pasaport ve vize harçlarından muaftır
lar. 

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

MADDE 87. — Millî veya Milletlerarası ta'-
rih, kültür ve güzel sanatlar şenlikleri ve festi
valleri, spor müsabakaları, kongreler ve konfe
ranslar, sergi ve panayırlar münasebetiyle* Tür
kiye'ye gelecek veya başka memleketlerde vuku-
bulacak aynı mahiyetteki Milletlerarası gösteri
lerde bulunmak veya bunlara katılmak için, Tür
kiye'den transit geçeceklere harçsız vize veri
lir. 

Bakanlar Kurulunca belli edilecek yerlere 
turizm, tedavi veya hava değişimi maksadiyle 
geleceklere de, tes'bit edilen şartlara bağlı olmak 
üzere harçsız vize verilir. 

Bu maddede yazılı giriş vizeleri (Turist) 
damgasını taşıyacaktır. 

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

MADDE 88. — Aşağıda yazılı yabancılara 
ikamet tezkeresi harçsız olarak verilir. 

a) Türk okullarında veya fakültelerinde 
okuyan öğrenciler, 

b) Münhasıran gazete muhabirliği yapan
lar, 
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c) Devlet, il özel idareleri, belediyeler, İkti

sadi Devlet Teşekkülleri ve bunlara bağlı resmî 
müesseseler tarafından istihdam edilen profesör 
ve uzmanlarla, iş sahibi olmıyan eşleri ve çocuk
ları, 

d) Malî durumlarının bozuk olduğuna, ika
met tezkeresi verrrteye yetkili makamlarca ka
naat getirilen yoksullar, 

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

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Hare alma ölçüleri ve nispetleri 

Harem ölçüleri 
MADDE 89. — Pasaport ,ikamet tezkeresi ve 

tasdik harçları, (6) sayılı tarifede yazılı işlem
lerden, işlemin nevi ve mahiyetine göre maktu 
esas üzerinden alınır. 

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

Yeniden hara alınması 
MADDE 90. — Sürelerinin sona ermeleri se

bebiyle yenilenen ikamet tezkerelerinden tam, 
kaybolan ikamet tezkerelerinin yenilenmesi ha
linde yarı hare alınır. 

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

İkamet tezkerelerinde yarım hare 
MADDE 91. — On sekiz yaşını bitirmiyen 

çocuklara verilecek ikamet tezkerelerinden asli 
harem yarısı alınır. 

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

Dışişleri Bakanlığının yetkisi 
MADDE 92. — Dışişleri Bakanlığınca alına

cak tasdik harçlarını karşılık esasına göre bâzı 
devletler uyrukları hakkında artırmaya ve ge
rektiğinde asli miktarına indirmeye adı geçen 
Bakanlık yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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1 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Harcın ödenmesi 

ödeme usulü 

MADDE 93. — Paisaport, ikamet tezkeresi ve 
tasdik harçları, ilgili kâğıt ve belgelere hare 
pıtlu yapıştırılması veya maktu damga konulma
sı suretiyle alınır. 

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

ödeme zamanı 
MADDE 94. — Pasaport, ikamet tezkeresi 

ve tasdik harçları peşin olarak alınır. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 

Yok. JVIadcfeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.,. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YEDİNCİ KISIM 

Gemi ve liman h a r d a n 

' BİRİNCİ BÖLÜM 

Mülkellefiyet 

Mevzu 
MADDE 95. — Cemi ve liman işlemlerinden, 

bu kanuna bağlı (7) sayılı tarifede yazılı olan
ları, gemi ve liman harçlarına ta'bidir. 

BAŞKAN —Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
! : :! : ; - İnşa halindeki gemiler 

MADDE 96. — inşa halindeki gemilere mah
sus sicil işlemleri de, gemi sicil işlemleri gibi 
harca tabidir. 

;. •;Arictakihşa halindeki gemilere mahsus sicilde 
kayıtlı bir . •geminin, asıl sicile geçirilmesinde 
evvelce yapılmış ve harca tabi tutulmuş işlem
lerden ayrıca hare alınmaz. 

•••••:•.BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Mıaddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. I 

Mükellef 
' MADDE 97. — Cemi ve liman harçları, taraf-
larca aksi Jfcararlaştırılmamışsa aşağıda yazılı ki
şiler tarafından ödenir. | 
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a) Mülkiyet hakkını ikti'sa'bedenler, (ikti-

sabeden kişiler birden fazla ise, harçları hisseleri 
oranında öderler.) 

b) ipoteklerde ipotiği tesis edenler, 
c) Bunlar dışında kalan işlemlerde lehine 

işlem yapılmış olanlar, 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA-

Fa UYAR (İzmir) — Maddede bir ufak tabı 
hatası yardır (A) fıkrasında «mülkiyet hakkı
na» denilmiştir. «Mülkiyet hakkını» olarak dü
zeltilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Mülkiyet hakkını olarak düzel
tilmiştir. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler..^ Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

İstisnalar 

Harçtan müstesna tutulan işlemler 
MADDE 98. — Aşağıda yazılı mevzular harç

tan müstesnadır. 

a) İlgililerin kusurları olmaksızın gemi si
cil memurları tarafından yapılacak hataların dü
zeltmeleri ile mahkemeler, icra ve iflâs dairele
ri ve diğer resmî dairelerce istenecek suretler, 

b) Mücbir sebeplerden dolayı limana uğra
yan ticaret gemileri ile her nevi deniz ürünleri 
avında kullanıldıkları müddetçe av, havuz, de
po gibi özel tertibatı bulunan millî balık ve sün
ger gemilerine verilecek yola elverişlilik belge
leri, 

c) Turist nakleden ve başkaca ticari işlem
de bulunmayan turist gemileriyle, ilmî mevzu
larda kullanılan gemilerin yola elverişlilik bel
geleri, 

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

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Hare alma ölçüleri ve nislbeti 

Hare alma ölçüleri 
MADDE 99. — Gemi ve liman harçları, (7) 

sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer veya ağır
lık ölçüsüne göre nispî, .işlemin nevi ve nmhiye-
yetine göre maktu esas üzerinden alınır. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 

Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kaimi etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Değer esası 
MADDE 100. —Değer ve ağırlık ölçüsüne gö

re harca tabi işlemlerde (7) sayılı tarifede yazı
lı değer ve ağırlıklar esastır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kalbul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Harcın nis'beti 
MADDE 101. — Gemi ve liman harçları (7) 

sayılı tarifede yazılı nis'beti er üzerinden alı
nır. 

•Muhtelif işlemlerin aynı zamanda yapılması 
halinde her işlemden ayrı ayrı hare alınır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden-
1er... Kalbul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yola elverişlilik belgesi harcında indirim 
MADDE 102. — Türkiye limanlan arasında 

muntazam seferler yapan ticaret gemilerinden 
hareketlerinde tam, dönüşlerine kadar uğrıya-
cakları liman ve iskelelerde 1/5 nisbetinde, ke
za ticari işlemlerde bulunmıyan ticaret gemile
rinden de 1/5 nisbetinde yola elverişlilik belge
si harcı alınır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kalbul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Denize elverişli belgesi harcında indirim 
MADDE 103. — Uluslararası tanınmış gemi 

tasnif kurullarından belge alındığı takdirde, r 
ayrıca denetleme yapılmamışsa veya kısmen 
yapılmışsa denize elverişlilik belgesi harcı yarı 
nisbetinde alınır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ölçme belgeleri harcında indirim 
MADDE 104. — Gemide yapılacak tadiller 

veya makina değişimi dolayısiyle verilecek ölç
me belgelerinden 1/3 nisbetinde hare alınır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Tasdik harcında indirim 

MADDE 105. — Değiştirme veya kayıp edil
me sebebiyle verilecek gemi tasdiknamelerinden 
tarifede yazılı miktarın 1/5 nisbetinde hare 
alınır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyoram. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Harcın ödenmesi 

ödeme usulü 
MADDE 106. — Gemi ve liman harçları, işle 

ilgili kâğıt ve belgelere hare pulu yapıştırılmak 
suretiyle veya makbuz karşılığında ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ödeme zamanı 
MADDE 107." — Gemi ve liman harçlarının 

tamamı peşin olarak ödenmedikçe, harca mevzu 
olan işlem yapılmaz. 

Ancak, liman başkanlığı bulunmıyan iskele
lere uğrıyan gemilerden yola elverişlilik belgesi 
harcı ilk uğradığı liman başkanlığı bulunan li
manda tahsil edilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyoram. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

SEKlZÎNCt KISIM 

tmtiyazname, ruhsatname ve diploma harçları 

BÎRİNCt BÖLÜM 

Mükellefiyet 

Mevzu 
MADDE 108. — tmtiyazname, ruhsatname ve 

diplomalardan bu kanuna bağlı (8) sayılı tari
fede yazılı olanları harca tabidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Mükellef 
MADDE 109. — tmtiyazname, ruhsatname 

ve diploma harçlarını kendilerine bu belgeler 
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verilen kişiler ödemekle mükelleftirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ÎKÎNCU BÖLÜM 

Hare alma ölçüleri ve nisbetleri 

Hare alma ölçüleri 
MADDE 110. — Imtiyazname, ruhsatname ve 

diploma harçları, (8) sayılı tarifede yazılı belge
lerden, belgenin nevi ve mahiyetine göre maktu 
esas üzerinden alınır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yeniden hare alınması 
MADDE 111. — Bu kanunda ve ekli tarifede 

aksine hüküm bulunmıyan hallerde, bu kı
sımda yazılı olup harca tabi tutulmuş olan 
belgelerin, yenilenmelerinde veya devir suretiyle 
'başkalarına intikallerinde ve her hangi bir se
beple iptal edildikten sonra yenilenmelerinden 
tekrar tam hare alınır. 

Beratlı bir ihtiranın tadil ve ıslahı veya ya
pılacak ilâveler için1 verilecek tasdikname yerine, 
yeni bir berat istenirse, yeniden hare alınır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Harcın ödenmesi 

ödenme usulü 
MADDE 112. — Imtiyazname, ruhsatname ve 

diploma harçları, ilgili belgelere hare pulu ya
pıştırılması suretiyle veya makbuz karşılığında 
ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Katoul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ödeme zamanı 
MADDE 113. — Bu harçlar peşin olarak 

alınır. 
Yıllık harçlar, her malî yılın ilk ayı içinde 

ödenir. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 

Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul ederi-
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ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

Belgelerin süresi ve yıl kesirleri 
MADDE 114. —Kaybedilmeleri sdbebiyle ye

niden alınacak belgeler, kaybolan asıllarının sü
resi kadar muteberdir. Yıllık harca tabi olanlar 
yıl ortasında alınırsa ancak verildiği malî yılın 
sonuna kadar muteber olurlar. Kanunlarda ak
si yazılı olmadıkça, her yıl alınacak harçlarda 
yıl kesirleri, tam yıl gibi harca tabidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Harçların geriverilmesi 
MADDE 115. — İlgililerin kusuru olmaksı

zın Devlet tarafından görülen lüzum sebebiyle 
iptal edilen belgeler için evvelce alınmış harçlar, 
iki yıl içinde ve istek üzerine geriverilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Diplomo harcının ödenmemesi 
MADDE 116. — Diploma harcı ödenmedikçe 

resmî veya özel daire ve müesseselere mezuni
yete ait yazılar yazılamıyacağı gibi buna ait bir 
vesika da verilemez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kafbul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sınıfların tes'biti 
MADDE 117. — Bu kısımda yazılı olup sını

fa göre harca ta'bi tutulmuş olan işlerde sınıf 
dereceleri hare mevzuu olan işlemi yapan ma
kamlar tarafından tâyin olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka'bul eden
ler... Kalbul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

DOKUZUNCU KISIM 

Trafik h a r d a n 

BÎRlNÎC BÖLÜM 

Mükellefiyet ve muaflıklar 

Mevzu 
MADDE 118. — Trafik işlemlerinden bu ka-
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nuna bağlı (9) sayılı tarifede yazılı olanları, tra
fik harçlarına talbidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka'bul eden
ler... Kalbul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Harcdan muaf olanlar 
MADDE 119. —Askerî ehliyetnameyi haiz 

askerî şoförlerden muayene ve imtihan komis
yonlarınca yapılacak imtihanı mütekaıp kaza
nanların, askerî şoför ehliyetnameleri, imti
hanları ve ehliyetname vizeleri, harçtan muaf
tır. 

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

Mükellef 
. MADDE 120. — Trafik harçlarını, harca 

mevzu olan işlemin yapılmasını istiyen kişiler 
ödemekle mükelleftir. 

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

ÎKÎNCÎ BÖLÜM 

Hare alma ölçüleri, nisbetleri ve ödenmesi 

Hare alma ölçüleri 
MADDE 121. — Trafik harçları, (9) sayılı 

tarifede yazılı işlemlerden, işlemim nev'i ve mahi
yetine göre maktu esas üzerinden alınır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyurrtıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Harem ödenmesi 
MADDE 122. — Trafik harçları, işle ilgili 

kâğıt belgelere pul yapıştırılmak suretiyle ve
ya makbuz karşılığında ödenir. 

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

ONUNCU KISIM 

Kısımlar arasında müşterek hükümler 

BÎRÎNCÎ BÖLÜM 

Genel muafıklar ve istisnalar 

özel kanunlardaki hükümler 
MADDE 123. — özel kanunlarla harçtan 
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muaf tutulan kişilerle, istisna edilen işlemler
den hare alınmaz. 

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

Diplomat muaflığı 
MADDE 124. — Yabancı devletlerin Tür

kiye'de bulunan elçi, maslahatgüzar ve konso
losları ile elçilik ve konsolosluklarına mensu-
bolan ve o memleketin uyrukluğunda bulunan 
memurları ve Türkiye'de resmî bir göreve me
mur edilenlerin bu sıfatlarından dolayı yapa
cakları harca mevzu işlemler, karşılıklı olmak 
şartiylc bu kanunda yazılı harçlardan muaftır. 

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

ÎKÎNCÎ BÖLÜM 

Mükellefiyetle ilgili genel hükümler 

Özel kanunlara göre hare mükellefi 
MADDE 125. — Bu kanunun ilgili kısım

larında mükellefiyet hakkında konulmuş hü
kümlerin aksine, özel kanunlarda hüküm bu
lunduğu takdirde özel kanun hükmü uygula
nır. 

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

Re'sen yapılan işlemler 
MADDE 126. — Her hangi bir istek olmak

sızın re'sen yapılacak işlemlere ait harçlar, bu 
kanımda aksine hüküm yoksa, lehine işlem 
yapılan kişilerden alınır. 

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

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ödeme ile ilgili genel hükümler 

İşlemin yapılamıyacağı 
MADDE 127. — Bu kanunda aksine hüküm 

bulunmadıkça, harelarm tamamı peşin olarak 
ödenmeden harca mevzu olan işlem yapılmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Memurların sorumluluğu 

MADDE 128. — Gerekli harçları tamamen 
almadan işlem yapan memurlar harcın ödenme
sinden mükellefler ile mütescLsilen sorumludur
lar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
işin hitamında alınacak harçlarda ödeme za

manı 
MADDE 129. — Kendi kısımlarında ödeme 

zamanı tesbit edilmemiş olup da, mahiyetleri ica
bı işin sonunda alınması lâzımgelen harçlar; hare 
alacağının doğması tarihinden itibaren 15 gün 
içinde ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Zamanında ödenmiyen harçlar 
MADDE 130. — Bu kanunda ödenmeleri için 

belli bir süre tesbit edilmiş olan harçlar süresi 
içinde ödenmemiş ise, ilgili makam ve daireler 
tarafından, sürenin sonundan itibaren 15 gün 
içinde bir müzekkere ile o yerin ilgili vergi dai
resine bildirilir. Müzekkerede harcın nevi ve ma
hiyeti, miktarı, mükellefin adı ve soyadı ve en 
son ikametgâh adresi açıkça gösterilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Buyu run komisyon. 

" GEÇİCİ: KOMtSYON SÖZCÜSÜ MUSTA
FA UY AH (îzmir) — Efendim bu maddede 
bir mürettip hatası var. Birinci satırda; «Bu ka
nunda ödemeleri» denmiş halbuki «ödenmele
ri» olacak. 

BAŞKAN — «Ödemeleri» yerine «ödenme
leri» şeklinde düzeltilmiştir, liu düzeltilmiş 
şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Genel ödeme şekli 
MADDE 181. — Harçlar, bu kanunun ilgili 

kısımlarında yazılı şekillerde ödenir. 

Ancak Maliye Bakanlığı konunun özelliğini 
göz önünde bulundurarak, harçların, pul yapış
tırılması, makbuz karşılığı veya basılı damga 
vurdurulması veya sair bir şekilde tahsili için 
ilgili dairelere yetki verebilir. 

21 . 1 . 1964 O : 1 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 

Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Harçları almaya yetkili daireler 
MADDİ] 132. — Bu kanunda aksine hüküm 

bulunmıyan hallerde harçlar, harca mevzu olan 
işlemleri yapan daireler tarafından tahsil olu
nur. 

Maliye Bakanlığı lüzum gördüğü takdirde 
harçları doğrudan doğruya vergi dairelerince 
tahsil ettirmeye yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tahsilatın vergi dairesine yatırılması * 
MADDE 133. — Maliye Bakanlığının izniyle 

basılı damga kullanan veya makbuzla tahsilatta 
bulunan memurlar bir aya ait taihsilât tutarla
rını ertesi ayın beşinci günü akşamına kadar 
en yakın vergi dairesine yatırmakla mükelleftir
ler. 500 lirayı geçen tahsilat bu süre ile bağlı ol
maksızın derhal yatırılır. 

Maliye Bakanlığı lüzum gördüğü yerlerde bu 
miktarı artırmaya yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Teftiş ve kontrol yetkisi 
MADDE 134 — Maliye müfettişleri, Maliye 

müfettiş muavinleri ve 'gelirler kontrolörleri ile. 
mahallin en büyük mal memurları her hal ve 
takdirde, harçları tahsile salahiyetli memurların 
hesaplarını teftiş ve kontrol a yetkilidirler. 

Mahallin en büyük mal memuru tarafından 
kontrol .memurlarına da bu hususta yetki verile
bilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

MADDE 135. — Harçlar sayfa üzerine he-
sabedildiği hallerde 20 satır bir sayfa ve 50 
harf bir satır itibar olunur. Son sayfa 20 satır
dan eksik olsa da bir sayfa. sayılır. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 

Buyurun Sayın Dizmaın. 
ALİ DÎZMAN (Tokat) — Efendim madde

yi okuduğumuz zaman şöyle bir fikre s&hibol-
mak mümkün görülmektedir. Harçlar sayfa sı
rasından hesabedildiği zaman insana, «anki say
falara bakmakla 20 satır, bir sayfa itibar oluna
cak sıradan satırlar sayılacak, gecen satır 20 yi 
bulduğu zaman sayfa adedi bulunacak gibi bir 
mâna çıkarmak mümkün gibi bir kanaat getiri
yor. Şüphesiz maddede maksudolan mâna bu de
ğildir. Bilhassa ikinci cümle böyle olmadığını 
.göstermektedir. Yine de maddeyi bu şüpheli du
rumdan çıkarmakta zaruret bulunduğu kanaa
tindeyim. Yâni öyle bir şey olmalıdır ki; sayfa 
yine sayfadır, ancak ihtilâf olursa, meselâ 10 ar 
satırlık bir sayfa halinde dizilmiş ise veya 60 şar, 
70 şer satırlık bir sahife haline konmuş ise bu 
defa 20 satırı esas itibar etmeli, aksi halde nor
mal sahife ise, ama 20 satır olur, ana 18 satır 
olur, bir sahife sahifedir, şeklinde mütalâa et
mek ıgerekir.. 

Bunu temin edici bir takrir takdim etmek
teyim. Bu 20 satırı, 25 satıra; 50 harfi de 60 
harfe iblâğ etmiş bulunuyorum. 

•Komisyon burada bir açıklama yapıp, 20 sa
tir sayımakla sayfıa değerlendirilmiyeceğini tas
rih ederse, mesele yok. Aksi takdirde önergemin 
kabul edilmesini rica edeceğim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Komisyon. 
G E Ç I C I K O M I S Y O N S Ö Z C Ü S Ü M U S T A 

F A UYAR (İzmir) — Efendim, bu maddenin 
anlamı Ali Dizman arkadaşımızın izah ettiği şe
kildedir. Hiçbir zaman sayfadaki satırları say
mak suretiyle satırlara göre hare alınacak değil
dir. Esasen maddede bu husus açıkça yazılmış
tır. «Harçlar sayfa üzerine hesabedildiği haller
de 20 saıtır bir sayfa ve 50 harf bir satır itibar 
olunur....» denmektedir. Bu, yeni bir hüküm de 
değildir. 5887 sayılı eski, Harçlar Kanununun 
111 nci maddesi aynen buraya intikal ettiril
miştir, 10 yıllık bir tatbikatı vardır, şikâyet de 
edilmemiştir. Olduğu gibi kalmasında fayda mü
lâhaza etmekteyiz. Arz ederim. 

ALİ DİZMAN (Tokat) — Bu izahat karşı
sında takririmi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Bu izahat karşısında Sayın Ali 
Dizman değiştirge önergesini geri almıştır. 
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Madde hakkında başka söz istiyen? yok. Mad

deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... J3t-
miiyenler... Kabul edilmiştir. 

., MADDE 136. — Nispî harcın hesaplanma
sında 50 kuruşa kadar olan matrah kesirleri 
atılır. 50 kuruş ve daha yukarı olanlar 1 liraya 
çıkarılır. Hare kesirlerinde 5 kuruşa kadar olan 
(kısımlar atılır, 5 kuruş ve daha yukarı olanlar 
10 kuruşa çıkarılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyem?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kaibul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 137. — Harçlar, hare pulu yapıştı
rılmak suretiyle tahsil edildikleri takdirde, pul
lar, üzerine tarih konulduktan sonra limzalanmak 
veya mühürlenmek suretiyle iptal edilir. 

Daireler kendilerine gelen kâğıtlarda iptal 
edilmemiş veya yanlış iptal edilmiş pulları tarih 
ve mühürle iptal ederler. 

İptal yapılmadan kâğıtlar muameleye kon
maz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul .edilmiştir. 

MADDE 138. — Bu kanunda takdir oluna
cak değer üzerinden hare ödenmesi lâzımgelen 
hallerde 'bu değer Vergi Usul Kanununda yafcılı 
takdir komisyonlarınca tesbit olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenlei'... Kabul edilmiştir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

kaldırılan hükümler 

MADDE 139. — Aşağıda tarih ve sayıları 
yazılı kanunlar kaldırılmıştır. 

a) 
b) 
e) 
d) 
e) 
f) 
K) 
h) 
i) 

25 
11 
20 
29 
26 
6 . 
2 
2 
15 

2 
". 3 
. 5 
. 6 
. 7 
1 . 
1 . 
2 
4 

. 1952 tarih ve 5887 sayılı, 

. 1954 tarih ve 6401 sayılı, 
. 1955 tarih ve 6608 sayılı, 
. 1956 tarih ve 6765 sayılı, 
. 1957 tarih ve 6955 sayılı, 
1960 taiıilı ve 7406 sayılı, 
1961 tarih ve 201 sayılı, 
1340 tarih ve 405 sayılı / 
1338 tarih ve 216 sayılı kanun-
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j) 11 . 5 .-1953 tarih ve 6085 sayılı ve 

12 . 1 . 1961 tarih ve 232 sayılı kanunların 
Trafik Harçları ile ilgili hükümleri, 

k) 3 . 5 . 1928 tarih ve 1234 sayılı Kanu
nun 68 nci maddesi, 

1) 5 . 7 . 1939 tarih ve 3687 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinin vize resmine ait hüküm
leri, 

m) 18 . 12 . 1935 tarih ve 2864 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesinin vize ımüruriye resmine 
ilişkin hükümleri, 

n) 30 . 11 . 1330 tarihli Ecnebi Anonim 
ve sermayesi eshama munlkasem şirketlerle ecne
bi sigorta şirketleri hakkındaki Kanunun harçla 
ilgili, hükümleri. 

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

Altıncı Bölüm 

Geçici hükümler 
GEÇİCİ MADDE 1. — Yeniden bir tahrir 

yapılıncaya kadar Tapu ve Kadastro harçları
nın hesabında : 

1. Ar aside : 
a) 1 Haziran 1942 tarihinden evvel tahrir 

veya tadil görmüş olan arazi ve arsaların vergi 
değerlerinin (10) misli, 

b) 1 Haziran 1942 tarihinden sonra tadil 
görmüş olan arazi ve arsaların mezkûr tarihteki 
vergi değerlerinin 10 misli, 

2. Binalarda : 
a) 1 Haziran 1942 tarihinden evvel tahrir 

veya tadil suretiyle gayrisâfi iratları takdir edil
miş olan binaların V. U. K. na göre bulunacak 
vergi değerlerinin 6 misli, 

b) 1 Haziran 1942 (dâhil) tarihi ile 28 Şu
bat 1947 (dâhil) tarihleri arasında tahrir veya 
tadil suretiyle gayrisâfi iratları takdir edilmiş 
olan binaların V. U. K. na'göre bulunacak ver
gi değerlerinin 4 misli, 

• c) 1 Mart 1947 (dâhil) tarihi ile 11 Mayıs 
1953 (dâhil) tarihleri arasında tahrir veya ta
dil suretiyle gayrisâfi iratları takdir edilmiş 
olan binaların V. U. K. na göre bulunacak vergi 
değerlerinin (2) misli, 

d) 12 Mayıs 1953 (dâhil) tarihinden sonra 
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tahrir veya tadil suretiyle gayrisâfi iratları tak
dir .edilmiş olan binaların V. TJ. K. na göre bu
lunacak vergi değeri aynen, 

Vergi değeri olarak kabul olunur, 
BAŞKAN — Madde hakkında ısöz istiyenL 

Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürür
lüğe girmesinden evvelki zamanlara ait harçlar
la ilgili işlemler eski ılıülMimlere tabidir. 

Ancak cezalara ait hükümlerden hangisi mü
kellefin lehine ise o uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında ®öz istiyen?.. 
rSEÇİCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA

FA UYAR (İzmir) — Maddede bir redaksiyon 
hatası var. 

Bizim Vergi Reformu Geçici Komisyonu ta
rafından kabul edilen altıncı bölümde, geçici 
madde bir, geçici madde iki, geçici madde üç ve 
geçici madde; 4 aynen kabul edilmiştir diye ya
zılması lâzımdı, yazılmamıştır. 

Bu hususu tavzih ederim, zabıtlara geçmesi 
için. 

BAŞKAN — Evet, tutanağa geçmiş oldu, 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanuna göre hare 
mevzuu dışında kalan işlemler sebebiyle, veya 
harçtan muaf tutulan kişiler adına, 5887 sayılı 
Kanun gereğince, bu kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihe kadar tahakkuk etmiş olup da tahsil 
edilmemiş bulunan hare ve cezalar terkin olu
nur. 

BAŞKAN — Madde hakkında BÖZ istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmliştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 4. — Bu kanunun yürür
lük tarihinde, evvelki ' hükümlere göre bir yıl 
muteber olmak üzere lıarcları ödenerek alınmış 
ruhsatname, satış tezkereleri ve benzeri vesikalar 
ancak bu kanunun yürürlüğe girdiği malî yılın 
sonuna kadar muteberdir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi Oyunuza sunuyorum. Kalbul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komlisyona verilen madde henüz gelmediği
ne göre meriyet maddesine geçmiyorum. Onun 
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için kanun tasarısının müzakeresini 'burada 'bıra
kacağız. (Tarifler vardı sesleri) Komisyona gi
den madde Komisyondan gelmediği için tasarı
nın görüşülmesini o maddenin gelmesine talik 
ediyoruz. 

29. — Damga Vergisi kanunu tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/394) (S. Sayısı: 
288) (1) 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen arkadaşımız var :mıL. Yok. Maddelere 
geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Btmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Tasarıda ivedilik teklifi vardır. İvedilik tek
lifini kaibul edenler... Btmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddeyi okutuyorum. 

Damga Vergisi kanun tasarısı 

BÜriınici Bölüm 

Mükellef iiyet ve ildtüsnakır 

Konıuı 
MADDE 1. — Bu kanuna ekli (1) sayılı tab

loda yazılı kâğıtlar Damga Vergisine tabidir. 
Kâğıtlar terimi, yazılıp imzalanmak veya im

za yerine geçen işaret konulmak suretiyle düzen
lenen ve her hangi bir hususu ispat ve belli et
mek için ibraz edilebilecek olan kâğıtları ifade 
eder. 

YaJbancı memleketlerle Türkiye'deki yabancı 
elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen kâğıtlar, 
Türkiye'de resmî dairelere ibraz edildiği, üzer
lerine devir veya ciro lişlemleri yürütüldüğü ve
ya her hangi !bir suretle hükümlerinden faydala-
nıldığı takdirde vergiye tabi tutulur. 

BAŞKAN — Madde 'hakkında söz istiyen?.. 
Buyurun Sayın Dizman 

ALÎ DlZMAN (Tokat) — Muhterem arka
daşlarım, kaibul etmek lâzım ki, elimizdeki tasa
rıların gerekçeleri gerçekten iyi hazırlanmıştır. 

' Bu tasarının gerekçesi de bilhassa vergi, resim 
ve hare mevzularını ilmî bir şekilde gayet güzel 
izah etmektedir. Gene bu izahattan anlaşıldığı 
üzere resimler vergi demek değildir. Vergi ile 

(1) 288 S. Sayılı basmayazı tutanağın so? 
nundadır. 
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harçlar arasında bir katagoridir. Bu sebepten 
olsa gerektir ki, daha tasarının birinci »madde
sinde bu kanuna ekli 1 sayılı tabloda yazılı 
kâğıtlar, Damga Resmine tabidir demekle; geti
rilen tasarının bir vergi değil, bir resim hakkın
da olduğunu ifade etmektedir. Ama buna rağ
men 'her nedense tasarının adı Damga Vergisi 
Kanunu şeklinde düzenlenmiştlir, adına Damga 
Vergisi Kanunu denmekte ama, içerisinde daima 
Damga Resmi diye geçmektedir. Elbette ki, bu
rada Damga Resmi değimi Damga Vergisi deği
minden daha ilmî olarak, kendi gerekçeline gö
re, görülmektedir. 

Bu itibarladır ki, kanunun adının Damga 
Vergisi Kanunu değil; Damga Resmi Kanunu 
olarak değiştirilmesi yolunda toir takrir takdim 
ediyorum. Bu, aynı zamanda tasarının gerekçe
sine istünadetmektedir. 

BAŞKAN — Komisyon 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZÖÜSÜ MUSTA
FA UYAR (İzmir) — Muhterem arkadaşlar, 
Damga Resmi, mahiyeti itibariyle son getirdiği
miz tadille Damga Vergisi haline getirilmiştir. 
Kanun tasarımızın da adı, Damga Vergisi kanun 
tasarısıdır. Birinci maddenin ikinci satırında 
yazılmış olan «Damga Resmine tabidir.» kelime
sinde bir redaksiyon hatası vardır. «Damga Res
mine tabidir.» denmiyecek, «Damga Vergisine tâ
bidir.» denecektir. 

Şimdiye kadar Damga Resmi olarak tatbikat 
görmüş olan bu Damga Resmi denilen gelir, bun
dan sonra bir resim olmaktan çıkmış, bir vergi 
olmuştur. Ve kanunun içerisinde de damga res
minden değil, daima Damga Vergisinden bahsedil
mektedir. Binaenaleyh, bu kanunun içerisindeki bi
rinci maddede raslanılan Damga Resmi kelime
sini, Damga Vergisi olarak değiştirmek suretiyle 
bu hususu tavzih ediyoruz. Kanunun isminin de; 
Damga Resmi Kanunu olarak değiştirilmesine 
muvafakat etmiyoruz. Hürmetlerimizle. 

BAŞKAN — Kanun tasarısının başjığı hak
kında Sayın Ali Dizman'm önergesini okutuyo
rum. Sayın Dizman; bu izahat karşısında ısrar 
ediyor musunuz? 

ALİ DlZMAN (Tokat) — Israr ediyorum. 
BAŞKAN — Değiştirge önergesini okutuyo

rum. 
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Sayın Başkanlığa 

Sözlü olarak arz ettiğim gerekçeye müsteni
den Damga Vergisi Kanunu adının, Damga Res
mi Kanunu olarak değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Tokat 
Ali Dizman 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇÎCl KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA

FA UYAR (İzmir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Nazara 

alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler...* Kabul edilmemiştir. 

Birinci madde hakkında başka söz istiyen ar
kadaşımız var mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA
FA UYAR (İzmir) — Damga Resmi kelimesi 
Damga Vergisi olacaktır. 

BAŞKAN — 1 nci maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul- edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Şümul 
.MADDE 2. — Vergiye tabi kâğıtlar mahiye

tinde bulunan veya onların yerini alan mektup ve 
şerhlerle, bu kâğıtların hükümlerinin yenilenme
sine, uzatılmasına, değiştirilmesine, devrine ve 
bozulmasına ilişkin mektup ve şerhler de Dam
ga Vergisine tabidir. 

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

Mükellef 
MADDE 3. — Damga Vergisinin mükellefi 

kâğıtları imza edenlerdir. 
Resmî dairelerle kişiler arasındaki işlemlere 

ait kâğıtların Damga Vergisini kişiler öder. 
Yabancı memleketlerle Türkiye'deki yabancı 

elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen kâğıtların 
vergisini, Türkiye'de bu kâğıtların gönderildiği 
kişiler, hâmilleri veya hükmünden faydalananlar 
öderler. Ancak bunlardan ticari veya mütedavil 
kâğıtlar mahiyetinde bulunanların vergisini, bun
ları en evvel satan veya kabul veya başka sürat
le kullanan kişiler öderler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Kâğıtların mahiyetlerinin tâyini 

MADDE 4. — Bir kâğıdın tabi olacağı ver
ginin tâyini için o kâğıdın mahiyetine bakılır 
ve buna göre tabloda yazılı vergisi bulunur. 

Kâğıtların mahiyetlerinin tâyininde, şekli ka
nunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki ad
larına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki ya
zının tazammım ettiği hüküm ve mânaya bakı
lır. 

Mahiyeti tâyin edilmek istenen kâğıt üzerin
de başka bir kâğıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan 
kâğıdın hükümlerine nazaran iktisabettiği mahi
yete göre vergi alınır. 

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

Kâğıt nüshalarının birden fazla olması 
MADDE 5. — Bir nüshadan fazla olarak dü

zenlenen kâğıtların her nüshası ayrı ayrı aynı 
miktar veya nisbette Damga Vergisine tabidir. 
Şu kadar ki, poliçe ve emre yazılı ticari senetle
rin yalnız tedavüle çıkarılan nüshaları vergiye 
tabi tutulur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Bir kâğıtta birden fazla akit ve işlem bulunması 

MADDE 6. — Bir kâğıtta birbirinden tama
men ayrı birden fazla akit ve işlem bulunduğu 
takdirde bunların her birinden ayrı ayrı vergi alı
nır. 

Bir Kâğıtta toplanan akit ve işlemler birbiri
ne bağlı bir asıldan doğma oldukları takdirde 
Damga Vergisi, en yüksek vergi alınmasını ge
rektiren akit ve işlem üzerinden alınır. 

Ancak bu akit ve işlemlere asıl işlemin taraf
larından başka birinin akit ve işlemi katılmış 
olursa, bu akit ve işlem de ayrı olarak vergiye 
tabidir. 

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

Birden fazla imzalı kâğıtlar 
MADDE 7. — Kâğıtlara konulan imzanın bir

den fazla olması verginin tekerrürünü gerektir
mez. 
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- Ancak maktu vergiye tabi olup müteaddit 
kişilerin imzasını taşıyan makbul ve ibra senet
lerinin Damga Vergisi imza adedine göre alınır. 

Nispî vergiye tabi ve birden fazla kişinin im
zasını taşıyan makbuz ve ibra senetlerinde her 
imza sahibine aidolan hisse ayrıca belli edilmiş 
ise, vergi, hisselere göre ayrı ayrı ödenir. 

Şu kadar ki, bir resmî daire veya bir gerçek 
veya tüzel kişi adına kâğıtlara konulan birden 
fazla imza bir imza hükmündedir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Buyurun Sayın Sezgin. 

İSMET SEZGÎN (Aydın) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, görüşmekte olduğumuz 
kanun tasarısının 7 nci maddesi birden fazla im
zalı kâğıtların damga resmine, imza adedine 
göre alınacağı ön görülmektedir. Muhterem arka
daşlarımız bileceklerdir, tarım kooperatiflerin
den kredi alan çiftçi, köylü hiçbir harca tabi 
değildir. Ticari senetlerde de sadece bir nevi 
pul, nispî pul yapıştırılır. Fakat esnaf kefalet 
kooperatifinden para alan esnaflar işin tabiatı 
icabı senet üzerinde birden fazla imzaları bu
lunduğu cihetle, bu T nci maddeye göre ticari 
senet sahiplerinden iki misli çoğunluğunda bir 
para ödemek zorunda kalacaklardır. Şöyle ki ; 
her hangi bir bankadan ticari muameleyle bin 
lira alan bir tüccar, senedine 3 liralık pul ya
pıştırdığı takdirde esnaf kefalet kooperatifin
den bin lira alan bir tüccarın senedine 6 lira
lık pul yapıştırılmak gibi bir durum hâsıl ola
caktır. Bu durum öteden beri esnafımızın ge
niş çapta şikâyetini mucibolmaktadır. Komis
yonda da görüşmüştük. Bu konu, tasan bittik
ten sonra ele alındığı cihetle G-ene'l Kurulda 
halledilebileceği noktası üzerinde durduk, 

Şimdi, komisyon ve bakanlığın ileri 'gelenle
ri ile bu konuyu görüştüm. 'Esnaf kefalet koo
peratiflerinden kredi alan esnaf kişilerin se
netlerine birden fazla imza bulunduğu cihetle, 
âdeta çift diyebileceğimiz Damiga Resminin 
ödenmemesi hususunda bir formül bulmak üze
re, sayın komisyonun yedinci maddeyi geri 
alarak arz ettiğim şekilde bir değişiklik yap
masını rica edeceğim. Bu maksatla da bir tak
rir hazırlamış bulunuyorum. Esasen, komisyon
la da mutabık kaldık. Bu düzeltme yapıldığı 
takdirde, esnafın şikâyeti kendiliğinden din- | 
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miş olacak, çift resim ödemekten böylelikle 
kurtulmuş olacaktır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is

tiyen? Buyurun sayın komisyon. 
OEOİCÎ KOMİSYON ıSGZÖÜSÜ MUSTAFA 

UYAR (İzmir) — Efendim, İsmet Sezıgin Bey 
arkadaşımızın temas ettiği nokta, hakikaten 
önemli bir konudur. Yalnız bunun yerinin ka
naatimce 7 nci madde değil 9 ncu m,adde ol
mak lâzımdır. 9 ncu maddede istisnalardan 
bahsedilmektedir. Bu maddeye göre, «Bu ka
nuna ekli (0) sayılı tabloda yazılı kâğıtlar 
Damga Vergisinden müstesnadır.» denilmekte
dir. tsmiet Bey arkadaşımızın tekliflerini' de 
9 ncu maddedeki bu tabloya bir ilâve yapmak 
suretiyle is'af etmek, yerine getirmek müm
kündür. Bu bakımdan 7 nci maddenin aynen 
kabulünde fayda vardır. 

(BAŞKAN — (Madde hakkında başka söz is
tiyen1? Yok. Bir önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
7 nci maddenin şifahen arz ettiğim sebep

lerle komisyonca geri alınmasını arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 
Aydın 

Istmeit iSezlğin j 

İSMET ISEZOİN (Aydın) — Efendini, ben
denizin '7 nci maddedeki mâruzâtımı muhik gö
ren muhterem komisyon 9 ncu maddede; halle-
deceklerse teklifimi geri alıyorum. ' 

GEÇlöl KOMİSYON ıSOZCÜSÜ MUSTAFA 
UYAR (İzmir) — Evet, halledeceğiz, i 

BAŞKAN — Komisyon 9 ncu maddece hal-
ledecek.-

Arkadaşi'mız önergesini geri aldılar. Mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Resmî daire 
MADDE 8.'— ©u kanunda yazılı resmi dai

reden maksat, genel ve katma bütçeli daire ve 
idarelerle, il özel idareleri, belediyeler, köyler 
ve noterlerdir. 

Bu dairelere bağlı olup ayrı tüzelkişiliği bu
lunan iktisadi işletmeler resmî daire sayılmaz. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 

Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

istisnalar 
ıMADDE ,9. — Bu kanuna ekli '(.2> sayılı tab

loda yazılı kâğıtlar Damga Vergisinden müstes
nadır. 

BAŞKAN — Saıyi'n iSez'gin'in 9 ncu madde 
üzerinde bir değiştirge önergesi var, okutuyo
rum. 

Yjüksek Başkanlığa 
9 ncu maddenin şifahen arz ettiğim sebep

lerle komisyonca geri alınmasını arz ve teklif 
ederim. 

'Saygılarımla. 
Aydın 

Isanıet Sezıg&n 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA

FA UYAR (İzmir) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — önergenin nazara alınmasın ı 

K, oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. Komisyon filhal 
iştirak ettiklerine göre... 

> HASAN ALİ DİZMAN (Tokat) — Komis
yondan bir sorumuz var. 

BAŞKAN — Nedir efendim sorunuz? 
HASAN ALİ DİZMAN (Tokat) — Tablo

lar maddelere ekli olarak mı görüşülecektir? 
BAŞKAN — Bilâhara okutacağız efnedim. 
ALİ DİZMAN (Tokat) — Tablolar hakkın

da tadil önergesi verımek mümkün müdür? 
BAŞKAN — Tadil önergesi vermek mi? Ko

misyon ne diyor 'efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA

FA UYAR (İzmir) — Mümkündür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

İkinci 'bölüm 

Vergileme ölçüleri ve nisbet 

Vergileme ölçüleri 
MADDE 10. — Damga Vergisi nispî veya 

maktu olarak alınır. 
Nispî vergide, kâğıtların nevi ve mahiyetle-

lerine göre, bu kâğıtlarda yazılı belli para, mak
tu vergide kâğıtların mahiyetleri esastır. 
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Belli para terimi, kâğıtların ihtiva ettiği ve

ya bunlarda yazılı rakamların hâsıl edeceği pa
rayı ifade eder. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Belli para gösterme mecburiyeti 
MADDE 11. —, Cari hesap şeklinde açılan 

kredilerle her türlü ikrazata ait taahhütname 
ve mukavelenameler ve bunların temlik, yenile
me, devir ve değiştirilmesine mütaallik bütün 
kâğıtlarda ve keza matlupların devir ve temli
kine ilişkin mukavalename ve temliknamelerde 
ikraz veya temlik edilen para miktarının veya 
âzami haddinin gösterilmesi mecburidir. Gös
terilmediği takdirde bu kâğıtların herbirinden 
alınması- gereken Damga Vergisi ile cezası ola
yın meydana çıktığı tarihte, ilgili bulunduğu 
cari hesapta kayıtlı kredi veya ikrazat mikta
rına göre hesaplanır ve alınır. 

Bu vergi ve cezanın ödenmesinde mukriz ve 
müstakrizlerle temlik eden ve adına temlik yapı
lan şahıslar ve 'müesseseler müteselsilen sorum
ludurlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yabancı paraların Türk parasına çevrilmesi 
MADDE 12. — Damga Vergisine tabi kâğıt

larda yazılı yabancı paralar Maliye Bakanlığın
ca tâyiri ve ilân edilecek fiyat üzerinden , Türk 
parasına çevrilerek ona göre Damga Vergisi alı
nır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Verginin hesaplanmasında kesirler 
MADDE 13. — Nispî verginin hesaplanma

sında 50 kuruşa kadar olan matrah kesirleri atı
lır, 50 kuruş ve daha yukarı olanlar 1 liraya çı
karılır. 

4 
Vergi kesirlerinde 5 kuruşa kadar olan kı

sımlar atılır, 5 kuruş ve daha yukarı olan kısım
lar 10 kuruşa çıkarılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Nisbet 

MADDE 14. — Kâğıtların Damga Vergisi bu 
kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nisbet veya 
miktarlarda alınır. 

Belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin 
değiştirilmesi halinde artan miktar aynı nisbet-
te vergiye tabidir. Bunların devri halinde aslın
dan alınan verginin dörtte biri alınır. 

Akreditif mektup ve telgraflarında süre üze-
tıldığı takdirde verginin dörtte biri alınır. 

Yabancı memleketlerden Türkiye üzerine dü
zenlenen kâğıtlar aynı miktarda, yabancı mem
leketlerin birinden diğeri üzerine düzenlenip 
Türkiye'de tedavüle çıkarılanlar ise yarı nisbet-
te vergiye tabidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü bölüm 

Verginin ödenmesi 

ödeme şekilleri 
MADDE 15. — Damga Vergisi kâğıtlara pul 

yapıştırılması ve bu kanunda gösterilen haller
de basılı damga konulması veya makbuz veril
mesi veyahut istihkaktan kesinti yapılması şekil
lerinden biriyle ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyem? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Pul yapıştırılması şekliyle ödeme 
MADDE 16. — Bu kanunda gösterilen hal

ler dışında Damga Vergisi kâğıtlara damga pu
lu yapıştırılması şekliyle ödenir. 

Vergi miktarına eşidolmak üzere birden faz
la pul yapıştırılması mümkündür. 

Türkiye'de düzenlenerek doğrudan doğruya 
yabancı, memleketlerle Türkiye'deki yabancı el
çilik ve konsolosluklara gönderilen kâğıtlar ve 
çekilen telgrafların Damga Vergisi bunların 
Türkiye'deki kalan kopyalarına pul yapıştırıl
ması şekliyle ödenir. 

Pullar tarihle bera'ber imza veya mühür ko
nularak iptal olunur. İki pul için bir iptal iş
lemi yapılabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul 'edilmiştir. 
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I Basılı damga konulması şekliyle ödeme 

MADDE 17. — Aşağıda yazılı kâğıtların 
Damga Vergisi pul yerine basılı damga konulma-

ı sı şekliyle de ödenebilir. 
1. Makbuz ve ihbar senetleri, 
2. Faturalar, 
3. Ulaştırma ile ilgili kâğıtlar, 
4. Elektrik, havagazı, telefon ve su abon- j 

man mukavelenameleri, 
5. Maliye Bakanlığının müsaadesi alınmak1 

şartiyle vergiye tâbi diğer kâğıtlar. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 

Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Makbuz verilmesi şekliyle ödeme 
MADDE 18. — Anonim, kooperatif, eshamlı 

komandit ve limitet şirket mukavelenameleriy-
le, ikmalen vergi ve ceza tarhına konu teşkil 
eden kâğıtların Damga Vergisi makbuz karşılı
ğında da ödenebilir. 

Bunlar dışında lüzum ve- ihtiyaç halinde 
kâğıtlara pul yapıştırılması suretiyle ödenmesi 
lâzımgelen Damga Vergisi Maliye Bakanlığın
dan müsaade alınmak şartiyle, makbuz veril
mesi şekliyel de ödenebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?: 

Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İstihkaktan kesinti şekliyle ödeme 
MADDE 19. — 'Genel ve katma bütçeli dai

relerle il özel idareleri ve belediyeler, bankalar, 
iktisadi kamu müesseseleri, umumi murakabeye! 
tabi veya Devletin iştiraki bulunan müessese
ler ve benzeri müesseselerin ödemelerinde kul-i 
lanılan ve nispî vergiye tabi bulunan makbuz-: 
larla bu mahiyetteki kâğıtlara ait vergilerin, 

a) Bu ödemelerin yapılması, 
b) Avans suretiyle ödemelerde avansın 

itası, 
Sırasında ilgili daire Ve müesseseler tarafın-, 

dan istihkaklarından kesinti yapılması şekliyle1 

ödenmesine Maliye Bakanlığınca izin verilebilir. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyemf 

Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 

Pulların yapıştırılması zamanı 
MADDE 20. — Damga pulların kâğıtların 

düzenlendiği anda yapıştırılması mecburidir, 
Ancak, postanelerce gümrüklere verilen liste 
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beyannamelerin pulları müraselâtm teslimin
de yapıştırılır. 

BAŞKAN — Maddıe hakkınida söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza. sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Basılı damga konulmasında ödeme zamanı 
MADDE 21. — Basılı damga konulacak kâ

ğıtların vergisi, yüzde beş ndksanı ile peşin ola
rak ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Makbuz karşılığı ödemelerde Damga Vergisi 

MADDE 22. — 

a) Anonim, kooperatif, eshamlı 'komandit 
ve limited şirket mukavelenamelerinde bu şir
ketlerin, aynı şirketlerin sermaye artışları ile 
süre uzatmalarında bu husustaki kararların tes
cil ve ilâm tarihinden itibaren üç ay içinde, 

b) Maliye Bakanlığının, müsaadesine bağlı 
hallerde Bakanlık yazısının mükellefe tebliği 
tarihinde, 

Bunların bağlı (bulundukları vergi dairesine 
ödenir. 

VELÎ UYAR (Yozgat) — Burada bir vir
gül noksanlığı vardır. Kooperatiften sonra bir 
virgül olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Uyar tab'hatasıdır. Vir
gül konacaktır. 22 nci madde hakkında söz is
tiyen? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İstihkaktan kesinti şekliyle ödemelerde 

ödeme zammı 
MADDE 23. — Genel «bütçeli daireler dışın

da kalan ve istihkaktan kesinti yapmak duru
munda bulunan daire ve müesseseler tarafın
dan bir ay içinde kesilen Damga Vergisi, ertesi 
ayın 20 nci günü akşamına kadar ödemenin ya
pıldığı yer vergi dairesine bir beyanname ile 
bildirilir ve aynı süre içinde yatırılır. 

BAŞKAN — Madde ha'kkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylannıza sunuyorum. Kabul. 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

•— 3Ö4 
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Dördüncü bölüm 

Sorumluluk 
Vergi ve cezada sorumluluk 

MADDE 24. — Vergiye tabi kâğıtların Dam
ga Vergisinin ödenmesinden veya noksan öden
mesinden dolayı alınması lâzımgelen vergi ve 
eczadan, mükelleflerce rücu hakkı olmak üzere, 
kâğıtları ibraz edenler sorumludur. 

Birden fazla kişi tarafından imza edilen kâ
ğıtlara ait vergi ve cezanın tamamından imza 
edenler müteselsilen sorumludurlar. Bunlar ara
sında vergiden müstesna olanların bulunması 
Damga Vergisinin noksan ödenmesini gerektir
mez. 

Resmî dairelerde düzenlenerek kişilere veri
len veya dairede bırakılan ve Damga Vergisi bu 
kanun hükümlerine aykırı 'bulunan kâğıtların 
vergisi mükelleflere, cezası düzenliyenlere ait
tir. Vergi ve ceza, vergi için mükelleflere rücu 
hakkı olmak üzere, kâğıtları düzenliyenlerden 
alınır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Buyurun Komisyon. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA
FA UYAR (İzmir) — Maddede (bir tabı hatası 
var, ikinci satırındaki «ödenmesinden» kelime
si «ödenmemesinden» olacak. 4 ncü satırdaki 
«Mükelleflerce.» kelimesi de, «Mükelleflere» ola
cak. 

BAŞKAN — Tabı hataları düzeltilmiştir. 
Madde hakkında söz istiyen? Yok. Maddeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

özel sorumluluk 
MADDE 25. — Yabancı memleketlerle Tür

kiye'deki yabancı elçilik ve konsolosluklarda 
düzenlenen ticari ve mütedavil kâğıtların Dam
ga Vergisi ve cezası, mükelleflerine rücu hakkı 
saklı bulunmak üzere hâmillerinden alınır. 

BAŞKAN — Madde ha'kkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. "Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B'eşinci bölüm 

Çeşitli hükümler 
Resmî dairelerin mecburiyeti 

MADDE 26. — Resmî dairelerin ilgili me-
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murları kendilerine ibraz edilen kâğıtların 
Damga Vergisini aramaya ve vergisi hiç öden
memiş veya noksan ödenmiş olanları bir tuta
nakla tesbit etmeye veya bunları tutanağı dü
zenlemek üzere, vergi dairesine göndermeye 
mecburdurlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 

Noterlerin mecburiyeti 
MADDE 27. — Noterler pulsuz veya noksan 

pullu kâğıtları, usulen vergi ve cezası tahsil 
edilmedikçe tasdik etmekten veya bunların 
suretlerini çıkarıp vermekten memnudurlar. 

Bu kâğıtlardan dolayı alınması lâzımgelen 
vergi ve cezayı sahipleri rızaları ite ödemek 
isterlerse, noterler mezkûr kâğıtlara ait vergi 
ve ceza miktarında Damga Pulu yapıştırıp ip
tal ettikten sonra muameleye devam •edebilirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maldeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenle:*... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kâğıtların terki 
MADDE 28. — Vergi cezası alınması gere

ken kâğıtların hamilleri tarafından terk edil
mesi bu cezanın alınmasına. mâni değil'-ir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz i-atiyen*? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bâzı ödemelerde uyulması gereken esaslar 
MADDE 29. — Maliye Bakanlığından mü

saade alınmak şartiyle makbuz karşılığı yapı
lacak ödemelerle istihkaktan kesinti yapılması 
şeklindeki ödemelerde uyulması gereken esas
lar Maliye Bakanlığınca tâyin edilerek ilgililere 
bildirilir. 

BAŞKAN — Bundan sonra yazılan maddeye 
mükerrer 29 d'ennuş. Bundan neyi kastediyorlar1? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA UYAR 
(İzmir) — Efendim 30 diyelim. Ondan sonra da 
30 a 31 diyelim. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok6? 29 ncu maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun bir teklifi var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Vergi Usul Kanunundaki Damga Resmi ile 
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ilgili hükümlerin Damga Vergi Kanunu hak
kında uygulanabilmesini teminen tasarıya aşa
ğıda yazılı 30 ncu maddenin ilâvesini tasvip-
leriniaa arz ederim. 

MADDE 30. — Vergi Usul Kanununun Dam
ga Resmine ilişkin hükümleri Damga Vergisi 
hakkında da uygulanır. 

Geçici Komisyon 
Sözcüsü 

Mustafa Uyar 

BAŞKAN — Komisyonun madde teklifine 
ait önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bunu 30 ncu madde olarak oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Geçici ve son hükümler 

Eski hükümlerin uygulanması 
GEÇİCİ MADDE 1 — Bu kanunun yürür

lüğe girdiği tarihten evvel mükellefiyet konu
suna giren kâğıtlar hakkında eski hükümler 
uygulanır 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen1? 
Yok. Maldeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Peşin alınan resimler 
GEÇÎOİ MADDE 2 — Basılı damga konul

ması suretiyl'a resmi peşin alman kâğıtların 
yeni hükümlere 'göre noksan alınmış vergileri 
mükellefe tamamlattırılır, vergi mevzuu dışın
da kalanlardan henüz kullanılmamış olanlarla 
tarife değişikliği dolayısiyle fazla alınmış bu
lunan resimler iade 'edilir 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenı? 
Yok. Maldeyi oyunuza sunuyorum. Kaıbul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

îKaldırılan hükümler 
MADDE 31. — Aşağıda gösteriten kanun

lar ve hükümler yürürlükten kaldırılmıştır. 
1. 23 . 5 . 1928 tarih ve 1324 sayılı Damga 

Resmi Kanunu ile ek ve değişiklikleri (Bu ki-
nunların reklâm ve ilânlara ilişkin Damga Res
mi hükümleri ile 15 . 2 . 1963 tarih ve 185 sa
yılı Kanun hükümleri hariç) 

. 2 . 28 . 5 . 19Ö4 tarih ve 2456 sayılı Güm
rüklerde istimal edilen bâzı evraka müdafaa 
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pulu ilsakı hakkındaki kanun ile ek ve deği
şiklikleri, 

3. 28 . 5 . 1934 tarih ve 2459 sayılı Tayyare 
Resmi hakkındaki Kanunun 5 nci maddesi 
dışında kalan hükümleri ile bu kanunun ek ve 
değişiklikleri, 

4. Fevkalâde zam kanunlarının yukardaki 
resimlere ilişkin hükümleri, 

5. 10 . 6 . 1938 tarih ve 3437 sayılı Tütün ve 
tütün inhisarı Kanununun 112 nei maddesi, 

6. 9 .7 .1958 tarih ve 6124,15 . 7 . 1953 ta
rih ve 6168, 4 .10 . 1960 tarih ve 93, 5 ..1 . 1961 
tarih ve 222, 20 . 7 . 1961 tarih ve 335 sayılı ka
nunlarla Millî Korunma Kanunu hariç diğer 
kanunların Damga Resmi ve yukardaki resim
lere ilişkin istisna hükümleri, 

7. 4 . 1 . 1961 tarih ve 213 sayılı V.U. K. 
nun 205 nci maddesinin yolcu bilet ücretleri 
ve sigorta primleri üzerinden alınacak Damga 
Resmi kayıtlariyle ilgili hükümleri ile 220 nci 
maddesinin 5 numaralı fıkrası, 112 nci madde
sinin 4 numaralı fıkrası ve 356 nci maddesinin 
2 ve 4 numaralı fıkraları. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

9 ncu maddeyi komisyon hazırlamadı mı 
©fendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA
FA UYAR (izmir) — Harclarmkini hazırla
dık. 

BAŞKAN — Tabloları okutacağız, bunda da 
tablo var, bırakalım. 

Komisyona, kabul edilen bir önerge dolayısiy-
le gönderilmiş olan madde geri gelmediği için ta
sarının görüşülmesini talik ediyoruz. 

Açık oylama neticelerini arz ediyorum: 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
tasarısı oylamasına 312 üye katılmış, 258 kabul, 
47 ret, 7 "çekinser oy kullanılmış ve kanunlaşmış
tır. 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ile 
Millet Meclisi idareci Üyelerinin 1963 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişik-
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lik yapılması hakkındaki kanun tasarısının oy
lanmasına 316 sayın üye katılmış; 261 kabul, 
48 ret, 7 çekinser oy kullanılmış ve böylece tasarı 
kanunlaşmıştır. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun tasarısına 315 sayın 
üye oylamaya katılmış, bunlardan 259 kabul, 48 
ret, 8 çekinser oy kullanılmıştır. Böylece tasarı 
kanunlaşmıştır. 

istanbul Teknik Üniversitesi 1963 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısının oylamasına 316 arka
daşımız katılmış 261 kabul, 49 ret, 6 çekinser oy 
kullanılmış. Böylece tasarı kanunlaşmıştır. 

1963 malî yılı Bütçe Kanununda değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun tasarısının oylama
sına 314 arkadaşımız katılmış 261 kabul, 47 ret, 
6 çekinser oy çıkmış böylece tasarı kanunlaş
mıştır. 

Ege Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanununa 
, bağlı (R) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı oylamasına 315 arka
daşımız katılmış 265 kabul, 43 ret, 7 çekinser oy 
çıkmış böylece tasarı kanunlaşmıştır. 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1963 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (B) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısının oylamasına 
313 arkadaşımız katılmış 261 kabul, 47 ret, 5 çe
kinser oy çıkmış tasarı böylece kanunlaşmıştır. 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısının 
oylanmasına 310 arkadaşımız katılmış 260 kabul, 
45 ret, 5 çekinser oy çıkmış böylece tasarı kanun
laşmıştır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1963 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısının oylanmasına 313 
arkadaşımız katılmış 267 kabul, 42 ret, 4 çekin
ser oy çıkmış böylece tasarı kanunlaşmıştır. 

Milletlerarası Adalet Divanı Statüsünün 36 
nci maddesinin 2 nci fıkrasında derpiş olunan ve 
hukukî uyuşmazlıkların çözülmesi hususunda Di-' 
vanın yargı hakkını Önceden tanımayı gerektiren 
ihtiyari kayda katılmamız hakkındaki 5047 sayı-
lı Kanunun yeniden uzatılmasına dair kanun ta* 
sarısının oylanmasına 309 arkadaşımız katılmış 
291 kabul, 14 ret, 4 çekinser oy çıkmış böylece 
tasarı Meclisimizce kabul edilmiştir. 
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Evlilik dışı çocukların tanınmalarını kabule 

yetkili makamların yetkilerinin genişletilmesi 
hakkındaki Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısının oylamasına; 
309 arkadaş katılmış, 291 lehte, 14 aleyhte, 4 
çekinser oy çıkmış, böylece tasarı Meclisimizce 
kabul edilmiştir. ! 

Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 28.02 pozis
yonunun sonundaki ihtar hükmünün değiştiril
mesine dair olan Bakanlar Kurulu kararnamele
rinin onaylanması hakkında, kanun tasarısının 
oylanmasına; 306 sayın üye katılmış, 284 lehte, 
19 ret, 3 çekinser oy çıkmış, böylece tasarı Mec
lisimizce kabul edilmiştir. 

1938 - 1939 yıllarında İngiltere ve Fransa 
Hükümetlerinden temin edilen teslihat kredile
rinin mahsup şekli hakkında kanun tasarısının 
oylanmasına; 310 arkadaşımız katılmış, 293 ka
bul, 15 ret, 2 çekinser oy çıkmış, böylece tasarı 
Meclisimizce kabul edilmiştir. 

Başbakanlık Basımevi döner sermaye işlet
mesi kuruluşu hakkındaki kanun tasarısının oy
lamasına; 309 arkadaşımız katılmış, 286 kabul, 
18 ret, 5 çekinser oy çıkmış, böylece tasarı, Mec
lisimizce kabul edilmiştir. 
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Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı Statüsü

nün VI ncı maddesinin (A) fıkrasının 3 ncüi ben
dinde .yapılacak değişikliğin onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısının oy
lanmasına; 302 arkadaş katılmış, 289 kabul, 13 
ret oy çıkmış, böylece tasarı, Meclisimizce kabul 
edilmiştir. 

Kan gruplarının tâyinine yarıyan reakjtifle-
rin mübadelesi hakkında Avrupa Andlaşması ve 
Ek Protokolünün onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısının oylanmasına 305 
sayın üye katılmış, 290 kabul, 14 ret, 1 çekin
ser oy kullanılmıştır. Böylece tasarı Meclisimiz
ce kabul edilmiştir. 

özel tıbbi tedavi ve termoklimatik kaynaklar 
alanında karşılıklı yardımlaşmaya dair Avrupa 
Andlaşmasmm uygun bulunduğu hakkındaki ka
nun tasarısının oylanmasına 296 sayın üye katıl
mış, 282 kabul, 13 ret, 1 çekinser oy kullanılmış
tır. Böylece tasarı Meclisimizce kabul edilmiştir. 

Vaktin gecikmiş olmasından dolayı 22 Ocak 
Çarşamba günü saat 14,00 te toplanmak üzere 
Birleşimi kapıyorum. 

Kapanma saati: 18,15 
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Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde 

değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kanunlaşmıştır.; 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Veli Başaran 
Hasan Dinçcr 
Asım Yılmaz 

AĞRI 
Rıza Poîat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Nihat Berkkan 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
ismail Gence 

Üye sayısı. 
Oy verenler * 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

450 
312 
258 

47 
7 

129 
9 

[Kabul 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
ibrahim Imirzalıoğlu 
ihsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Ilyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdüılhak Kemal Yö
rük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Raf et Eker 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydmçer 
Mustafa Şükrü Koç 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BÎTLÎS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

edenler] 
BOLU 

Kâmil İnal 
BURDUR 

Fethi gelikbaş 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik inan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi inceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Faruk Küreli 
Necmi ökten 

DENİZLİ 
İsmail Ertan 
ibrahim Kocatürk 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldoğan 
Recai îskenderoğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Ilhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Kudret Mavitan 
Mithat San 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Naim Tirali 
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GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hoeaoğlu 
Sekip înal 
Sadık Kutlay 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ratip Tahir Burak 
Fahrettin Kerim Gökay 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Vahyi özarar 
Selim Sarper 
ismail Hakkı Tekinel 
Reşit Ülker 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
ihsan Gürsan 
Ziya Hanhan 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
ihsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
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Osman Zeki Oktay 
ismail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 

KOGAELÎ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
Ahmet Gürkan 
İhsan Kabadayı 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih Özfakih 
Fakih Özlen 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Rauf Kıray 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Deli'kaya 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Yaküp Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hilmi Okçu 
Nahit Yerıişehirlioğlu 
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MARAŞ 

Kemali Bay azıt 
Ali Hüdayioğlu 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Bay dur 
Cevdet Oskay 
İlhan Te'kinalp 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

ORDU 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
il yas Kılıç 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
ibrahim Göker 

Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocanı em i 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzüner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
ibrahim Bulanalp 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 

Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziva Yücebrlgm 
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ADANA 
Hasan Aksay 
AFYON KARAHISAE 
Şevki Güler 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

ANTALYA 
îhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nazmi Kerimoğlu 

AYDIN 
Melâhat Gedik 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Gökhan Evliyaoğlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BURSA 
İsmail Yılmaz 

M. Meclisi 

Baha Cemal Zağra 
EDİRNE 

Nazmi özoğul 
ERZURUM 

Turhan Bilgin 
GÎRESUN 

ibrahim Etem Kılıçoğlu 
GÜMÜŞANE 

Sabahattin Savacı 
İÇEL 

Mazhar Arıkan 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
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[Reddedenler] 

Naci öktem 
Hüsamettin Tiyanşan 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Saim Kaygan 
Şinasi Osma 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Vedat Âli Özkan 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Sait Sına Yücesoy 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

MUŞ 
Sami öztürk 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

TOKAT 
H. Ali Dizman 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 

ZONGULDAK 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

BALIKESİR 
Cihat Turgut 

DENİZLİ 
Remzi Şenel 

ADANA 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
ibrahim Tekin 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Mehmet Turgut 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Kerem özcan 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar 
Osman iBölükbaşi 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit (B.). 

ANTALYA 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

[Çekinserler] 
ERZURUM 

Nihat Diler 
İÇEL 

ihsan önal 

KONYA 
irfan Baran 

KÜTAHYA 
Sezai Sarpaşar 

[Oya katılmıy anlar] 
AYDIN 

Nedim Müren 
Reşat Özarda (1.) 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Fennî Islimyeli (B.) 
Mehmet Tiritoğlu 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha (t.) 
Kemal Demir (B.) 
Fuat Ümit 

BURSA 
Hikmet Akalın (I.) 

ibrahim Öktem (B.) 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin (I.) 
Mustafa Tayyar 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk.V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
Hüdai Oral (B.) 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Vefik Pirinçcioğlu (B.) 

ORDU 

Yusuf izzettin Ağaoğlu 

EDİRNE 
Talât Asal (I.) 

ELAZIĞ 
Kemal Satır (B.) 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Ali İhsan Göğüs (B.) 
Hüseyin Incioğlu 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
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HATAY 

Ali Muhsin Bereketoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
Nurettin Bulak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhun (t.) 
îlhami Sanear (B.) 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç (B.) 

Î7.MÎR X£IAYXX£V 

Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
Lebit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Sırrı öktem | 

KASTAMONU 
Avni Doğan (î.) 
Fethi Doğançay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Süreyya Sofuoğlu (î.) 

KONYA 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
î'sinıet tnönü (Başbakan) 

MANİSA 
Muammer Erten (B.) 
Hurrem Kubat 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 

Hasan Fehmi Evliya 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Vahap Dizdaroğlu 

MUĞLA 
Turan Şahin (B.) 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğıızdemir Tüzün (I.) 

ORDU 
Arif Hikmet Onat (B.) 

RİZE 
Fuad Sinmen (Başkan) 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Hâmit Kiper 

SİİRT 
Süreyya öner 

[Açık üyelikler] 
Aydın 1 
Erzurum 1 
Hatay 1 
İstanbul 1 
Kocaeli 1 
Manisa 1 

Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 1 

Yekûn 9 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
Ahmet Kangal 
Güner Sarısözen 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mıahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Reşit önder 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Kâmuran Ural 
Zelki Yağmurdereli (I.) 

URPA 
Osman Ağan 
Kadri Eroğan 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
(1.) 
Ahmet Tahtakılıç 

. YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Feyzi Fırat (î.) 

>sav< 
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1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ile Millet 
Meclisi İdareci Üyelerinin 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) işaretli cetvelde değişiklik 

• yapılması hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kanım]aşmıştır.) 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gül ek 
A hin et. Ka ranıü ft.ü oğl u 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif At alay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Veli Başaran 
Hasan Dinçcr 
Asını Yılmaz 

AĞRI 
Kıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Nihat Berkkan 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
İsmail Gence 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Güven oyu verenler 
Güvensizlik oyu verenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

450 
316 
261 

48 
7 

125 
9 

[Kabul 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İbrahim îmirzalıoğlu 
thsan Kökneî 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
llyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal YörüH 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Rafet Eker 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydın cer 
Mustafa Şükrü Koç 
İsmet Sezgin 

BALIKESÎR 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırındı 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

edenler] 
BİTLİS 

Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLÜ 
Kâmil İnal 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akj^ürek 
Sadrettin Çanga 
Ahmet Tür'kel 
Ziya Uğur 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik İnan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Faruk Küreli 
Necini ökten 

DENİZLİ 
ismail Ertarı 
İbrahim Kocatürk 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 

Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güidoğan 
Recai İskender oğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
lihami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Gür ay 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sarnıç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şen yurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Kudret Mavitan 
Mithat San 
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GÎRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Nureddim özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip İnal 

İÇEL 
Mehmet AUi Aralan 
Yahya Derımancı 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Suphi Bayikam 
Ratip Tahir Burak 
Fahrettin Kerim Gökay 
Coşkun Kırica 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Vahyi özarar 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı Tekinel 
Reşit Ülker 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
İhsan Gürsan 
Ziya Hanhan 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri Özek 
Mustafa Uyar 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 

M. Meclisi B : 37 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
İhsan, Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüş pal a 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
Ahmet Gür'kan 
İhsan Kabadayı 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Rauf Kıray 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin. Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Şefket Raşit Hatip-
oğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 

21 . 1 . 1964 O : 1 
Hilmi Okçu 
Nahit Yenişeiıirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
İlhan Tekinalp 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

ORDU 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Sadi Peklivanoğlıı 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alacan 
-Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
llyas Kılıç 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sa'bati Hastaoğlıı 
Cevad Odyakmaz 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayrı Mumcuoğlu 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şakır Ağanoğlu 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
At al ay Akan 
Kemal Badıllı 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
İbrahim Bulana İp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizam oğlu 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Rainiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestil i 
Yusuf Ziya Yücebilgiı 
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[Reddedenler] 

ADANA 
Hasan Aksay 
AFYON KARAHISAR 
Şevki Güler 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nazmi Kerimoğlu 

AYDIN 
Melâhat Gedik 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Gökhan Evliyaoğlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BURSA 
ismail Yılmaz 

Baha Cemal Zağra 
EDİRNE 

Nazmi özoğul 
ERZURUM 

Turhan Bilgin 
GİRESUN 

İbrahim Etam Kıiıçpğlu 
GÜMÜŞANE 

Sabahattin Savacı 
İÇEL 

Mazhar Arıkan 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Mahmut Rıza Bertan 

Ferruh Bozbeyli 
Naci öfetem 
Hüsamettin Tiyangan 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Saim Kaygan 
Şinasi Osuna 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Vedat Âli Özkan 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
irfan Baran 
Sait Sma Yücesoy 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

MUŞ 
Sami üztürk 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hükmet Güner 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 

ZONGULDAK 
Sadık Tekin Müftüoğla 

DENİZLİ 
Remzi Şenel 

ERZURUM 
Nihat Diler 

İÇEL 
ihsan önal 

[Çekinserler] 
KASTAMONU 

İsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KÜTAHYA 
Sezai Sarpaşar 

ORDU 

Yusuf izzettin Ağaoğlu 

TOKAT 

H. Ali Dizman 

[Oya katthmyanlar] 
ADANA 

Kemal Sarıibrahimoğlu 
ibrahim Tekin 
AFYON KARAHISAR 
HaMk Nur Baki 
Mehmet Turgut 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Kerem özcan 

ANKARA 
Hüseyin Atatman 
Raif Aybar 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit (B.) 

ANTALYA 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Nedim Müren 
Reşat özarda (I.) 

BALDCESÎR 
Ahmet Aydın BolaJk 
Kaya Bulut 
Fenni îslimyeli (B.) 
Mehmet Tiritoğlu 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halat Rıza Ünal 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha (î.) 
Kemal Demir (B.) 
Fuat Ümit 

BURSA 
Hikmet Akalın (î.) 
tbrahim öktem (B.) 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin (I.) 
Mustafa Tayyar 

ÇANKHtl 
Nurettn Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 

Hilmi İncesulu 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
Hüdai Oral (B.) 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Vefiik Pirinçcioğlu (B.) 

EDİRNE 
Talât Asal ( t ) 

ELÂZIĞ 
Kemal Satır (B.) 
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ERZURUM 
Ertuğrul Akça 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 

GAZÎANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Ali İhsan Göğüs (B.) 
Hüseyin Incioğlu 
Süleyman ünlü 

GİRESUN 
Nizamettin Erfkmen 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlr 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Nurettin Bulak 
Tahsin Denıiray 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
<*fhan Evüboglu 
Muhidddn Güven 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon (t.) 
îlhami Sanear (B.) 
Sabri Vardarh 
Abdurrahman Yazsan 

M. Meclisi B : 37 
Malik Yolaç (B.) 

İZMİR 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
Lebit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Sırrı öktem 

KASTAMONU 
Avni Doğan (1.) 
Fethi Doğançay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
M'ehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Süreyya Sofuoğlu (1.) 

KONYA 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
(Başbakan) 

21 . 1. 1964 0 : 1 
MANİSA 

Muammer Erten (B.) 
Hurrem Kubat 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Vahap Dizdaroğlu 

MUĞLA 
Turan Şahin (B.) 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Nuımanoğlu 

NlĞDR 
Mehmet Altınsoy 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün (1.) 

ORDU 
Arif Hikmet Onat 
(B.) 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Hâmit Kiper 

SİİRT 
Süreyya öner 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
Ahmet Kangal 
Güner Sarısözen 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Reşit önder 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereli (1.) 

URFA 
Osman Ağan 
Kadri Eroğan 

UŞAK 
Ali Rıza. Akbıyıkoğlu 
(1.) 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğaü 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Feyzi Fırat (I.) 

Aydın 
P3rzurum 
Hatay 
İstanbul 
Kocaeli 

[Açık üyelikler] 

1 
1 

Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Yekûn 

ı> Ö 
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-* 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karaınüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Asım Yılımaz 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Nihat Berkkan 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
ismail Gence 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

450 
315 
259 

48 
8 

126 
9 

[Kabul edenler] 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İbrahim Imirzalıoğlu 
ihsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
I]yas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Rafet Eker 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 

AYDDN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydmçer 
Mustafa Şükrü Koç 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Kâmil inal 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
Ahmet Türkei 
Ziya Uğur 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik inan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi inceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Faruk Küreli 
Necmi ökten 

DENİZLİ 
TarviıJi'Tİ "RTffrsiTi 
-L1öJJ_l.,CH<l X U 1 '1/cUJ. 

ibrahim Kocatürk 

DlYARBAKOt 
Adnan Aral 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldoğan 
Recai Isıkenderoğlu 
Alp Doğan Şen 

• 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Ilhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğhi 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Ceımalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Celâlettin- Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 
Mithat San 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Naim Tirali 
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GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin Özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah Cffli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip inal 

İÇEL 
Mehmet Ali Aralan 
Yahya Deranancı 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ratip Tahir Burak 
Fahrettin Kerim GÖka\ 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Vahyi özarar 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı TeMnel 
Reşit Ülker 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Âdal 
Şeref Bakşık 
İhsan Gürsan 
Ziya Hanhan 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Güven ' 
Kemal. Kaya 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural. 
Rıza Yalçın | 
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I KASTAMONU 

ihsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
İsmail Hakkı Yılanlı-

I oğlu 
KAYSERİ 

Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüspala 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrah nan Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ I 
I Sahabettin Bilgisu 

Nihat Erim 
KONYA 

Kemal Ataman | 
Selçuk Aytan I 
Ahmet Gürkan 
ihsan Kabadayı 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüşıtü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erkek 
Rauf Kıray 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA I 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatib-
oğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nuşret Köklü - | 
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I Hilmi Okçu 

Nahit Yenişehirlioğlu 
M ARAŞ 

Kemali Bayazıt 
Ali Hüdayioğlu 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

I Şevki Aysan 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
^amazan Demireoy 

ORDU 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
tiyas Kılıç 

SİİRT 
Cevdet Âydm 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu ; 
Cevad Odyakmaz 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URPA 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
ibrahim Bulanalp 
Ahmet TahUakılıç 

VAN 
ihsan. Bedirhanoğlu 
Muhlis Görentaş 
Şükrü Kösereisoğlju 

YOZGAT 
ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizam oğlu 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Ramiz Knrakaşoğlu 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

ı-

— 367 — 



M. Meclisi B : 37 21 . 1. 1964 O : 
[Reddedenler] 

ADANA 
Hasan Aksay 
AFYON KARAHISAR 
Şevki Güler 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nazmi Keriımoğlu 

AYDIN 
Melâhat Gedik 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Gökhan Evliyaoğlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BURSA 
İsmail Yılmaz 

BALIKESİR 
Cihat Turgut 

DENİZLİ 
Remzi Şenel 

ADANA 
Kemal SarnbrahinıoğİJU 
ibrahim Tekin 
AFYON KARAHISAR 
Halûk Nur Bakî 
Mehmet Turgut 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Kerem özcıan 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit (B.) 

ANTALYA 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Saffet Enıina£aoglu 

Baha Cemal Zağra 
ÇORUM 

İhsan Tombuş 
EDİRNE 

Nazmi özoğul 

GİRESUN 
İbrahim Etem Kılıçpğlu 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 

Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozfoeyli 
Naei öktem 
Hüsamettin Tiyanşan 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
AH Naili Erdem 
Saim Kaygan 
Şinasi Ostma 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Vedat Âli Özkan 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Sait Sına Yücesoy 

ERZURUM 
Nihat Diler 

İÇEL 
İhsan önal 

[Çekimerler] 
KONYA 

İrfan Baran 
KÜTAHYA 

Sezai Sarpalar 

I Oya katılmıyanlar] 
AYDIN 

Nedim Müren 
Reşat özarda (I.) 

BALIKESİR 
Ahmet Aydm Bolak 
Kaya Bulut 
Fennî îslimyeli (B.) 
Mehmet Tiritoğlu 

BİNGÖL 
M. Siddıik Aydar 
Halt Rıza Ünal 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha (I.) 
Kemal Demir (B.) 
Fuat Ümit 

BURSA 
Hikmet Akalın (î.) 
İbrahim Ökteın (B.) 

Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin (1.) 
Mustafa Tayyar 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk.V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çdbanoğlu 
Hüdai Oral (B.) 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Aralan 
Vefök Pirinçcioğlu (B.) 

EDİRNE 
Talât Asal (î.) 

ELAZIĞ 
Kemal Satar (B.) 

MANİSA 
Neriman Ağaoglu 

MARAŞ 
Enver Kaptan 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

RİZE 
Erol Yılmaz Akça! 
Arif Hikmet Güner 

SAMSUN 
Ali Fuat Alîşan 
Mehmet Başaran 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 

ZONGULDAK 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 

TOKAT 
H. Ali Diaman 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs (B.) 
Hüseyin înciöğlu 
Süleyman Ünlü 

GÎRESUN 
Nizamettdn Erkmcn 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğkı 
Saki Zorlu 
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İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Nurettin Bulak 
Tahsin Deımiray 
Ömer Zekâi Dorm&n 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon (I.) 
Ilhami Sancar (B.) 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç (B.) 

IZMlR 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
Lebit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Sırrı öktem 

KASTAMONU 
Avım Doğan (t.) 
Fethi Doğançay 
Ali özdikmenli 

M. Meclisi B : 37 
KAYSERİ 

Mehmet Yüceler (B.) 
KIRKLARELİ 

Fikret Filiz 
KIRŞEHİR 

Halil özmen 
KOCAELİ 

Süreyya Sofuoğiu (1.) 
KONYA 

Kadirean Kaflı 
Ömer Kart 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sadrettdn Tosbi 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
ismet inönü (Başbakan) 

MANİSA 
Muammer Erten (B.) 
Hurrem Kubat 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Vahap Dizdaroğlu 

21.1.1964 0 : 1 
MUĞLA 

Turan Şahin (>B.) 
MUŞ 

Sait Mutlu 
NEVŞEHİR 

Ali Baran Numanoğlu 
NİĞDE 

Mehmet Altınsoy 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün (I.) 

ORDU 
Arif Hikmet Onat (B.) 

Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Hâmit Kiper 

SİİRT 
Süreyya öner 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
Ahmet Kangal 
Güner Sansözen 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Reşit önder 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağımurdereli (t.) 

URFA 
Osman Ağan 
Kadri Eroğan 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
(!) 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğaü 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Feyzi Fırat (I.) 

Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İstanbul 
Kocaeli 
Manisa 

[Açık üyelikler] 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Yekûn 

• • • ? — - - - ' >^-
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istanbul Teknik Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısına verilen oylann sonucu 

(Tasarı kanunlaşmıştır.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 3 S 6 

Kabul edenler : 261 
Reddedenler : 49 

Çfekinserler : 6 
Oya katılmıyanlar : 125 

Açık üyelikler : Q 

[Kabul edenler] 
ADANA 

Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasıra Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğlıı 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Asım Yılmaz 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
îsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Bıu-haıı Apaydın 
Nihat Berkkan 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 

ismail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
îbrahim îmirzalıoğlu 
ihsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
îlyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yö
rük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Rafet Eker 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydmçer 
Mustafa Şükrü Köç 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Kâmil inal 

BURDUR 
Fethi ÇeMkbaş 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik inan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi inceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Faruk Küreli 
Neemi ökten 

DENİZLİ 
ismail Ertan 
ibrahim Kocatürk 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldoğan 
Recai îskenderoğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Ilhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Hürrem Müftü gil 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Kudret Mavitan 
Mithat San 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Naim Tirali 
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aÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip înal 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 
îhsan önal 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ratip Tahir Burak 
Fahrettin Kerim Gö'kay 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Vahyi özarar 
Selim Sarper 
ismail Hakkı Tekinel 
Reşit Ülker 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
ihsan Gürsan 
Ziya Hanhan 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
ihsan Şeref Dura 

M. Meclisi B : 37 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
ismail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
irfan Baran 
Ahmet Gürkan 
ihsan Kabadayı 
Mek'ki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Rauf Kıray 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatip-
oğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 

21 .1 .1964 0 , \ 1 
Hilmi Okçu 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bay azıt 
Ali Hüdayioğlu 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
ilhan Tekinalp 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

ORDU 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RtZE 
Cevat Yalçm 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Ilyas Kılıç 

SÎÎRT 
Cevdet Aydın 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlıa 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 

İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamerai 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Nazmı Ökten 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URPA 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
ibrahim Bulanalp 

VAN 
ihsan Bedir han oğlu 
Muslih Görentaş 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 
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[Reddedenler] 

ADANA 
Hasan Aksay 
AFYON KARAHÎSAR 
Şevki Güler 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nazmi Kerimoğlu 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Melâhat Gedik 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Gökhan Evliyaoğlu 

BİLECİK 
Şadı Binay 

BURSA 
îsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇORUM 
ihsan Tombuş 

EDİRNE 
Nazmi özoğul 

GİRESUN 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 

GÜMÜŞ ANE 
Sabahattin Savacı 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 

Ziya Altınoğhı 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
Naci öktem 
Hüsamettin Tiyangan 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Saim Kaygan 
Şinasi Osma 

KAYSERİ 
Abdül halim Araş 
Vedat Âli Özkan 

KOOAELİ 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Sait Sına Yücesoy 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 

MARAŞ 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

MUŞ 
Sami öztürk 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 

ZONGULDAK 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 

TOKAT 
H. Ali Dizman 

[Çekinserler] 
ERZURUM 

Nihat Diler 
KÜTAHYA 

Sezai Sarpaşar 

[Oya hatilmıyarilar] 

BALIKESİR 
Cihat Turgut 

DENİZLİ 
Remzi Şenel 

ADANA 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Tekin 

AFYON KARAHtSAR 
Mehmet Turgut 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Kerem özcan 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Rayif Ayabar 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit (B.) 

ANTALYA 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Nedim Müren 
Reşat özarda (1.) 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Fennî îslimyeli (B.) 
Mehmet Tiritoğlu 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Demir (B.) 
Fuat Ümit 

BURSA 
Hikmet Akalın (1.) 

İbrahim Öktem (B.) 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin ( t ) 
Mustafa Tayyar 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
Hüdai Oral (B.) 
Aftıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Aralan 
Vefik Piriçci<oğlu (B.) 

EDİRNE 
Talât Asal (1.) 

ELÂZIĞ 
Kemal Satır (B.) 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Ali İhsan Göğüs (B.) 
Hüseyin Incioğlu 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğîu 
Saki Zorlu 
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İÇEL 
Öurhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Nurettin Bulak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon (t.) 
îlh&anî Sancar (B.) 
Sabri Vardarh 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç (B.) 

fgıurfıt 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
Lebit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Sırrı öktem 

KASTAMONU 
Avaıi Doğan 
Fethi Doğançay 
Ali Ozdikmenli 

M. Meclisi B 
KAYSERt 

.37 

Mehmet Yüceler (B.) 
KIRKLARELİ 

Fikret Filiz 
KIRŞEHİR 

Halil özmen 
KOCAELİ 

Süreyya Sofuoğlıı 
KONYA 

Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
n v t ı u ı »*•> 

Mehmet Kesen 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
îamet inönü 
(Başbakan) 

MANİSA 

ot.) 

Muammer Erten (B.) 
Hurrem Kubat 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Hasan Fehmi Evliya 

[Açık Ü\ 
Aydın 
Erzurum 
Hartsay 
îsttanbul 
Kocaeli 
Manisa 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

21 . 1 . 1964 0 : 1 
MARDİN 

Vafoap Dizdaroğlu 
MUĞLA 

Turan Şahin (B.) 
MUŞ 

Sait Mutlu 
NEVŞEHİR 

Ali Baran Numanoğlu 
NlöDE 

Mehmet Altmsoy 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğıızdcmir Tüzün (t.) 

ORDU 
Arif Hikmet Onat (B.) 

RİZE 
Fuad Sinmen (Başkan) 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkam 

SAMSUN 
Hâmit Kiper 

SÜRT 
Süreyya öner 
Adil Yaşa 

yelikler] 
Muş, 1 
Trabzon 1 

Zonguldak 1 
• 

Yekûn 9 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
Ahmet Kangal / 
Güner Sarısözen 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Reşit önder 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Kâmuran Ural 
Ze'ki Yağimurderelii (1.) 

URFA 
Osman Ağan 
Kadri Eroğan 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
(î.) 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Feyzi Fırat (t.) 
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1963 Malî yılı Bütçe Kanununda değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasansına verilen oy sayım 

neticesi 

(Tasarı kanunlaşmıştıı\) 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Halûk Nur Baki 
VeH Başaran 
Hasan Dinçer 
Asım Yılmaz 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
îsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
îsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Nihat Berkkan 
Muhlis Ete 
îsmail Gence 
îbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 1 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 314 

Kabul edenler : 261 
Reddedenler : 47 
Çekinserler : 6 

Oya katılmıyanlar : 127 
Açık üyelikler : 9 

[Kabul edenler] 
îbrahim îmirzalıoğlu 
îhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
îlyaıs Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri YıMfrım 
Abdüühak Kemal Yö
rük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Rafet Eker 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydınçer 
Mustafa Şükrü Koç 
îsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Cevat Kanpulat 
Ahmet îhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Kâmil İnal | 

BURDUR 
Fethi Çelikhaş 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
Ahmet Tüfkel 
Ziya Uğur 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik înan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Faruk Küreli 
Necmi ökten 

DENİZLİ 
îsmail Ertan 
îbrahim Kocatürk 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldoğan 
Recai îskenderoğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
îlhami Ertem | 

1 Fahir Giritlioğlu 
ELÂZIĞ 

Nurettin {Ardıçoğlu 
Hürrem Müftügil 

1 Ömer Faruk Sanaç 
1 ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Kûnuray 

! Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
îbrahim Cemalcılar 
Ertugrul Gazi Sakarya 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Kudret Mavitan 
Mithat San 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 
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HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip înal 

tÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ratip Tahir Burak 
Fahrettin Kerim Gökay 
Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Vahyi özarar 
Selim Sarper 
îsmail Haikkı TeMnel 
Reşit Ülker 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
İhsan Gürsan 
Ziya Hanhan 
Nihat Kürşat 
Neoip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 

KARS 

Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 

ihsan Şeref Dura 
Sabri Kesikin 
Osman Zeki Oktay 
îsmail Hakkı Yılanl loğlu 

M. Meclisi B : 37 
I KAYSERİ 

Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Sağlam 

I Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 

KONYA 

Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
îrfan Baran 
Ahmet Gürkan 
îhsan Kabadayı 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü Özal 
Faıkih özfakih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz i 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Rauf Kıray 

MALATYA 

H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 

Süleyman Çağlar | 
Şevket Raşit Hatiboğlu I 
Yakup Kadri Karaos-
nuanoğlu 
Nusret Köklü 
Hilmi Okçu 
Nahit Yenişehirlioğlu | 

21 . 1 . 1964 O : 1 
j MARAŞ 

Kemali Bayazıt 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
îlhan Tekinalp 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

ORDU 
Rafet Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Sadi Pehlivanoğlu . 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân I 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
îlyas Kılıç 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Cemil Karahan 
Haşim Tan | 

I SİVAS 
Adil Altay 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mümcuoğlu 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
I Ali Şakir Ağanoğlu 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URPA 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
İbrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Ramız Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 
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[Reddedenler] 

ADANA 
Hasan A'ksay 

AFYON KARAHÎSAR 
Şevki Güler 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

ANTALYA 
îlısan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nazmi KerJmoğlu 

AYDIN 
Melâhat Gedik 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Gökhan Evliyaoğlu 

BÎLEOİK 
Sadi Binay 

BURSA 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇORUM 
İhsan Tombuş 

EDİRNE 
Nazmi özoğul 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 

GİRESUN 
î. Etem Kllıçoğlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 

İSPARTA 

Ali ihsan Balîm 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 

İbrahim Abak 

Ziya Altmoğlu 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
Naci öktem 
Hüsamettin Tiyanşan 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Saim Kaygan 
Şinasii Osfma 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Vedat Âli Özkan 

KOCAELİ 

Hâldan Kısayol 
KONYA 

Sait Sına Yücesoy 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

MUŞ 
Sami öztürk 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 

ZONGULDAK 
Sadık Tekin MüftüoKİı 

DENİZLİ 
Remzi Şenel 

ERZURUM 
Nihat Diler 

[Çekinserler] 
GÜMÜŞANE 

Sabahattin Savacı 
İÇEL 

İhsan önal 

[Oya katilımymlar] 

KÜTAHYA 
Sezai Sarpaşar 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 

ADANA 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim TeMn 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Turgut 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Kerem özoan 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
•Raif Aybkr 
Osman Bolükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent E<Jevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 

ANTALYA 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Nedim Müren 
Reşat özarda (t.) 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Fennî îslimyeli (B.) 
Mehmet Tiritoğlu 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BOLU 
Zeki Balıtacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha (1.) 
Kemal Demir (B.) 
Fuat Ümit 

BURSA 
Hikmet Akalın (1.) 

İbrahim öktem (B.) 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin (î.) 
Mustafa Tayyar 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
Hüdai Oral (B.) 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslam 
Vefik Piriçcioğlu (B.) 

EDİRNE 
Talât Asal (I.) 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Ali İhsan Göğüs (B.) 
Hüseyin încioğlu 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Nizamettin Enkmen 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
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HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Nurettin Bulak 
TaJhsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon (î.) 
îlhami Sancar (B.) 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç (B.) 

İZMİR 
Ari£ Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
Lebit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Sırrı öktem 

KASTAMONU 
Avni Doğan (t.) 
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Fethi Dogançay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Süreyya Sofuoğtlu (»I.) 

KONYA 
Kadircan Kafh 
Ömer Kart 
Mekki Keskin (Bşk. V.) 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
İsmet fnönü (Başbakan) 

MANİSA 
Muammer Erten (B.) 
Hurrem Kubat 
Yakup. Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bağeıoğlu 
Hasan Fehmi Evliya 

21 . 1. 1964 O : 1 
MARDİN 

Vahap Dizdaroğlu 
MUĞLA 

Turan Şahin (B.) 
MUŞ 

Sait Mutlu 
NEVŞEHİR 

Ali Baran Numanoğlu 
NİĞDE 

Mehmet Altmsoy 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
O^vızdcmir Tüzün (t.) 

ORDU 
Arif Hikmet Onat 
(B.) 

RİZE 
Fuad Sirmen (-Başkan) 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Hami t Kiper 

SİİRT 
Süreyya öner 

Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İstanbul 
Kocaeli 
Manisa 

[Açık üyelikler] 
Muş 
Trtfbzon 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Zonguldak 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS i 
Rahmi Çeltekli 
Ahmet Kangal 
Crüner Sarısözen 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (Bj) 

TOKAT 
Reşit önder 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Kâmuran Ural 
-Zeki Yağmurdereli 
(t) 

URFA 
Osman Ağan 
Kadri Eroğan 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
(D 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Gelâl Sungur 

ZONGULDAK 
Feyzi. Fırat (1) 

Yekûn 
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Ege Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısına verilen oyların neticesi 
(Tasarı kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Kasan Dinçer 
Asım Yılmaz 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
İsmail Sarıgöî 
Nevzat Şener 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Nihat Berkkan 
Muhlis Ete 
İsmail Gence 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 315 

Kabul edenler : 265 
Reddedenler : 43 
Çekinserler : 7 

Oya katılmıyanlar : 126 
Açık üyelikler : 9 

[Kabul 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İbrahim lınirzalıoğlu -
ihsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
llyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Rafet Eker 
Nazmi Kerdmoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Ay dinç er 
Mustafa Şükrü Koç 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul, 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştaik Okumuş 

edenler] 
BOLU 

Kâmil İnal 
BURDUR 

Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik İnan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Faruk Küreli 
Necmi ökten 

DENİZLİ 
İsmail Ertan 
tbrahim. Kocatürk 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldoğan 
Recai Iskenderoğl u 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
İlhamı Ertem 
Fahir Giritlioğlu 

ELAZIĞ 
Nuretin Ardıçoğlu 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telii 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytimoğlu 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Kudret Mavitan 
Mithat San 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
NaJm Tirali 

GÜMtlŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 
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HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip inal 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Denmancı 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ratip Tabir Burak 
Fahrettin Kerim Gökay 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz . i 
Vahyi özarar 
Selim Sarper 
ismail Hakkı TeMnel 
Reşit Ülker 
Zeki Zeren ' \ ^ 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
Ali Naili Erdem 
İhsan Gürsan 
Ziya Hanhan 
Nihat Kürgat 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
ihsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
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ismail Hakkı Yılanlı-
oğlu -

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Sağlara 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan _ 
irfan Baran 
Ahmet Gürkan 
thsan Kabadayı 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Rauf Kıray 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Afeyurt 
Mehmet Delikaya 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit HatipoğJ' 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu <.*: 

Nusret Köklü 
Hilmi Okçu 
Nahit Yenişdhirlioğlu 
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MARAŞ 

Kemali Bayazıt 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
-Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican - * 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu . 
Fevzi Gevoci 
Ilyas Kılıç 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Cemdi Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu j 
Cevad Odyakmaz 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayrı MumcuoğJu 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Diaman 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kooamemi 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Bekir Sami Karahatılı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
İbrahim Bulanalp 
Ahmet TaJhtakılıç 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Ramiz KarakaşoğlUj 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestile! 
Yusuf Ziya Yücebilgin 
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[Reddedenler] 

ADANA 
Hasan Aksay 
AFYON KARAHİSAR 
Şevki Güler 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 

AYDIN 
Melâhat Gedik 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Gökhan Evliyaoğlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BURSA 
ismail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇORUM 
thsan Tombuş 

EDİRNE 
Nazmi özoğul 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 

GİRESUN 
İbrahim Etem Kılıç-
oğlu 

İÇEL 
Mazim r Arıkaıı 

İSPARTA 
âli İhsan Bahm 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 

Ziya Altınoğlu 
Mahmut Rıza Berfcan 
Ferruh Bozbeyli 
Naci öktenı 
Hüsamettin Tiyanşan 

İZMİR 

Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Saim Kaygan 
Şinasi Oarna 

KAYSERİ 
Vbdülhalim Araş 
Vedat Âli Özkan 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Sait Sma Yücesoy 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 

ZONGULDAK 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 

BALIKESİR 
Cihat Turgut 

[Çehinserler] 
DENİZLİ 

Remzi Şenel 
ERZURUM 

Nihat Diler 

GUMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

İÇEL 
İhsan Önal 

KÜTAHYA 

Seaai Sarp aşar 

ADANA 
Kemal Sartibrahimoğhı 
Ibrahüm Tekin 

AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Turgut 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Kerem özoan 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar A'? 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit 
Mustafa Kemal Erko-
van 

ANTALYA 
Ömer Eken 

[Oya katılmıyanlar] 
ARTVİN 

Saffet Eminağaopu 

AYDIN 
Nedim Mü ren 
Reşat özarda (I.) 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın BolaJk 
Kaya Bulut 
Fennî Islimyeli (B.) 
Mehmet Tiritoğlu 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha ( t ) 
Kemal Demir (B.) 
Fuat Ümit 

BURSA 
Hikmet Akalın (1.) 
İbrahim öktenı (B.) 
Ekrem Paiksıoy 
Cevdet Perin (t.) 
Mustafa Tayyar 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 

DENİZLİ 
Sdnan Bosna 
Mehmet Çöbanoğlu 
Hüdai Oral (B.) 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Vefik Pirinçeioğlu (B.) 

EDİRNE 
Talât Asal (t.) 

ELAZIĞ 
Naci Güray 
(Kemal 'Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Ali ihsan Oöğüş ('B.) 
Hüseyin Incioğlu 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Nizanıettin Erkmen 
Ali Köymen 
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GÜMÜŞANE 

Halis Bayramoğlu 
HATAY 

Ali Muhsin Bereketoğhı 
Saki Zorlu 

ÎÇEL 
Burnan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Nurettin Bulak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Ilharai Sancar (B.) 
Saıbri Vardarlı 
Aibdurrahman Yazdan 
Malik Yolaç (B.) 

tZMÎR 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
Lebit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Sırrı öktem 

• 

KASTAMONU 
Avni Doğan (1.) 
Fethi Doğamtçay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Süreyya Sofuoğlu (I.) 

KONYA 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
tsınet inönü 
(Başbakan) 

MANİSA 
Muammer Erten (B.) 
Hur rem Kubat 
Yakup Yakut 

(Açık m 
Aydın 1 
Erzurum 1 
Hatay 1 
İstanbul 1 
Kocaeli 1 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Vahap Dizdaroğlu 

MUĞLA 
Turan Şahin (B.) 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Nuımanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün (î.) 

ORDU 
Arif Hikmet Onat (B.) 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Nuri Bay ar 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezikan 

SAMSUN 
Hâmit Kiper ..d 

/elikler] 
Manisa 1 
Muş 1 

Trabzon 1 
Zonguldak 1 

Yekûn D 

SİİRT 
Süreyya öner 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Rahmi Çeltikli 
Ahmet Kangal 
Güner Sarısözen 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Re§it önder 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereli (î.) 

URFA 
Osman Ağan 
Kadri Enoğan 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
(t) 

YOZGAT 
Ismaü Hakkı Akdoğan 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Feyzi Fırat (I.) 
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Petrol Dairesi Başkanlığı 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 

hakkındaki kanun tasarısına verilen odların sonucu 

(Tasarı kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHtSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Asım Yılmaz 

AĞRI 
Rıza Poılat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Nihat Berkkan 
Musftafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
İsmail Gence 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 313 

Kaibul edenler : 261 
Reddedenler : 47 
ÇeMnserler : 5 

Oya katılmayanlar : 128 
Açık üyelikler : 9 

[Kabul 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu ' 
İbrahim Imirzalıoğlu 
İhsan Köknel 
Mehdâ Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
îlyas Seçkin 
Ahmet Üsıtün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Eteni Ağva 
Rafet Eker 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Salbit Osman Avcı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Ay dinçer 
Mustafa Şükrü Koç 
Isımet Sezgin 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BtTLlS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

edenler] 
BOLU 

Kâmil İnal 
BURDUR 

Fethi Çeliklbaş 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik İnan 
Refet Sezıgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Faruk Küreli 
Necimi ökten 

DENİZLİ 
İsmail Ertan 
İbrahim Kocatürk 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldoğan 
Recai İsikenderoğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
llhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şen yurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinıoğlu 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Kudret Mavitan 
Mithat San 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Naîm Tirali 

GÜMÜŞANE 
Neemeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 
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HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip tnal 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Denmancı 
Sadık Kutlay 
İhsan önal 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Suphi Bayikam 
Ratip Tahir Burak 
Fahrettin Kerim Gökaj 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Vahyi özarar 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı TeMnel 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
İhsan Gürsan 
Ziya Hanhan 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
İsmail Hakkı Yılanlı-
og-lu 
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I KAYSERI I 
i Turhan Feyzioğlu 

Mehmet Göker 
I Hüsamettin Gümüşpala 

Mehmet Sağlam 
Bahrî Yazır 

KIRKLARELİ I 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Hasan Tahsin Uzun I 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin I 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
irfan Baran 
Ahmet Gürkan 
ihsan Kabadayı 

Melkki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu I 
Rüştü özal I 
Fakih özfakih | 
Fakih Özlen j 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz I 

I KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Rauf Kıray 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatipoğln 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Nahit YenişeHıirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 

I Ali Hüdayioğlu \ 
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Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
ilhan Tekinalp 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nu retti D Oe ri t o ğl 11 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Ilyas Kılıç 

I SÜRT 
Cevdet Aydın 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Cemdi Karalı an 
Haşim T a n 

SİVAS 
Adil Alîtay 
ibrahim Göker 

Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 

Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şaldı* Ağanoğlu 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
AH Rıza Uzııner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Atalay Akan 
Kemal Badı İh 
Bekir Sami Karahaıılı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
İbrahim Bulanalp 

VAN 
thsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 
Şükrü Köscreisoğlu 

YOZGAT 
ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizannoğlu 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestil ci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 
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DENİZLİ 
.Remzi Şenel 

ERZURUM 
Nihat Diler 

[Çekinserler] 
GÜMÜŞANE 

Sabahattin Savacı 
KÜTAHYA 

Sezai Sarpaşar 

TOKAT 

H. Ali Diaman 

[Oya kahlmıyanlar] 
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[Reddedenler] 

Baha Cemal Zağra 

ÇORUM 
ihsan Tombıış 

EDİRNE 
NTazmi özoğul 

GİRESUN 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Güleügil 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Mahmut Rıza Berfcan 

Ferruh Bozbeyli 
Naci öktem 
Hüsamettin Tiyanşan 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Saim Kaygan 
Şinasi Osma 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Vedat Âli Özkan 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Sait Sına Yücesoy 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

MUŞ 
Sami öztürk 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

TRABZON 

Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 

ZONGULDAK 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

ttzLi 
el 
URUM 
>r 

[Çekinserler] 
GÜMÜŞANE 

Sabahattin Savacı 
KÜTAHYA 

Sezai Sarpaşar 

TOKAT 

H. Ali Dizıman 

[Oya kahlmıyanlar] 

ADANA 
Hasan Aksay 
AFYON KAtfAHÎSAR 
Şevki Güler 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nazmi Kerimoğlu 

AYDIN 
Melâhat Gedik 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Gökhan Evliyaoğlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BURSA 
ismail Yılmaz 

ADANA 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Tekin 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Turguf. 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI , 
Kerem özoan 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar 
Osmıan Bölükba§ı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit (B.) 

ANTALYA 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Nedim Müren 
Reşat özarda (I.) 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bol ak 
Kaya Bulut 
Fennî îslimyeli (B.) 
Mehmet Tiritoğlrtı • 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Ilalit Rıza Ünal 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha (I.) 
Kemal Demir (B.) 
Fuat Ümit 

BURSA 
Hikmet Akalın 
ibrahim öktem (B.) 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin (I.) 
Mustafa Tayyar 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk, V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 

DENİZLİ 
Siinan Bosna 
Mehmet Ço'banoğlu 
Hüdai Oral (B.) 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 

Vefik Prinçcioğlu (B.) 
EDİRNE 

Talât Asal (I.) 
ELAZIĞ 

Naci Güray 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
(D 

Ali İhsan Göğüs (B.) 
Hüseyin Incioğlu 
Süleyman Ünlü 
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GÎRESUN 

Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Saki Zorlu 

ÎÇEL 
Burhan Bozdoğan (I.) 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Nurettin Bulak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Oğuz Oran 
Şahadettin Orhon (î.) 
Ilhami Sancar (B.) 
Sabri Vardarlı-
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç (B.) 
Zeki Zeren 

IZMIR 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
Lebit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Sırrı öktem 

KASTAMONU 
Avni Doğan (I.) 
Fethi Doğançay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Süreyya Sofuoğlu (t.) 

KONYA 
Kadircan Kaflı 
Ömer Ka^t 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
(Başbakan) 

MANİSA 
Muammer Erten (B.) 
Hürrem Kubat 

Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Vahap Dizdaroğlu 

MUĞLA 
Turan Şahin (B.) 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mohmet Altınsoy 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 
(D 

ORDU 
Arif Hikmet Onat (B.) 

RİZE 
Fuad Sirnıen (Başkan) 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Hâmit Kiper ( t ) 

SİİRT 
Süreyya öner 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
Ahmet Kangal 
Güner Sarısözen 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Reşit önder 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağmur dereli (1.) 

URFA 
Osman Ağan 
Kadri Eroğaıı 

UŞAK 
Ali Rıza AkbıyıkoğİTi 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Feyzi Fırat (1.) 

Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İstanbul 
Kocaeli 
Manisa 

[Açık üyelikler] 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Yekûn 
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M. Meclisi B : 37 21 . 1 . 1964 O : 1 
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısına verilen 

oyların sonucu 
(Tasarı kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehımet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet KJaramüftüoğlu 
Melih Kemal Küçülk-
tepepmar 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Velâ Başaran 
Hasan Dînçer 
Asım Yılmaz 

AĞRI 
Rıza Pol'at 

AMASYA 
Kesat ArpacToğlu 
Mustafa Kemal Karan 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Nihat Berkkan 
Mustafa Kemal Erkovan 
MuMis Ete 
ismail Gence 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 310 

Kabul edenler : 260 
Reddedenler : 45 
Çekinserler : 5 

Oya katılmıyanlar : 131 
Açık üyelikler : 9 

[Kabul edenler] 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
ibrahim Imirzalıoğlu 
ihsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
îlyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Rafet Eker 
Nihat. Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydmçer 
Mustafa Şükrü Koç 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 

BtLEötK 
*#AJI IJJ V X A 

Orhan Tuğrul 
BÎTLlS 

Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Kâmil İnal 

BURDUR 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuakan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik inan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi inceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Faruk Küreli 
Necmi ökten 

DENtZLt 
ismail Ertan 
ibrahim Kocatürk 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldoğan 
Recaî Iskenderoğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Ilhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Cevat Duırsunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Kudret Mavitan 
Mithat San 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 
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HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah GİİM 
Ahmet Sırrı Hoeaoğlu 
Sekip inal 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ratip Tahir Burak 
Fehrettin Kerim Gökay 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben ' 
Ahmet Oğuz 
Vahyi özarar 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı Teklnel 
Reşit Ülker 

IZMIR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Baıkşık 
İhsan Gürsan 
Ziya Hanhan 
Nihat Künşat 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
îhsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
İsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 

M. Meclisi B : 37 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdeımir 

KOCAELİ 
Sabahattin Bilgisu 
Nihat Erim 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
irfan Baran 
Ahmet Gürkan 
îhsan Kabadayı 
Mekki Keskin 
Abdüsısamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Rauf Kıray 

MALATYA 
H. Avni ^Jkşit 
Nurettin Âkyurt 
Mehmet Delikaya 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
A d nan Karaküçük 

21 . 1 . 1964 O : 1 
MARDİN 

Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilımi Baydur 
Cevdet Osıkay 
îhsan Tekina'lp 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğln 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan \ 
Nurettin Ceritoğln 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert j 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveei 
îlyas Kılıç 

SİİRT 
Cevdet Aydın ı 
Hayrettin Özğeu 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Cemil Karahan 
Haşim Tan | 

SİVAS 
Adil ALtay 

ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Nazmi öktem 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URPA 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Bekir Sami Karahan]ı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
İbrahim Bulanalp 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
îsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 
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ADANA 
Hasan Aksay 

AFYON KARAHİSAR 
Şevki Gülıer 

-AĞRI 
Nevzat Güngör 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nazmi Keriımoğlu 

AYDIN 
Melâhat Gedik 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Gökhan Evliyaoğlu 

• BİLECİK 
Sadi Binay 

M. Meclisi B : 37 21 . 1 
[Reddedenler] 

BURSA 
Baha Cemal Zağra 

ÇORUM 
ihsan Tombuş 

EDİRNE 
Nazmd özoğul 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 

GİRESUN 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 

İSPARTA 
Ali ihsan Ballım 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcüıgil 

İSTANBUL 
ibrahim Ab ak 
Ziya Altmoğlu 
Mahmut Rıza Bertan 

1964 0 : 1 

Ferruh Bozbeyli 
Naci öktem 
Hüsamettin Tiyanşan 

İZMİR 

Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Ay taş 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Saim Kaygan 
Şinasi Osuna 

KAYSERİ 

Abdülhalim Araş 
Vodat Âli Özkan 

DENİZLİ 
Remzi Şenel 

ERZURUM 
Nihat Diler 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Sait Sma Yücesoy 

[Çekinserler] 
GÜMÜŞANE 

Sabahattin Savacı 
İÇEL 

ihsan önal 

[Oya katilmıyanlar] 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybaf 

MUŞ 
Sami öztürk 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Gün er 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

TRABZON 
Elkrem Dikmen 
Selâhattin Güven 

ZONGULDAK 
Sadık Tekin Müftüoğla 

KÜTAHYA 

Sezai Sarpaşar 

ADANA 
Kemal Sarıibrahimo^lu 
ibrahim Tekin 

AFYON KARAHISAR 
Mehmet Turgut 
Şülkrti Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Kerem özoan 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit (B.) 

ANTALYA 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Nedim Müren 
Reşat özarda (I.) 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolalk 
Kaya Bulut 
Fennî Islimyeli (B.) 
Mehmet Tiritoğlu 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BOLÜ 
Zeki Balitacıoğlu 
Ahmet Çaikmak 
Turgut Çulha 
Kemal Demir (B.) 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Hikmet Akalım 
ibrahim öktem (B.) 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perih (î.) 
Mustafa Tayyar 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk.V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
Hüdai Oral (B.) 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Vefik Piriçcioğlu (B.) 

EDİRNE 
Talât Asal (I.) 

ELAZIĞ 
Naoi Güray 
Kemal Satır (B,) 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 

ESKİŞEHİR 
Seyfi. öztürk 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Ali ihsan Göğüs (B.) 
Hüseyin Incioğlu 

rman Ünlü 

GİRESUN 
Mzamettin Erfcmen 
Ali Köymen 

— 383 -



ĞÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlv 
Saki Zorlu 

ÎÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan (I.) 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorraaıı 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Sahabettin Orhon (î.) 
Oğuz Oran 
Nurettin Bulak 
llhami Sancar (B.) 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç (B.) 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
Lebit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Sırrı öktem 

M. Meclisi B : 37 
KASTAMONU 

Avni Doğan (I.) 
Fethi Doğançay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Halil özraen 

KOCAELİ 
Süreyya Sofuoğlu (t.) 

KONYA 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
ismet inönü (Başba
kan) 

MANİSA 
Muammer Erten (B.) 
Hur rem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 

21 . 1 . 1964 O : İ 
MARAŞ 

Kemal Bağcıoğlu 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Vahap Dizdaroğlu 

MUĞLA 
Turan Şahin (B.) 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Melun et Altmsoy 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemi Tüzün (I.) 

ORDU 
Arif Hikmet Onat (B.) 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Hamit Kiper (I.) 

SİİRT 
Süreyya öner 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Rahmi Çeltekl: 
Ahmet Kangal 
G-üner Sarısözen 
Mahmut Vuraî 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Reşit önder 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Kâmuran Uraı 
Zeki Yağmurdereli 
(t) 

URPA 
Osman Ağan 
Kadri Eroğan 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Feyzâ Fırat (I.) 

Aydın 

Erzurum 

Hatay 
İstanbul 
Kocaeli 

[Açık üyelikler] 
l Manisa 

Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Yekûfc 

»&<i 

- 8» -



M. Meclisi B : 37 21 . 1 . 1964 O : 1 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1963 Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Asım Yılmaz 

AĞRI 
7?,i7n Pnlaf* 
A\'\£A(A> JL U l u t 

AMASYA 
Kesat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Nihat Berkkan 
Mustafa Kemal Erko-
vau 
Muhlis Ete 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

450 
313 
267 

42 
4 

128 
9 

[Kabul edenler] 
İsmail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İbrahim Imirzalıoğlu 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
llyas Seç'kin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Rafet Eker 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydınger 
Mustafa Şükrü Koç 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Kâmil İnal 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 

Sadrettin Çanga 

Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik İnan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Faruk Küreli 
Necmi öfcten 

DENİZLİ 
İsmail Ertan 
İbrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldoğan 

Recai Iskenderoğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
llhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Cölâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Kudret Mavitan 
Mithat San 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Naim Tirali 
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GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip înal 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ratip Tahir Burak 
Fahrettin Kerim Gökay 
Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Vahyi özarar 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı Tekinel 
Reşit Ülker 

İZMtR 
Osman Sabri Adal 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
İhsan Gürsan 
Ziya Hanhan 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 

M. Meclisi B : 37 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
İrfan Baran 
Ahmet Gürkan 
İhsan Kabadayı 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Deli'kaya 
H. Ziya Özkan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Nahit Yenişehirlioğlu 
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MARAŞ 

Kemali Bayazıt 
Âli Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Cevaıt Yalçın, 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
llyas Kılıç 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Atalay Akan 
Kemal B adilli 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
İbrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muhlis Görentaş 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 
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[Reddedenler] 

1964 0 : 1 

ADANA 
Hasan Aksay 
AFYON KARAHİSAR 
Şevki Güler 

AĞRİ 
Nevzat Güngör 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nazmi Kerimoğlu 

AYDIN 
Melâhat Gedik 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Gökhan Evliyaoğlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 

ERZURUM 
Nihat Diler 

ADANA 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Tekin 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Turgut 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Kerem özcan 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevilt (B.) 

ANTALYA 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDİN 
Nedim Müreiı 
Reşat özârda (1.) 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 

BURSA 
Baha Cemal Zağra 

ÇORUM 
İhsan Tombuş 

EDİRNE 
Nazmi özoğul 

GİRESUN 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügit 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Mahmut Rıza Bertan 

Ferruh Bozbeyli 
Naci öktem 
Hüsamettin Tiyanşan 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Saim Kaygan 
Şinasi Osma 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Vedat Âli Özkan 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Sait Sına Yüccsoy 

[Çekinserler] 
GÜMUŞANE İÇEL 

Sabahattin Savacı İhsan önal 

[Oya kaülmıyanlar] 
Kaya Bulut 
Fennî Islimyeli (B.) 
Mehmet Tiritoğlu 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha (1.) 
Kemal Demir (B.) 
Fuat Ümit 

BURSA 
Hikmet Akalın 
İbrahim Öktem (B.) 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin ( t ) 
Mustafa Tayyar 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
Hüdai Oral (B.) 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Vefik Piriçcioğlu (B.) 

EDİRNE 
Talât Asal (1.) 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
d) 
Ali İhsan Göğüs (B.) 

MANİSA 
Neriman Ağaöğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Hüseyin Özalp 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 

ZONGULDAK 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

TOKAT 
H. Ali Dizman 

Hüseyin Incioğlu 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 

GÜMUŞANE 
Halis Bayramoğlu 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
(D 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan ( t ) 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Nurettin Bulak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dormah 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Oğuz Oran 
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Sahabettin Orhon (I.) 
îlhanıi Sancar (B.) 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç (B.) 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
Lebit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Sırrı öktem 

KASTAMONU 
Avni Doğan (î.) 
Fethi Doğançay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Süreyya Sofuoğlu (î.) 

M. Meclisi B : 3? 
KONYA 

Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
ismet İnönü 
(Başbakan) 

MANİSA f 
Muammer Erten (B.) 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Vahap Dizdaroğlu 

MUĞLA 
Turan Şahin (B.) 

MUŞ 
Sait Mutlu 

âl . 1 . İ964 0 : 1 
NEVŞEHİR 

Ali Baran Numanoğlu 
NİĞDE 

Mehmet Altınsoy 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
OğuzdemSr Tüzün (1.) 

ORDU 
Arif Hikmet Onat (B.) 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Hâmit Kiper (1.) 

SİİRT 
Süreyya öner 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
Ahmet Kangal 

[Açık üyelikler] 
Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İstanbul 
Kocaeli 

1 
1 
1 
1 
1 

Manisa 
Muş * 
Trabzon 
Zonguldak 

Güner SarısÖzetı 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztraik (B.) 

TOKAT 
Reşit önder 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 

Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereli (1.) 

URFA 
Osman Ağan 
Kadri Eroğan 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Feyzi Fırat (1.) 

Yekûn 

-4 m > 
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Milletlerarası Adalet Divanı Statüsünün 36 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında derpiş olunan ve hukukî 
uyuşmazlıklann çözülmesi hususunda Divanın yargı hakkını- önceden tanımayı gerektiren ihtiyari 
kayda katılmamız hakkındaki 5047 sayılı Kanunun yeniden uzatılmasına dair kanun tasarısına 

verilen oyların sonucu 

(Tasarı kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHISAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Asım Yılmaz 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Nihat Berkkan 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 309 

Kabul edenler : 291 
Reddedenler : 14 

Çekinserler : 4 
Oya katılmıyanlar : 132 

Açık üyelikler : 9 

[Kabul edenler] 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
ismail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatip -
oğlu 
ibrahim Imirzalıoğlu 
ihsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Ilyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Rafet Eker 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydmçer 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 

Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Kâmil inal 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik inan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi inceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Faruk Küreli 
Neemi ökten 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Ismaü Ertan 
İbrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldoğan 
Recai Iskenderoğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Ilhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
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Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Kudret Mavitan 
Mithat San 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip inal 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
Ratip Tahir Burak 
Fahrettin Kerim Gökay 
Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
Selim Sarper 
ismail Hakkı Tekinel 
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Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Ali Naili Erdem 
ihsan Gürsan 
Ziya Hanhan 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
ihsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
ismail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Turban Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Alımet Bilgin 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 

21.. 1.1964 O :1 
irfan Baran 
Ahmet Gürkan 
ihsan Kabadayı 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakrh 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni Akgit 
Nurettin Akyurl 
Mehmet Delikaya 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemalî Bayazıt 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kamran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Ilyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
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H. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 

M. Meclisi B : 37 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

UEFA 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl Öncel 

21 . 1 . 1964 O 
UŞAK 

İbrahim Bulanalp 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 

Turgut Nizamoğlu 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müf tüoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

[Reddedenler] 
AFYON KARAHISAR 
Şevki Güler 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Gökhan Evliyaoğlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 

EDİRNE 
Nazmi özoğul 

İSTANBUL 
Ziya Altmoğlu 

İZMİR 
Şükrü Akkan 

Muzaffer Döşemeci 
Saim Kaygan 

KAYSERİ 

Abdülhalim Araş 
Vedat Ali Özkan 

KONYA 
Sait Sına Yücesoy 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 

ADANA 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
ibrahim Tekin 
AFYON KARAHISAR 
Hasan Dinçer 
xVEehmet Turgut 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Kerem özcan 

ANKARA _ 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit (B.) 

ANTALYA 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Nedim Müren 
Reşat özarda (I.) 

[Çekinserler] % 
ERZURUM I GÜMÜŞANE 

Nihat Diler Sabahattin Savacı 

[Oya katılmıy anlar] 
BALIKESİR 

Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Fennî Islimyeli (B.) 
Mehmet Tiritoğlu 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha (I.) 
Kemal Demir (B.) 
Fuat Ümit 

BURSA-
Hikmet Akalın (I.) 
ibrahim öktem (B.) 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin (t.) 
Mustafa Tayyar 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
Hüdai Oral (B.) 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Vefik Piriçcioğlu (B.) 

EDİRNE 
Talât Asal (I.) 

ELAZIĞ 
Naci Güray 
Kemıal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 

İÇEL 
ihsan önal 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Ali İhsan Göğüs (B.) 
Hüseyin Incioğlu 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Nurettin Bulak 
Tahsin Demiray 
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Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon (I.) 
ilhamı Sanear (B.) 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç (B.) 
Zeki Zeren 

IZMÎR 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
Lebit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Sırrı öktem 

KASTAMONU 
Avni Doğan (I.) 
Fethi Doğançay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELt 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

M. Meclisi B : 
KOCAELİ 

Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
ismet inönü (Başb 

kan) 
MANİSA 

37 

(t) 

a-

Muammer Erten (B.) 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Hasan Fehmi Evli} 

MARDİN 
Vahap Dizdaroğlu 

MUĞLA 
Turan Şahin (B.) 

ra 

[Açık ü 
Aydın 
Erzurum 
Hatay 
istanbul 
Kocaeli 
Manisa 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

21 . 1 . 1964 0 : 1 
MUŞ 

Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün (I.) 

ORDU 
Arif Hikmet Onat (B.) 

RlZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Hâmit Kiper 

SİİRT 
Süreyya öner 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

ıjelikler] 
. Muş 1 

Trabzon 1 

Zonguldak 1 

Yekûn 9 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
Ahmet Kangal 
Güner Sarısözen 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Oıhan^öztrak (B.) 

TOKAT 
Reşit önder 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereli (t.) 

URFA 
Osman Ağan 
Kadri Eroğan 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

(t) 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Feyzi Fırat (I.) 

••»—-w&:»e<< 
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Evlilik dışı çocukların tanınmalarını kabule yetkili makamların yetkilerinin genişletilmesi hakkın
daki Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Asım Yılmaz 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacı oğlu 
Mustafa Kemal Karan 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İsmail Büstü Aksal 
Burhan Apaydın 
Nihat Berkkan 
Mustafa Kemal Erko-
van 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

450 
309 
291 

14 
4 

132 
9 

[Kabul edenler] 
Muhlis Ete 
ismail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatip-

oğlu 
tbrahim Imirzalıoğlu 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
llyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdullah Kemâl Yörük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
thsan Ataöv 
Rafet Eker 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Ay dinçer 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
tsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Kâmil inal 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 

Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik inan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Faruk Küreli 
Necmi ökten 
ihsan Tombuş 

DENIZLI 
İsmail Ertan 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldoğan 
Recai Isıkenderoğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Ilhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hür rem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasetfchı Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
tbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytimoğru 
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GAZİANTEP 
Muzaffer Can'bolat 
Kudret Mavitan, 
Mithat San 

GÎRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nailm Tirali 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah Gilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip înal 

İÇEL 
Mehmet Ali Aralan 
Yahya Denmancı 
Sadık Kutlay 
İhsan önal 

İSPARTA 
Ali İhsan Balum 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bözbeyli 
Ratip Tahir Burak 
Fahrettin Kerim Gökay 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Ohen 
Ahmet Oğuz 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı Tekime! 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Mehmet Ali Aytaş 
Şjreî Baikşık 

M. Meclisi B : 37 
Ali Naili Erdem 
İhsan Gürsan 
Ziya Hanhan 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osuna 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Komal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdeımir 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
H-âldan Kısayol 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
İrfan Baran 
Ahmet Gürkan 
thsan Kabadayı 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fabih özlen 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 

21.1.1964 O :1 
KÜTAHYA 

Ahmet Bozbay 
Ali Eribek 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni Akşiıt 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatipoğfo 
Nusret Köklü 
Nahit Yenişeihirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Aücam 
Yusuf Ulu&oy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Ilyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alioanoğlu 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 
Reşaıt Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Mehiri^t Kazova 
Zeyyat Kocamemi 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağahoğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 
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TUNCELİ 

Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 

Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Bekir Sami Karahanlı 

AFYON KARAHİSAR 
Şevki Güler 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 

BALIKESİR 

Cihat Turgut 

ADANA 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
ibrahim Tekin 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Turgut 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Kerem özcan 

ANKARA 
Hüseyin Aıtaman 
Eaif Aybar 
Ctemıam Böiülkbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Eeevit (B.) 

ANTALYA 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğiu 

AYDIN 
Nedim Müren 
Reşat özarda (İ.) 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolalk 
Kaya Bulut 

Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
İbrahim Bulanalp 
Ahmet TaJhtakılıç 

VAN 
İhsan Redirhanoğlu 

Muslih Görentaş 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 

İsmet Kapısız 
Musıtafa Kepir 
Turgut NizaraıoğJu 
Veli Uyar 

[Reddedenler] 
Gökhan Evliyaoğlu 

BİLECİK 

Sadi Bdnay 

EDİRNE 

Nazmi özoğui 

İSTANBUL 

Ziya Altmoğlu 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Döşemeci 
Saim Kaygan f 

[Çekinserler] 
ERZURUM 

Nihat Diler 

GÜMÜŞANE 

Sabahattin Savacı 

[Oya kahlmıyanlar] 
Fennî îslimyeli (B.) 
Mehmet Tiritoğlu 

BİNGÖL 
M. Sıdduk Aydar 
Halt Rıza Ünal 

BOLU 
Zeki Balıtacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha (İ.) 
Kemal Demir (B.) 
Fuat Ümit 

BURSA 
Hikmet Akalın (1.) 
İbrahim öktem (B.) 
Ekrem Paiksoy 
Cevdet Perin (1.) 
Mustafa Tayyar 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Baş. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 

Mehmet Çöbanoğlu 
İbrahim Kocatürk 
Hüdai Oral (B.) 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Vefik Prinçcioğlu (B.) 

EDİRNE 
Talât Asal (1.) 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Ali İhsan Göğüs (B.) 
Hüseyin Incioğlu 
Süleyman Ünlü 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya YücebSIgin 

KAYSERİ 
Afodülhalim Araş 
Vedat Ali Özkan 

KONYA 
Sait Sına Yücesoy 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 

KASTAMONU 
İsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

GİRESUN 
Mzamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıç-
oğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 

HATAY 
Aıli Muhsin Bereketoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Ankan 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Nurettin Bulak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon ( İ J 
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î'lhami Sancar (B.) 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yölaç (B.) 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
Lebit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Sırrı öfeteım 

KASTAMONU 
Avnıi Doğan (I.) 
Fethi Doğaaıçay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Süreyya Sofuoğlu (î.) 

KONYA 
Kadircan Kaili 
Ömer Kart 
Mekki Keskin (Bşk. V.) 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sadretıt&n Tosbd 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
ismet inönü (Başbakan) 

MANİSA 
Muammer Erten (B.) 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Vahap Dizdaroğlu 

MUĞLA 
Turan Şahin (B.) 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün (I.) 

ORDU 
Arif Hikmet Onat (B.) 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Muslühittin Gürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Hâmit Kiper 

SÜRT 
Süreyya öner 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

[Açık üyelikler] 
Aydın 
Erzurum 
Hatay 
istanbul 
Kocaeli 

Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
Ahmet Kangal 
Güner Sarısözen 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Reşit önder 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereli (I.) 

URPA 
Osman Ağan 
Kadri Eroğan 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
(t) 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Feyzi Fırat (I.) 

Yekûn 
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Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 28.02 pozisyonunun sonundaki ihtar hükmünün değiştirilmesine 
dair olan Bakanlar Kurulu Kararnamelerinin onaylanması hakkındaki kanun tasarısına verilen 

oyların sonucu 
(Tasarı kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif AtaJay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Asım Yılmaz 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
îsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Nihat Berkkan 
Muhlis Ete 
ismail Gence 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 306 

Kabul edenler : 284 
Reddedenler : 19 

Çekinserler : 3 
Oya katılmıyanlar : 1 3 5 

Açık üyelikler : 9 

[Kabul edenler] 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
ibrahim Imirzalıoğlu 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
îl)yas Seejkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdüılha'k Kemal Yö
rük 

ANTALYA 
E t em Ağva 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sfllııt Osm flTI A vr*ı 
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AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydmçer 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Kâmil inal 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik inan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi inceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Faruk Küreli 
Necmi ökten 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
ismail Ertan 
ibrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

-

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldoğan 
Recai Iskenderoğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Ilhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Kudret Mavitan 
Mithat San 
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GÎRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip înal 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan > 
Yahya Dermancı 
Sâdık Kutlay 
ihsan önal 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
Ratip Tahir Burak 
Fahrettin Kerim Gökay 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Naci öktem 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Mehmet Ali Aytaç 
Şeref Bakşık 
İhsan Gursan 
Ziya Hanhan 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 

M. Meclîsi £ : 37 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
İhsan ŞeTef Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
İrfan Baran 
Ahmet Gürkan 
İhsan Kabadayı 
Mökki Keskin 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Rauf Kiray 
Sezai Sarpaşar 

21 . İ . 1964 O : 1 
MALATYA 

H. Avni Akşıt 
Nuretltin Akyurt 
-Mehmet Delikaya 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatip-
oğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Cevat Yalçm 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Aliean 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN* 
Ali Fuat Alişan 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
llyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 

Cevdet Aydın 
Hayrettin özgen 

SİNOP 

Mahmut Alieanoğlu 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 

Adil Altay 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 

Sabahattin Bâybura 
H. Ali Dîzman 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 

Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 
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M. Meclisi B : 37 21 . 1 . 1964 0 : 1 
URFA 

Atalay Akan 
Kemal Badıllı '' 
Bekir Sami Karahanh 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

ADANA 

Hasan Aksay 

AFYON KARAHİSAR 
Şevki Güler 

ANTALYA 

İhsan Ataöv 
Nazmi Kerimoğlu 

ANKi 
ihsan Kökn 

ADANA 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
ibrahim Tekin 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Turgut 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Kerem özcan 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar ' . 
Osman (Bölüikbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 

ANTALYA 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Nedim Müren 
Reşat özarda (I.) 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 

UŞAK 

ibrahim Bulanalp 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Muhlis Görentaş, 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 

ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
TT-»1.Î T T — . . . 

Veli Uyar 

[Reddedenler] 
BALIKESİR 

Cihat Bilgehan 
Gökhan Evliyaoğlu 

BİLECİK 

Sadi Binay 

EDİRNE 
Nazmi özoğul 

İSTANBUL 
Ziya Altmoğlu 

Î55MÎR 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Saim Kaygan 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 

[Ç&kinserlerJ 

UlA 
3İ 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Rainiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

Vedat Ali Özkan 

KIRŞEHİR 

Hâl dan Kısayol 

KONYA 

Sait Sına Yücesoy 
Esat Kemal Aybar 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

GÜMÜŞANE 1 SÜRT 
Sabahattin Savacı | Adil Yaşa 

[Oya katılmıyanlar] 
Kaya Bulut 
Fennî Islimyeli (B.) 
Mehmet Tiritoğlu 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha (I.) 
Kemal Demir (B.) 
Fuat Ümit 

BURSA 
Hikmet Akalın 
ibrahim öktem (B.) 
Ekrem Paksoy (I.) 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 

DENİZLİ 
Sinan Bosr la 

Mehmet Çobanoğlu 
Hüdai Oral (B.) 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Vefik Piriçcioğlu (B.) 

EDİRNE 
Talât Asal (I.) 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 

Ali ihsan Göğüs (B.) 
Hüseyin Ineioğlu 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 

ibrahim Etem Kılıçoğiu 
Ali Köy'men 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
(t) 

Saki Zorlu 
İÇEL 

Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
(î.) 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Nurettin Bulak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiıddin Güven 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
do 
Vahyi özarar 
Ilhami Sanear (B.) 
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Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç (B.) 
Zeki Zer^n 

İZMİR 
Arif Brtunga 
Ragıp Gümüşpala 
Lebit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Sırrı öktem 

KASTAMONU 
Avni Doğan (î.) 
Fethi Doğançay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Süreyya Sofuoğlu (1.) 

KONYA 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 

M. Meclisi B : 37 
Abdüssamet Kuzucu 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü (Başbakan) 

MANİSA 
Muammet Erten (B.) 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Vahap Dizdaroğlu 

MUĞLA 
Turan Şahin (B.) 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
| Ali Baran Numanoğlu 

21 . 1 . 1964 O : 1 
NİĞDE 

Mehmet Altınsoy 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdımir Tüzün (1.) 

• ORDU 
Arif Hikmet Onat (B.) 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Hâmit Kiper (1.) 

SİİRT 
Süreyya öner 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
Ahmet Kangal 

[Açık üyelikler] 
Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İstanbul 
Kocaeli 

Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

1 
1 
1 
1 

G-üner Sansözen 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Reşit önder 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereli 
(t) 

URFA 
Osman Ağan 
Kadri Eroğan 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Feyzi Fırat (1.) 

Yekûn 

— « * • 
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M. Meclîsi .. B : 8» î l . 1 . İ9Öİ O : İ 
İ938 - 1939 yıllarında İngiltere ve Fransa hükümetlerinden temin edilen Teslihat Kredilerinin 

mahsup şekli hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 
(Tasarı kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 450 
Öy verenler : 3 10 

Kabul edenler : 293 
Reddedenler : 15 
Çekinserler : 2 

Oya katilmıyanlar : 1 3 l 
Açık üyelikler : Q 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçük-
tepepınar 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arıif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Asım Yılmaz 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Rıza Pölat 

AMASYA 
Reşat Arpacioğlu 
Mustafa Kemal Karan 
îsımail Sarıgöz 
Nevzat Seher 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Nihat Berkkan 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 

[Kabul 
İsmail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatip- . 
oğlu 
İbrahim îmirzalıoğliu 
ihsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
llyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehımi Boztepe 
Rafet Eker 
Nazmi Keriımoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Oaman Avcı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydmçer 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Çavdar-
oglu 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 

edenler] 
BİLECİK 

Orhan Tuğrul 
BİTLİS 

Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Kâmil inal 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrottin Çanga 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik inan 
Refet Sezıgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Faruk Küreli 
Necmi Ökten 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
ismail Ertan 
ibrahim Koçatürk 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldoğan 
Recai Isıkenderoğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
tlhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrem Müftügil 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Cevat Dursunoğk 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Ceİâlettin Üzer 
Aziz ZeytiiDoğiu 
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tâ. Meclîsi £:Zİ â l . 1 . İ964 Ö : İ 
GAZİANTEP 

Muzaffer Canbolat 
Kudret Mavitan 
Mithat San 

GÎRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Naim TiraH 

GÜMÜŞANE 
Neomeddîn Küçüker 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah Cüli 
Ahmet Sırrı Hocaoğdu 
Sekip inal 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 
ihsan önal 

İSPARTA 
Ali İhsan Balımı 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Cihad Baban 
Suphi Bayikam 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
Ratip Tâhir Burak 
Fahrettin Kerim Gökay 
Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Naci öktem 
Vahyi Özarar 
Selim Sarper 
ismail Hakkı Tekine! 
Hüsamettin Tiyansan 
Reşit Ülkeı 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 

Ali Naili Erdem 
ihsan Gürsan 
Ziya Hanhan 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 

KARS 
Necmettin Akan. 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 
Rıza .Yalçın 

KASTAMONU 
ihsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
ismail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Sağlamı 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
Ahmet Gürkan 
ihsan Kabadayı 
Mekka' Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü Özal 
Fakih özf akih 
Fakih özlen 

! Vefa Tanir 

Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Aü Enbek 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyart 
Mehmet Selikaya 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatiboğlu 
Yakup Kadri Kara-
osmanoğlu 
Nusret Köklü 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baycbır 
Cevdet Oskay 
ilhan Tekinajp 

MUŞ 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Gtiiey 
Orhan Naim. Hazinedar 
Sadi PehMvanoğlu 
Ata Topato&ü 

I RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
J Burhan Akdağ 

Ekrem Aliean 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğhı 
Fevzi Geveci 
Ilyas Kılıç 
Hüseyin, Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Hayrettin özgen 
Adil Yaş> 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Atay 

I ibrahim Göker 
i Rahmi Günay 

Sebati Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sansözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayrı Mumcttoğlu 

TOKAT 
Sabahattin Bayfoura 
H. ALi. Dizman 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 

I Selahattiiı Güven 
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Nazmi ökten 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

UEFA 
Malay Akan 
Kemal Badıllı 

ADANA 
Hasan Aksay 
AFYON KARAHÎSAR 
Şevki Güler 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Gökhan Evliyaoğlu 

ADANA 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
ibrahim Tekin 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Turgut 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Kerem özoan 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Rayif Aybar 
Osmıan Bölülkbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit (B.) 

ANTALYA 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Nedim Müren 
Reşat özarda (î.) 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Fennî Islimyeli (B.) 

M. Meclisi B : 37 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
ibrahim Bulana!p 
Ahmet Tahfcakılıç 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 

Öl . 1 . 1964 O 
Muhlis Görentaş 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 

ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizaınoğlu 
Veli Uyar 

- [Reddedenler] 
BİLEOİK 

Sadi Binay 

EDİRNE 
Nazmi özoğul 

İSTANBUL 
Ziya Altınoğlu 

tZMİR 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Döşemeci 
Saim Kaygan 

KAYSERİ 
Abdülhailim Araş 

[Çekinserler] 
BALIKESİR 

Cihat Turgut 
ERZURUM 

Nihat Diler 

l Oya katümtyanlar] 
Mehmet Tiritoğlu 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BOLU 
Zeki Ballfcacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha (I.) 
Kemal Demir (B.) 
Fuat Ümit 

BURSA 
Hikmet Akalın (I.) 
İbrahim öktem (B.) 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin (I.) 
Mustafa Tayyar 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobaınoğlu 

Hüdai Oral (B.) 
Atıf Şohoğlu 

. DİYARBAKIR 
Şehmus Aralan 
Vefik Pirinçcioğlu (B.) 

EDİRNE 
Talât Asal (I.) 

ELAZIĞ 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır (B.) 

ERZURUM 
Ertuğrul AJkça 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Ali ihsan Göğüs (B.) 
Hüseyin Incioğlu 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ndzamettin Erikmen 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Raimiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgit 

Vedat Âli Özkan 

KONYA 
İrfan Baran 
Sait Sına Yücesoy 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 

HATAY 

Ali Muhsin Bereketoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Nurettin Bulak 
Tahsin Deımiray 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon (I.) 
Ilhami Sancar (B.) 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç (B.) 
Zeki Zeren 
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tSEMtB. 

Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
Lebit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Sırrı öktem 

KASTAMONU 
Avni Doğan (1.) 
Fethi Doğançay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Süreyya Sofuoğlu (I.) 

KONTA 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Faruk Sükan 

M. Meclisi B : 37 
KÜTAHYA 

Mehmet Kesen 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü (Başbakan)' 

MANİSA 
Muammer Erten (B.) 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Vâhap Dizdaroğliu 

MUĞLA 
Turan Şahin (B.) 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numamoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 

21 . 1 .1964 0 : 1 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün (1.) 

ORDU 
Arif Hikmet Onat (B.) 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Nuri. Bayar 
MusiMttin Gtirer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Hamit Kiper 

SİİRT 
Süreyya öner 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Rahmi ÇelteMi 
Ahmet Kangal 

Mahmut Vural 
TEKİRDAĞ 

Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Reşit önder 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereli (î.) 

URFA 
Osman Ağan 
Kadri Eroğan 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıko^lu 
(D 

YOZOAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Feyzi Fırat (î.) 

Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İstanbul 
Kocaeli 
Manisa 

[Açık üyelikler] 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Yekûn 

— 409 — 



M. Meclisi fc : 3* İ t . t . İ964 Ö : î 
Başbakanlık Basımevi döner sermaye işletmesi kumlusu hakkında kanım tasarısına verilen oyların 

sonucu 
(Tasarı kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Asım Yılmaz 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Nihat Berkkan 
Mustafa Kemal Erko-
van 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekiiıserlef 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

450 
309 
286 

18 
i 5 

132 
9 

[Kabul 
Muhlis Ete 
İsmail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
ibrahim İmirzalıoğlu 
ttisan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
llyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdüılhak Kemal Yö
rük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Rafet Eker 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Salbit Osman Avcı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydmçer 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

edenler] 
BİTLİS 

Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Kâmil İnal 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik İnan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Faruk Küreli 
Necmi Ökten 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
İsmail Ertan 
İbrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldoğan 
Recai Iskenderoğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
llhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 

Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 
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GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Kudret Mavitan 
Mithat San 

GÎRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Kiiçüker 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Abduirah Cüli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip inal 

IÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
Ratip Tahir Burak 
Fahrettin Kerim Gökay 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
Selim Sarper 
ismail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 

M. Meclisi B : 37 
ihsan Gürsan 
Ziya Hanhan 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
ihsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Turhan FeyzioğTu 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemi r 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
irfan Baran 
Ahmût Gürkan 
ihsan Kabadayı 
Mefeki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 

21 . 1 . 1964 O : 1 
KÜTAHYA 

Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurattin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
ilhan Tekdnalp 

NEVŞEHİR 
Hal it Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

IttCT. 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Ilyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Osm an Şahinoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğ-lu 
Cevad Odyakmaz 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Sabahattin Baybuua 
H. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğİu 
Ekrem Dikmen 
Salâhattin Güven 
Nazmi ökten 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 
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M. Meclisi B : 37 21 . 1 . 1964 O : 1 
URFA 

Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

AFYON KARAHÎSAR 
Şevki Güler 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Nazmi Kerimoğlu 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Gökhan Evliyaoğlu 

UŞAK 

İbrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 

Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 

İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Veli Uyar 

[Reddedenler] 
BİLECİK 

Sadi Binay 
EDİRNE 

Nazmi özoğul 
İSTANBUL 

Ziya Altınoğlu 
İZMİR 

Şükrü Akkan 

Muzaffer Döşemeci 
Saim Kaygan 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Vedat Âli Özkan 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 

BALIKESİR 
Cihat Turgut 

İÇEL 
İhsan önal 

[Çekinserler] 
KASTAMONU 

İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 
SİİRT 

Adil Yaşa 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

KONYA 
Sait Sına Yücesoy 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

MUŞ 
Sami öztürk 

SAMSUN 
Mehmet Bagarajı 

ZONGULDAK 

Sadık Tekin Müf tüoğlu 

(Oya katîlmıy anlar] 
ADANA 

Kemal Sarıibrahimoğlu 
ibrahim Tekin 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Turgut 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Kerem özcan 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar 
Osman Bölüıkbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit (B.) 

ANTALYA 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Nedim Müren 
Reşat özarda (1.) 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 

Fennî Islimyeli (B.) 
Mehmet Tiritoğlu 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha (1.) 
Kemal Demir (B.) 
Fuat Ümit 

BURSA 
Hikmet Akalın (I.) 
İbrahim öfetem (B.) 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 

Mehmet Çobanoğlu 
Hüdai Oral (B.) 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Aralan 
Vefik Pirinçcioğlu (B.) 

EDİRNE 
Talât Asal (I.) 

ELAZIĞ 
Naci Güray 
Kemal Satır (B.) 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Ali İhsan Göğüs (B.) 
Hüseyin Incioğlu 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Nurettin Bulak 
Tahsin D emir ay 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon (I.) 
llhami Sancar (B.) 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç (B.) 
Zeki Zeren 
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ÎZMİR 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
Lebit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Sırrı Öktem 

KASTAMONU 
Avni Doğan (I.) 
Fethi Doğançay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOOAELİ 
Süreyya Sofuoğlu (I.) 

KONYA 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Faruk Sütkan 

M. Meclisi B : 37 
KÜTAHYA 

Mehmet Kesen 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
ismet inönü 
(Başbakan) 

MANİSA 
Muammet* Erten (B.) 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 

MARDİN 
Vahap Dizdaroğlu 

MUĞLA 
Turan Şahin (B.) 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu j 

[Açık ü\ 
Aydın 1 
Erzurum 1 
Hatay 1 
istanbul 1 
Kocaeli 1 

21 . 1 . 1964 0 : 1 
NİĞDE 

Mehmet Altınsoy 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün (t.) 

ORDU 
Arif Hikmet Onat (B.) 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Hâmit Kiper 

SİİRT 
Süreyya öner 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
ibrahim Göker | 

yelikler] 
Manisa 1 
Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 1 

Yekûn 9 

Ahmet Kangal 
Güner Sarısözen 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Reşit önder 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereli (I.) 

URFA 
Osman Ağan 
Kadri Eroğan 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
(t) 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Celâl Sungur; ff " jî1 . 

ZONGULDAK 
Feyzi Fırat (I.) 
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M. Meclisi B : 37 21 . 1 . 1964 O : 1 
Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı Statüsünün VI ncı maddecinin (A) -fıkrasının 3 ncü bendinde 
yapılacak değişikliğin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısına verilen oyların 

neticesi 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf: Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mahmut Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHtSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Şevki Güler 
Asım Yılmaz 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
tsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Nihat Berkkan 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çeürinoerler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

(Tasarı kabul edilmiştir.) 
450 
302 
289 
13 
0 

139 
9 

[Kdbuh edenler] 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
ismail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
tbrahim Imirzalıoğlu 
îhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
tlyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdullah Kemal Yörük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
thsan Ataöv 
Rafet Eker 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydınçer 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
tsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğhı 
Cevat Kanpulat 
Ahmet îhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 

Cihat Turgut 
BİLECİK 

Orhan Tuğrul 
BİTLİS 

Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Kâmil înal 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik inan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi inceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Faruk Küreli 
Necini ökten 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
ismail Ertan 
Ibralhim Kocatürk 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldoğan 
Recai Iskenderoğlu 
Alp Doğam Şen 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Ilhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 
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Ertuğrul Gazi Sakarya 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Kudret Mavitan 
Mithat San 

GÎRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip înal 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 
thsan önal 

İSPARTA 
Ali îhsan Balım 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
Ratip Tahir Burak 
Fahrettin Kerim Gökay 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker | 
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-tZMÎR 

Osman Sabri Adal 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Ali Naili Erdem 
Ziya Hanhan 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
îhsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sabahattin Bilgisu 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Kemal Ataman 
îrfan Baran 
Ahmet Gürkan 
îhsan Kabadayı 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 

I Rüştü özal 
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Fakih özfakdh 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatipoğhı 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
îlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topalöğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
îlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SÎÎRT 
Cevdet Aydın 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Kocamemi : 
Reşit önder 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Nazmi ökten 
Ali Rıza Uzuner 
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TUNCELİ 

Vahap Kışoğlu 
URFA 

Atalay Akan 
Kemal BadılLı 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

BALIKESÎK 
Gökhan Evliyaoğlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 

EDİRNE 
Nazmi özoğul 

ADANA 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
İbrahim Tekin 
AFYON KARAHİSAR 
Hasan Dinçer 
Mehmet Turgut 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Kerem özcan 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Baif Aybar 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Eeevit (B.) 
Emin Paksüt 

ANTALYA 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Nedim Müren 
Reşat özarda (I.) 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Fenni Islimyeli (B.) 
Mehmet Tiritoğlu 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

Celâl öncel 
UŞAK 

İbrahim Bulanalp 
VAN 

İhsan Bedirhanoğlu 
Muhlis Görentaş 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 

[Reddedenler] 
İSTANBUL 

Ziya Altınoğlu 
İZMİR 

Şükrü Akkan 
Muzaffer Döşemeci 
Saim Kaygan 

KAYSERİ 

Abdülhalim Araş 
Vedat Âli Özkan 

KONYA 
Sait Sına Yücesoy 

[Oya katılmıyanlar] 
BOLU 

Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha (t.) 
Kemal Demir (B.) 
Fuat Ümit 

BURSA 
Hikmet Akalın (1.) 
İbrahim öktem 
Ekrem Pafcsoy 
Cevdet Perin (1.) 
Mustafa Tayyar 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
Hüdai Oral (B.) 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Vefik Pdrinçcioğlu 
(B.) 

EDİRNE 
Talât Asal ( t ) 

ELAZIĞ 
Naci Güray 
Kemal Satır (B.) 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Ala ihsan Göğüs (B.) 
Hüseyin lncioğlu 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan (1.) 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Nurettin, Bulak (1.) 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dörman 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Oğuz Oran 

Kenan Esengin 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Sadık Telkin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestüci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 

TOKAT 
Mehmet Kazova 

Şahalbeittdm Orhon (1.) 
İlham! Sanear (B.) 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç (B.) 
Zeki Zeren (1.) 

İZMİR 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Lebit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Sırrı öktem 

KASTAMONU 
Avni Doğan (t.) 
Fethi Doğatıçay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Süreyya Sofuoğlu (1.) 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Faruk Sükan 
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KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
ismet inönü (Başbakan; 

MANİSA 
Muammer Erten (B.) 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Vahap Dizdaroğlu (I.) 

MUĞLA 
Turan Şahin (B.) 

-» 
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MUŞ 

Sait Mutlu 
NEVŞEHİR 

Ali Baran Numanoğlu 
NİĞDE 

Mehmet Altmsoy 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemür Tüzün (I.) 

ORDU 
Arif Hikmet Onat (B.) 

RİZE 
-Fuad Siranen (Başkan) 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

21 . 1 . 1964 0 : 1 
SAMSUN 

Hâmit Kiper 
SÜRT 

Süreyya öner 
SİNOP 

Mustafa Kaptan 
SİVAS 

Rahmi Çeltekli 
ibrahim Göker 
Ahmet Kangal 
Güner Sarısözen 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy (I.) 

[Açık üyelikler] 
Aydın 1 
Erzurum 1 
Hatay 1 

İstanbul 1 
Kocaeli 1 

Manisa 1 
Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 1 

___^_ 
Yekûn » 

TRABZON 
Ahmet Şener (I.) 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereli (İL) 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Kadri Eroğan 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
(t) 
Ahmet Tahtakılıç, 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Feyzi Fırat (I.) 
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Kan gruplarının tâyinine yanyan reaktiflerin mübadelesi hakkında Avrupa 
Protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısına 

Andlaşması ve Ek 
verilen oyların nettbcesi 

(Tasarı kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Hasitn Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
M. K. Küçüktepepmar 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif AtaLay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Halûk Nur Baki . 
Veli Başaran 
Şevki Güler 
Asım Yılmaz 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşaıt Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
1. Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Nihat Berkkan 
Mustafa Kemal Erkovaa 
Muhlis Ete 
ismail Gence 

Uye sayım 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

ÇeMnserler 
Oya katümıyanJ ar 

Açık üyelikler 

450 
305 
290 

14 
1 

136 
9 

[Kabul edenler] 
İbrahim Sıtkı Hatipoğlu 
fbrahim. îm'irzalıoğlu 
İhsan Köknel 
Mehdi Mihçıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
îlyas Seçkin 
Ahmet Üsıtün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
İhsan Ataöv 
İzafet Eker 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydınger 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Kâmil inal 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuakan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 
Baha Cemal. Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik inan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi inceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri AJhıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Faruk Küreli 
Necmi ökten ' 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
İSITTI ATİ "R Ut. ATI 
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ibrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Yusuf Azizoğlu ' ' 
Hilmi Güldoğan 

Recai Iskenderoğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
tlhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrem Müfitügil 
öımer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettdn Karaca 
Şeraf ettin Konuray 
Adnan Şenyunt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Kudret Mavitan 
Mithat San 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
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Mustafa Kemal Çilesiz 
Naiım TiraH 

GÜMÜŞANE 
Neemeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah CÜUi 
Ahmet Sırrı Hocaoğdu 
Sekip İnal 

İÇEL 
Mehmet Ali Aralan 
Yahya Denmancı 
Sadık Kutlay 
ihsan önal 

İSPARTA 
Ali îhsan Balım 
Lokman Başaran 
Sadettin Bâflgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Mahmut Rıza Bertam 
Ferruh Bozbeyli 
Ratip Tahir Burak 
Fahrettin Kerim Gökay 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Naci öktem •••'•$ 
Vahyi özarar 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı TeMnel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker v 

tZMÎR 
Osman Sabri Adal 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Nail Erdem 
ihsan Gürsan 
Ziya Hanhan 
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Nihat Kürşat 
Needp Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osuna 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
ihsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
İsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sahabettin Bi'lgisu 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçmk Aytan 
irfan Baran 
Ahmet Gürkan 
thsan Kabadayı 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakdh 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz ! j 

21 .1.1964 0 : 1 
KÜTAHYA 

Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Nahit Yenişehirl.ioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

Hilmi Baydur 
İlhan Tekinalp 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Ref et Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
tlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alioanoğlu 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Alitay 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 

TRABZON 

AliŞakirAğanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Nazmi ökten 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 

Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

— 419 — 



M. Meclisi 6 : 37 21 .1.1964 O : 1 
URFA 

Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 

İbrahim Bulanalp 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muhlis Görentaş 
Şükrü Köseredsoğlu 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 

Kenan Esengin 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yüeebilgin 

[Reddedenler] 

BALIKESİR 
» a t Bilgehan 
Gökhan Evliyaoğlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 

EDİRNE 
Nazmi özoğul 

ADANA 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
tbrahdm Tekin 
AFYON KARAHİSAR 
Hasan Dinçer 
Mehmet Turgut 
Şülkrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Kerem özoan 

ANKARA 
Hüseyin Ataıman 
Raif Aybar 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Eeevit (B.) 
Emin Pafcsüt 

ANTALYA 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Nedim Müren 
Reşat özarda (1.) 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolalk 
Kaya Bulut 

İSTANBUL 
Ziya AUıaoilaı 

Iftiyılıt 
Şükrü Akkan 
Saim Kaygan 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 

Vedat Ali Özkan 

KONYA 

Sait Sına Yücesoy 

MARDİN 

Esat Kemal Aybar 

[Çekimser] 
BALIKESİR 

Cihat Turgut 

[Oya kattlmtycmla/r] 
Mithat Şükrü ÇJavdar-
oğlu 
Fennî Islimyeli (İB.) 
Mehmet Tiritoğln 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Haliıt Rıza Ünal 

BOLU 
Zeki Balltacıoğlu 
Ahmet ÇaJkmak 
Turgut Çulha (1.) 
Kemal Demir (B.) 
Fuat Ümit 

BURSA 
Hikmet Akalın (1.) 
İbrahim öktem (B.) 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin (1.) 
Mustafa Tayyar 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk.V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 

DENİZLİ 
Sanan Bosna 

Mehmet Çobanoğlu 
Hüdai Oral (B.) 
Âltıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Vefik Piriçcioğlu (B.) 

EDİRNE 
Talât Asal (1.) 

ELAZIĞ 
Naci Güray 
Kemmal Satır (B.) 

ERZURUM 
Entuğrul Akça 
Cevat ön/der 

ESKİŞEHİR 
Seyft öztürk 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Ali İhsan Göğüs (B.) 
Hüseyin Incioğlu 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 

MUŞ 
Sait Mutlu 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 

TOKAT 
Mehmet Kazova 

GÜMÜŞANE 

Halis Bayramoğlu 

HATAY 

Alli Muhsin Bereketoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 

Nurettin Bulak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven % < 
oğuz Oran 
Sahabettin Orhom (1.) 
lllıami Sancar (B.) 
Salbri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç (B.) 
Zeki Zeren 
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Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
Lebit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Sırrı öktem 

KASTAMONU 
Avni Doğan (1.) 
Fethi Doğançay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Fikf tffc' Filiz 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 
Süreyya Sofuoğlu (1.) 

KONYA 
Kadirean Kaili 
Ömer Kart 
Faruk Sükan ( 

M. Meclisi B : 37 
KÜTAHYA 

Mehmet Kesen 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü (Başbakan) 

MANİSA 
Mammer Erten (B.) 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
YaJkup Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Vahap Dizdaroğlu 

MUĞLA 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin (B.) 

MUŞ 
Sami öztürtk 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İstanbul 
Kocaeli 

21 . 1 . 1964 0 
1 NİĞDE 

Mehmet Altınsoy 
Asam Eren 
Haydar Özalp 

| Ruhi Soyer 

:1 

Oğuzdetmir Tüzün (1.) 
ORDU 

Arif Hikmet Onat (B.) 
RİZE 

Fuad Sirmen (Bask 
SAKARYA 

Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Hâmit Ki*per 

SÜRT 
Süreyya öner 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 

| Ahmet Kangal 

yelikler] 
| Manisa 

Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Ydfcûn 

an) 

1 
1 
1 
1 

9 

Güner Sarısözen 
i Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahraımlı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy \ 

TRABZON 
Ahmıet Şener 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereli (1.) 

URFA 
Osman Ağan 
Kadri Eroğan 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
(D 
Ahmet Taihtakılıç 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Feyzi Fırat (1.) 

^mm> 

— 421 — 



M. Meclisi B:37 21.1.1964 0 : 1 
özel tıbbi tedavi ve termo - klimatik kaynaklar alanında karşılıklı yardımlaşmaya dair Avrupa 

Andlaşmasmın uygun bulunduğu hakkında kanuna verilen oylarm sonucu 

(Tasan kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüfttioğlu 
Cavit Oral 
AJımet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Asım Yılmaz 

AĞRİ 
Nevzat Güngör 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
îsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Nihat Berkkan 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
îsmail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 296 

Kabul edenler : 282 
Reddedenler : 13 
Çekinserler : 1 

Oya katılmıyanlar : 145 
Açık üyelikler : Q 

[Kabul edenler] 
1 İbrahim İmirzalıoğlu 

İhsan Köknel 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
llyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yö
rük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydmçer 
Melâhat Gedik 

| Mustafa Şükrü Koç 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 

"RtT/EfifTC 
o ı 11 r ı v n i 

Orhan Tuğrul 
BİTLİS 

Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Kâmil İnal 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Şefik İnan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Faruk Küreli 
Necmi ökten 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
İsmail Ertan 
İbrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldoğan 

Recai Iskenderoğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Hhami Ertem 
Fahir GiritHoğlu 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemaloılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Kudret Mavitan 
Mithat San 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiı 
Naim Tirali 
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GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip inal 

İÇEL 
Mehmet Ali Aralan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 
İhsan önal 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
Eatip Tahir Burak 
Falhretitin Kerim Gökay 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
İhsan Gürsan 
Ziya Hanhan 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 

M. Meclisi B : 37 
KARS 

Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
İrfan Baran 
Ahmet Gürkan 
İhsan Kabadayı 
Mek'ki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni Akşit 

21 . 1 . 1964 O : 1 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatip-
oğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Ali Hüdayioğlu 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Eikrem Alican 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
llyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğlu 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Sebati Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Kooamemi 
Reşit önder 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Nazmi ökten 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 
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UŞAK 

İbrahim Bulanalp 
VAN 

ihsan Bedirhanoğlu 
Muslin Görentaş 

AFYON KARAHİSAR 
Şevki Güler 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Gökhan Evliyaoğlu 

ADANA 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
ibrahim Tekin 
AFYON KARAHlSAR 

Hasan Dinçer (B.) 
Mehmet Turgut 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Kerem özcan 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 

Raif Aybar (B.) 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit (B.) 
Mehdi Mıhçıoğlu 

ANTALYA 
Ömer Eken 

ARTVtN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Nedim Müren 
Reşat özarda (I.) 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 

Şükrü Kösereisoğlu 
YOZGAT 

ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 

Veli Uyar 

ZONGULDAK 

Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 

[Reddedenler] 
BİLECİK 

Sadi Binay 
İSTANBUL 

Ziya Altınoğlu 
İZMİR 

Şükrü Akkan 

Saim Kaygan 
KAYSERİ 

Abdülhalim Araş 
Vedat Âli Özkan 

KONYA 
Sait Sına Yücesoy 

[Çehinser] 
MUĞLA 

Adnan Akarca 

[Oya katılmıyanlar] 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Fennî Islimyeli (B.) 
Mehmet Tiritoğlu 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha (I.) 
Kemal Demir (B.) 
Fuat ÜmiJ 

BURSA 
Hikmet Akalın (I.) 
ibrahim Öktem (B.) 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin (I.) 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 

ÇANKIRI 
(Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğiu 

Hüdai Oral (B.) 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Vefik Piriçcioğlu (B.) 

EDİRNE 
Talât Asal (t.) 

ELAZIĞ 
Naci Güray 
Kemal Satır (B.) 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Ali ihsan Göğüs (B.) 
Hüseyin Incioğlu 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Saki Zorlu 

Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

TOKAT 
Mehmet Kazova 

EDİRNE 
Nazmi özoğul 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan. 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 

Nurettin Bulak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon (I.) 
ilhamı Sancar (B.) 
Sabri Vardarh 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç (B.) 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytag 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
Şinasi Osma 
Lebit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Sırrı öktem 
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KASTAMONU 
Avni Doğan (1). 
Fethi Doğançay 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Turban Feyzioğlu 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Süreyya Sofuoğlu (1.) 

KONYA 
Kadircan Kaili 
Ömer Kart 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
îsmet inönü 
(Başbakan) 

M. Meclisi B : 37 
MANİSA 

Muammer Erten (B.) 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Hasan Fehmi Evliya 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Vabap Dizdaroğlu 

MUĞLA 
Turan Şahin (B.) 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün (I.) 

21 . 1 . 1964 O : 1 
ORDU 

Arif Hikmet Onat (B.) 
RtZE 

Fuad Sinmen ([Başkan) 
SAKARYA 

Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkam 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Hâmit Kiper 

SÜRT 
Süreyya öner 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Güner Sarısözen 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağimurdereli (I.) 

URFA 
Osman Ağan 
Kadri Eroğan 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
(t.) 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdpğan 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Feyzi Fırat (I.) 

Aydın 
Erzurum 
Hatay 
istanbul 
Kocaeli 
Manasa 

[Açık üyelikler] 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Yekûn 





Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

OTUZYEDÎNCÎ BÎRLEŞÎM 

21 . 1 . 1964 Sah 

Saat : 14.00 

A - BAŞKANLIK DÎVÂNININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONACAK İŞLER 

X 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa bağdı (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı (M. Meclisi 1/571; C. Senatosu 
1/353) (S. Sayısı : 546) 

X 2. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ile Millet Meclisi İdareci Üyelerinin 1963 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvel
de değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
(M. Meclisi 1/565, 2/610; 0. Senatosu 1/316) (S. 
Sayısı: 547) 

X 3. — Tekel Genel Müdürlüğü 1963 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
(M. Meclisi 1/576; O. Senatosu 1/319) (S. Sayı
sı : 548) 

X4. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1963 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı (M. Meclisi 
1/572; O. Senatosu 1/317) (S. Sayısı: 549) 

X 5. — 1963 malî yılı Bütçe Kanununda de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı (M. 
Meclisi 1/575; C, Senatosu 1/318) (S. Sayısı: 
550) 

X 6. — Ege Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Ka
nununa bağdı (R) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı (M. Meclisi 
1/564; C. Senatosu 1/321) (S. Sayısı: 551) 

X7. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1963 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı 'B) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı (M. 
Meclisi 1/557; G. Senatosu 1/310) (S. Sayısı : 
553) 

X 8. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı. (M. Meclisi : 1/556; G. Seratosu 1/309) 
(S. Sayısı : 554) 

X 9. — Vakıflar Ge»el Müdülüğünün 1063 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı (M. Mec
lisi 1/559; C. Senatosu 1/326) (S Sayısı : 565) 

X 10. — Milletlerarası Adalet Divanı Sta
tüsünün 36 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında der
piş olunan ve hukukî uyuşmazlıkların çözülme
si hususunda Divanın yargı hakkını önceden ta
nımayı gerektiren ihtiyari kayda katılmamız 
hakkındaki 5047 sayılı Kanunun yeniden uzatıl
masına dair kanun tasarısı (1/293) (S. Sayışı : 
226) 

X 11. — Evlilik dışı çocukların tanınmaları-
m kabule yetkili makamların yetkilerinin geniş
letilmesi hakkındaki Sözleşmenin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
(1/233) (S. Sayısı : 227) 

X 12. — Gümrük giriş tarife cetvelinin 28.02 
pozisyonunun sonundaki ihtar hükmünün değiş
tirilmesine dair olan Bakanlar Kurulu kararna
melerinin onaylanması hakkında kanun tasarısı 
(1/225) (S. Sayısı : 120) 

X 13. — 1938 - 1939 yıllarında İngiltere ve 
Fransa hükümetlerinden temin edilen teslihat 
kredilerinin mahsup şekli hakkında kanun ta
sarısı (1/214) (S. Sayış; : 21£) 

X 14. r— Başbakanlık basımevi döner ser
maye işletmesi kuruluşu hakkında kanun tasa
rısı (1/316) (S. Sayısı : 255) 

X 15. — Milletlerarası atom enerjisi ajansı 
statüsünün VI ncı «(maddesinin (A) fıkrasının 
3 ncü bendinde yapılacak değişikliğin onaylan
masının uygun bulunduğu hakkında kanun tasa
rısı (1/261) (S. Sayısı : 109) 



hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu ra
poru (1/126, 2/196) (S. Sayısı : 243 e 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 26.12 .1963] 

X 16. — Kan gruplarının tâyinine yarıyan 
reaktiflerin mübadelesi hakkında Avrupa And-
laşması ve ek protokolünün onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı (1/349) 
(S. Sayısı : 161) 

X 17. — Özel tıbbi tedavi ve termoklimatik 
kaynaklar alanında karşılıklı yardımlaşmaya 
dair Avrupa Andlaşmasmın onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı 
(1/351) (S. Sayısı : 162) 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
IH 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

1. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas 
Milletvekili Cevad Odyakmaz ve Erzincan Mil
letvekili Sadık Perinçek'in, Yasama meclisle
rinin aralarındaki münasebetlerin düzenlenme
si hakkında kanun teklifine dair C. Senatosu 
Başkanlığının ret tezkeresi hakkında Millet 
Meclisi Anayasa Komisyonu raporu (2/271) 
(S. Sayısı : 48 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1963] 

2. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekili Cevad Odyakmaz ve Erzincan Millet
vekili Sadık Perinçek'in, Türkiye Büyük Mil
let Meçlisi Bütçe Karma Komisyonunun seçil
mesi ve çalışma usullerinin düzenlenmesi hak
kında kanun teklifine dair Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı ret tezkeresi hakkında Millet 
Meclisi Geçici Komisyon raporu (2/269) (S. Sa
yısı : 233 e 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 27 .12 . 
1963] 

3. — İstanbul'da Beşiktaş'ta, Vişnezade ma
hallesinde, Teşvikiye ve Maçka meydanı sokak
larında kâin ve Hazineye ait iken parasız ola
rak İstanbul Belediyesine devredilmiş bulunan 
arsa ve binanın Hazineye iadesi hakkındaki ka
nun tasarısı ile C. Senatosu Tunceli Üyesi Meh
met Ali Demir'in teklifine dair Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığının reddine dair tezkeresi 

4. — İstanbul Milletvekili Hüsamettin Ti-
y ansan'in, 232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 
sayılı Karayolları Trafik Kanununa bir madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve C. Sena
tosu Başkanlığının ret tezkeresine dair Millet 
Meclisi İçişleri Komisyonu raporu (M. Meclisi 
2/350; C. Senatosu 2/83) (S. Sayısı : 37 ye 1 
nci ek) [Dağıtma tarihi : 8 .1.1964] 

5. — Mehmedoğlu Süleyman Kulaksız'a va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun tasarısının C. Senatosunca değiştirilen 
ve M. Meclisince benimsenmiyen maddeleri hak
kında Karma Komisyon raporu ile Millet Mec
lisi, Cumhuriyet Senatosu ve Karma Komisyon 
metinleri (M . Meclisi 1/340; C. Senatosu 1/256) 
S. Sayısı : 204 e 3 ncü ek) [Dağıtma tarihi : 
26 . 12 . 1963] 

6. — 3242 ve 5244 sayılı kanunlarla verilen 
yemeklik ve tohumluk bedellerinin tecili hak
kındaki 310 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile C- Se
natosu Urfa Üyesi Vasfi Gerger'in, muhtaç 
çiftçilere tohumluk ve yemeklik dağıtılması 
hakkındaki 5254 sayılı Kanuna göre verilen to
humluk ve yemeklik bedellerinin tecili hakkın
daki 310 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Ti
caret, Maliye, Tarım ve Plân komisyonları ra
porları (1/491, 2/491) (S. Sayısı : 539) [Da
ğıtma tarihi : 25 . 12 . 1963] 

7. — Karacabey ilçesi Sarıbey İslâm köyü 
hane 8, cilt 32 ve sayfa 187 nüfusuna kayıtlı 
Ahmetoğlu, Sabriye'den doğma 19 . 10 . 1931 
doğumlu Kerim Özkan ile Karacabey ilçesi Ye-
nisarıbey köyü nüfusunun hane 5, cilt 25 ve 
sayfa 1961 sayısında kayıtlı Şevketoğ-lu Nazmi
ye'den doğma 1926 doğumlu Hasan Güneyin 
ölüm cezalarına çaptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/568) (S. Sayısı : 253) [Dağıtma tarihi : 
12 . 6 .1963] 

8. — Akçaabat'ın, Ağaçlı köyü 12 hane nu
marasında nüfusa kayıtlı Ismailoğlu Fatime 
(Fatma) dan doğma 26 . 8 . 1936 doğumlu Ha
san Şentürk'ün ölüm cezasına çarptırılması 



— 3 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (d/641) (S. Sayısı : 351) [Da
ğıtma tarihi : 12.7.1963] 

9. — İstanbul, Samatya, Hacıpiri mahallesi, 
Sarmaşıldı sokak hane 20, cilt 14 ve sayfa 19 
sayısında nüfusa kayıtlı Hasan Tahsinoğlu, 
Melek'ten doğma 23.10.1936 doğumlu Recep 
Güngör Tanış'in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/671) (S. Sayısı : 459) [Da
ğıtma tarihi : 1.10 .1963] 

10. — Vezirköprü ilçesinin Danabaş köyü 
hane 21, cilt 23 ve sayfa 64 numarasında nüfu
sa kayıtlı Alioğlu, Fatma'dan doğma 3.4.1932 
doğumlu Mehmet Kül (Gül) ün ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/660) (S. Sayı
sı : 493) [Dağıtma tarihi • 8 . 10 . 1963] 

•11. — Çay ilçesinin Geneli (Aydoğmuş) kö
yü hane 65, cilt 12 ve sayfa 107 sayısında nü
fusa kayıtlı Abdurrahmanoğlu Eliften doğma 
21.4.1928 doğumlu Kadir Ceylân'in ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/745) 
(S. Sayısı : 528) [Dağıtma tarihi: 10.12 .1963] 

12. — Rize'nin Kömürcüler köyü 29 hane
sinde nüfusa kayıtlı Mustafaoğlu, Elmas'tan 
doğma, 7.1.1929 doğumlu Bayram Albayrak'-
ın ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/438) (S. Sayısı: 545) [Dağıtma tarihi: 
4.1.1964] 

X 13. — Harçlar kanunu tasarısı ile Balıke
sir Milletvekili Ahmet Aydın Bolak ve iki arka
daşının, 5887 sayılı Harçlar Kanununun 125 nci 
maddesini değiştiren 6765 sayılı Kanuna bir 
fıkra eklenmesine dair ve Artvin Milletvekili 
Saffet Eminağaoğlu'nun, 5887 sayılı Harçlar 
Kanununun 1 nci maddesini değiştiren 6765 
sayılı Kanunun değiştirilmesine dair kanun tek
lifleri ve Geçici Komisyon raporu (1/395, 
2/305, 2/321) (S. Sayısı : 282) [Dağıtma tari
hi : 29 . 6 . 1963] 

X 14. — Damga Vergisi kanunu tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/394) (S. Sayısı :288) 
[Dağıtma tarihi : 29 . 6 . 1963] 

15. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal 
Erkovan'm, Talât Aydemir, Fethi Gürcan, Os
man Deniz ve Erol Dinçer hakkında verilen 
ölüm cezalarının müebbet ağır hapse tahviline 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/606) (S. Sayısı : 558) [Dağıtma tarihi : 
18 . 1 . 1964] 

16. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Enis 
Kansu'nun, bir kısım suçluların cezalarının de
ğiştirilmesi ve azaltılması hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/607) (S. Sa
yısı : 559) [Dağıtma tarihi : 18 . 1 . 1964] 

17. — Talât Aydemir, Osman Deniz, Fethi 
Gürcan ve Erol Dinçer'in ölüm cezalarına çarp
tırılmalarına dair Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu. (3/740) (S. Sayısı : 
560) [Dağıtma tarihi : 18 .1.1964] 

X 1 8 — Cumhurbaşkanlığı tarafından geri 
gönderilen X ve XI nci Dönem T. B. M. Mec
lisi üyelerinin ödeneklerinden mütevellit T. C. 
Ziraat Bankası ve Maliye Bakanlığına olan 
borçlarının on yıl faizsiz taksite bağlanmasına 
ve tahakkuk etmiş faizlerinin kaldırılmasına ait 
kanun ye (C. Senatosu Adana Üyesi Mehmet 
ünaldı'nm, 159 sayılı Kanunun 8 nci maddesine 
ek kanun teklifi ile Anayasa Komisyonu rapo
ru) ve Ticaret, Maliye ve Plân komisyonları 
raporları ile Anayasa Komisyonu mütalâası 
(2/97, 2/251, 2/426) (S. Sayısı : 453) [Dağıtma 
tarihi: 23.9.1963] 

19. — Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yük
sek ve orta dereceli okullar öğretmenlerinin 
haftalık ders saatleri ile ek ders ücretleri hak
kında kanun tasarısı ve Konya Milletvekili 
Vefa Tanır ve 7 arkadaşı ile C. Senatosu Tun
celi Üyesi Mehmet Ali Demir ve 3 arkadaşının 
İlk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tec
ziyeleri hakkındaki 1702 sayılı Kanunun deği 
şik 3 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve C. Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 3 arkadaşının, 3007 sayılı 
Kanunun 7 nci maddesinin değiştirilmesi ve 
6 nci ve 8 nci maddeleriyle 6836 sayılı Kanunun 
kaldırılması hakkında kanun teklifi ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/525, 
2/25, 2/155, 2/186) (S. Sayısı : 515) [Dağıtma 
tarihi: 24.10.1963] 



20. — istanbul Milletvekili Naci öktem ve 
8 arkadaşının, 28 Nisan 1304 tarihli Alâmeti Fa
rika Nizamnamesine ek kanun teklifi ile Manisa 
Milletvekili Muammer Erten'in, Markalar ve 

menşe işaretleri hakkında kanun teklifi ve Sa
nayi ve Adalet komisyonları raporları (2/160, 
2/297) (S. Sayısı : 526) [Dağıtma tarihi : 
11.11.1963] 



Dönem : İ İJ / ( • 
Toplantı 3 M İ L L E T M E C L l S l S. Sayısı : 0 4 3 

Rize'nin Kömürcüler köyü 29 hanesinde nüfusa kayıtlı Mustafaoglu, 
Elmas'tan doğma, 7 . 1 . 1929 doğumlu Bayram Albayrak'ın ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 

Komisyonu raporu (3 /438) 

E. C-
Başbakanhk 21 . 11 . 1962 

Özlük ve Yzı iğleri 5J4-5107 
Konin : ölüm cezasına hükümlü Bayram Albay-
raık hakkındaki mahkûmiyet dosyasının sunuldu
ğuna dair. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

12 . 4 .1958 tarihinde, amcasının oğulları bulunan İsmail Albayrak ile Sadık Albayrak'ı aynı 
sebep ve kasit altında, bıçakla yaralayıp öldürmekten sanık; Rize'nin Kömürcüler Köyü 29 
hanesinde nüfusa kayıtlı Mustafaoglu, Elmastan doğma, 7 . 1 . 1929 doğumlu Bayram Albay
rak'ın ölüm cezasına çarptınlması hakkında Yargıtayın bozma ilâmına uyularak Gümüşane Ağır 
Ceza Mahkemesince verilen hükmün tasdikine ve sonraki kanuni muamelenin ifasına dair Adalet 
Bakanlığının 12 . 11 . 1962 tarihli ve 26975 sayılı tezkeresiyle gönderilen Yargıtayın 23 . 10 1962 
gün ve Esas : 962/1405, Karar : 2517 sayılı ilâmiyle bu işe ilişkin hüküm dosyasının bağlı olarak 
sunulduğunu arz ederim. 

tsmet İnönü 
Başbakanı 

Adalet Komisyonunu raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 28 . 12 . 1963 
Esas No. : 3/438 
Kamr No. : HH 

Yüksek Başkanlığa 

12 . 4 . 1958 'tarihinde, amcasının oğulları bulunan İsmail Albayrak ile Sadık Albayrak'ı aynı 
sebep ve kasıt altında,, bıçakla yaralayıp öldürmekten sanık; Rize'nin Kömürcüler Köyü hane 
29/74-14 nüfusa kayıtlı Mustafaoglu, Elmastan doğma 7 . 1 . 1929 doğumlu Bayram Albayrak'ın 
hareketine uyan Türk Ceza Kanununun 450/5 nci maddesine göre ölüm cezasiyle mahkûmiyetine 
dair Gümüşane Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 28 . 12 . 1961 gün ve Esas 1961/82, Karar 
1961/101 sayılı hüküm Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin 23 . 10 . 1962 tarihli ve Esas 1962/1405, 
Karar 2517 sayılı ilâmiyle kesinleşmiş bulunduğundan bu işe ait dosya Başbakanlığın 21 . 11 . 1962 
tarihli ve 5/4-5107 sayılı tezkesine -ekli olarak Komisyonumuza gönderilmiş olmakla, tetkik edi
lip gereği müzakere olumdu : 



Mahkeme i'lâmunda da tafsilen yazılı olduğu üzere; ımaızımn Bayram Albayrak 12 . 4 . 1958 
tarihinde 'amcasının oğulları 'bulunan İsmail Albayraık ile Sadı'k Albayrak'ın aynı sebep ve ka
sıt altında bıçalkla yaralayıp öldürdüğü anlaşılmış 'bulunduğumdan Komisyonumuzca, Anayasanın 
64 ncü maddesi gereğince maznun Bayram Albayraık hakkındaki işbu ölüm cezasının yerine geti-
rilnıesiıne mütedair ilişik kanun teklifinin Büyük Meclise «umulmasına 25 . 12 . 1963 tarihinde oy 
birliği ile karar verilmiştir. 

(rene! Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Bıaş'kanlığaısunullur. 

Adalet Komisyonu 
Başkan 
istanbul 

/. //. Tekinel 

İçel 
M. Ankan 

Başkan V. 
Kars 

K. Kaya 

İzmir 
M. Uyar 

Tekirdağ 
T. Kut 

Bu rapor Sözcüsü 
Sinop 

M. Kaptan 

Kayseri 
M. Göker 

Zonguldak 
8. Konak 

ADALET ICOMÎSYONUIÎN TEKLİFİ 

Bayram Albayrak hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin 23 . 10 . 1962 tarihli ve esas 1962/1405, Karar 
2517 sayılı ilâmiyle kesinleşen, Gümüşane Ağır Ceza Mehkemesinin 28 . 12 . 1961 gün ve Esas 
1961/82, Karar 1961/101 sayılı hükmü ile Türk Ceza Kanununun 450/5 nci maddesi hükmünce 
ölüm cezasına amhkûm edilmiş bulunan, sicil nüfusta Rize'nin Kömürcüler Köyü hane 29/74-14 
de kayıtlı Mustafaoğlu, Elmas'tan doğma 7 . 1 . 1929 doğumlu Bayram Albayrak hakkındaki işbu 
ölüm cezasının yerine getirilmesine karar verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür. 

Elâzığ 
N. Oüray 

Kırlarelıi 
A. Altuğ 

M. Meclisi (S. Sayısı ı 545 ) 



Dönem : 1 
Toplat : 3 M I LL E T M E C L I S I S. Sayısı :• 

3242 ve 5244 sayılı kanunlarla verilen yemeklik ve tohumluk bedel
lerinin tecili hakkındaki 310 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine dair kanun tasarısı ile C. Senatosu Urfa Üyesi Vasfi Ger
ger'in, Muhtaç çiftçilere tohukluk ve yemeklik dağıtılması hakkında
ki 5254 sayılı Kanuna göre verilen tohumluk ve yemeklik bedelleri
nin tecili hakkındaki 310 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Ticaret, 

Maliye, Tarım ve Plân komisyonları raporları (1/491, 2/491) 

3242 ve 5254 sayılı kanunlarla verilen yemeklik ve tohumluk bedellerinin tecili hakkındaki 310 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değ sürümesine dair kanun tasarısı (1/491) 

T. e. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 28 . 6 . 1963 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-2070/3240 
MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye îMiyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru"un« 
ca 26 . 6 . 1963 tarihinde kararlaştırılan «3242 ve 5254 sayılı kanunlarla verilen yedeklik ve 
Tohumluk Bedellerinin tecili hakkındaki 310 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
/ . İnönü 

Başbakan 

G E R E K Ç E ! 

27 . 6 . 1961 tarihinde yürürlüğe giren 310 sayılı Kanunla, 3242 ve 5254 sayılı kanunlar 
gereğince göçmenlerle nakledilenlere ve muhtaç çiftçilere Türkiye Cumhuriyet Ziraat Ban
kası tarafından 31 . 12 . 1960 tarihine kadar tevzi edilen tohumluk ve yemlik bedelleriyle bun
ların faiz ve masraflarından borçlu bulunanlai'in kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 
ödenmemiş borçlar (310 sayılı Kanunun, yürürlük tarihine kadar 3242 sayılı Kanuna tabi 
olanlar için % 7 ve 5254 sayılı Kanuna tabi olanlar için % 6 olmak üzere hesaplanan faizler 
dâhil) 27 . 6 . 1961 tarihinden tahsil edileceği tarihe kadar % 5 faize tabi tutulmak suretiyle; 
10 yılda ve 10 müsavi taksitte tahsil edilmek üzere taksitlendirilmişıtir. 

Ancak, bu tavizat bedellerinin oldukça eski yıllara taallûk etmekte olması itibariyle hu
susi kânunlarına göre tatbik edilen faiz' miktarlarının bir hali yükselmiş olması ve son se
nelerde memleketimizde hüküm süren kuraklık, don, muzır hayvan ve haşarat istilâsı ve saire ; 
gibi tabiî âfetler dolayısiyle ekserisi köylü bulunan borçlu şahısların yapılan bu taksi tlendir-
meye rağmen taksitlerini normal ödeme süreleri içinde ödiyemedikleri, bu yüzden muaccel; 
hale gelen borçlarının tamamının 6183 sayılı Kanun hükümleri dairesinde tahsilinin ieabettiği, : 
bu takdirde bunların daha da güç duruma düştükleri anlaşılmıştır. 

539 



— 2 — 
Plânlı bir vaziyette zirai kalkınmaya giriş iğimiz bu devrede devamlı olarak müstahsil 

durumda kalması gereken çiftçi vatandaşları müstemiren malî tazyik altında tutmamak, 
bunlara daha rahat tediyede bulunmak imkân sağlamak için, taksitler süresinde ödendiği 
takdirde faiz aranmaması, geçmiş taksitler muayyen müddetler içerisinde ödendiği takdirde 
bunlara ait faizlerin tamamının veya % 50 si ıin alınmaması veya taksitlerin zamanında Öden
memesi halinde sadece ödenmiyen taksidin takibedilerek borcun tamamının takibedilmesi dü
şünülmüş ve bu maksatla bağlı kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Tasarının birinci maddesi ile 310 sayılı Kanunun 2 nci maddesine eklenen bir fıkraya göre: 
Bu takside isabet eden borç aslı ile masraf arı ödeme süresi içerisinde (ödeme süresi her 

mahallin harman mevsiminin sonudur) ödendiği takdirde bu takside isabet eden gerek hususi 
kanunlara göre alınması gerekse .% 6 veya % 7 gerekse 310 sayılı Kanuna göre alınması gere
ken % 5 faizler almmıyacaktır. 

Tasarının ikinci maddesiyle taksitlerden her hangi birisinin zamanında ödenmemesi halinde 
borcun tamamının muaccel olmaması temin edilmiştir ki; bu madde hükmüne göre sadece zama
nında ödenmemiş bulunan taksit borçlu veya kefilinden takibedilecek diğer taksitler ödeme 
müddetleri geçmeden cebren takip ve tahsil edilmiyecektir. 

Tasarının üçüncü maddesi ile 310 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmiştir. Bu madde 
hükmüne göre de; bu kanunun meriyete girdiği tarihe kadar ödeme müddetleri geçmiş bu
lunan taksitlerin asılları ile bunlara isabet e len masrafları, kanunun meriyeti tarihinden iti
baren 6 ay içinde ödendiği takdirde bunlara hunisi kanuna veya 310 sayılı Kanuna göre ilâve edil. 
miş faizlerin tamamı almmıyacaktır. Şayet bu ödeme ikinci altı aylık ödeme süresi içerisin
de vuku bulursa bahis konusu edilen faizlerin % 50 si almmıyacaktır. 

Tasarının 4 ve 5 nci maddeleri kanunun yü'ürlük ve yürütme hükümleridir. 

Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vasfi Gerger'in, muhtaç çiftçilere tohumluk ve yemeklik da
ğıtılması hakkındaki 5254 sayılı Kanuna göre verilen tohumluk ve yemeklik bedellerinin tecili 

hakkındaki 310 sayılı Kanuna ek kanun teklifi (2/491) 

13 . 5 . 1963 

Türkiye Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Muhtaç çiftçilere dağıtılmış olan tohumluk borçlarından faiz aranmadan taksitlerinin tahsili 
hakkında hazırladığım kanun tasarısını bağlı olarak sunuyorum. Gereğine delâlet ve müsaa
delerini saygılarımla arz ve rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Urfa Üyesi 
Vasfi Gerger 

GEREKÇE 

5254 sayılı Kanun hükümlerine göre kuraklık, don, sel, haşere yangın ve diğer âfetlerden dola
yı' elinde tohumluğu kalmamış olanlarla beraber her hangi sebeple fakru zarurete duçar olarak to
humluğunu tedarike ve Ziraat Bankasından veya Tarım Kredi kooperatiflerinden tohum kredisi 
almaya imkân bulamıyan ve bu sebeple çiftçiliği bırakacak hale düşen çiftçilere Ziraat Bankası eliy
le ödünç ve faizsiz olarak buğday, mısır, çavdar, yulaf tohumlukları yardımı yapılmaktadır, Bu 
kanunun ana prensibi, yardımın faizsiz olmasındadır, mezkûr kanunun 8 nci maddesi de aynca 
borcun vâdesi zamanında borçlunun aynı âi\-te mâruz kaldığı takdirde borcunun keza faizsiz olarak 

M. Meclisi (S. Sayısı : 539) 



- â -
tecilini emir etmektedir. Faiz ancak yapılan bu yardım neticesinde çiftçinin durumunun müsailj 
olduğu ve buna rağmen borcunu tediye etmediği .akdirde düşünülmüştür. 

Türkiyenin senelerden beri muhtelif şekil ve uretlerle mâruz kaldığı zirai âfetlerden çektiği 
ıstırap ise aşikârdır. Bölge bölge devamlı kuraklık seneleri, haşere âfetleri Türk çiftçisinin ma4-
di mânevi bütün enerjisini yıpratmış, ancak 5254 sayılı Kanunun bahşeylediği imkân saye
sindedir ki, feragatkâr Türk çiftçisi her yeni sene aldığı ödünç tohumluğun feyizli olması için 
gözünü büyük bir tevekkülle göğe dikmiştir. Nihayet tabiatın • zalim tecellisiyle karşı karşıya gel
diği zaman ise tesellisini gene 5254 sayılı Kanunun kurtarıcı hükümlerinde aramıştır. Bu kanunun 
tatbikatında,cidden üzücü, kötü hareketler olmuş bunun iyi olmıyan misalleri müşahede edilmiş
tir; bütün bunlara rağmen memleketin büvük bir çiftçi 'kütlesi bugünkü durumunu 5254 sayılı Kaj-
nunun himayesinde düzeltebilmek imkânını sağlamıştır. Birbirini tabibeden kuraklık seneıeri ve 
haşere âfetleri müddetlerince bu borçlardı tahsilinin tecil edildiği de birer vakıadır. Nih-'iyet hp. 
borçlulara müsait bir imkân kazandırmak için 310 sayılı Kanun meriyete konulmuştur. Gerejc 
5254 sayılı Kanun hükümlerinin tatbikında ki, tecil dolayısiyle faiz alınmaması ve gerek 310 sayıliı 
Kanunun bizzat bu borçların (tecili hakkındaki kanun) başlığını taşımasına rağmen bu borçların 
faize tâbi tutulması gibi ana prensipten tamamen uzaklaşmak gibi bir hal ortaya çıkmıştır. 

Memleketin plânlı bir kalkınma devre/ne girdiği bir zamanda memleketin yegane dayanağı müSi-
tahsil kollardan borçlannın hemen hemen bir midine yakın faiz almak gibi ödeme kabiliyetlerini 
cidden esastan tazyika uğratmak hiçbir suretle müsamaha ile karşılanması mümkün olmıyan bir olay 
olarak kendini göstermektedir. Esas itibariyle ana kanun olan 5254 sayılı Kanunun birinci maddesin 
nin (B) bendinin 3 ncü fıkrasındaki bu borçlarında faize tâbi olmıyacağı hükmü ile (8) nei madj 
desinde de tecil edilecek borçların faize tabi tutul ^mıyacağı hakkındaiki açış hükmün mevcudiyeti ve 
310. sayılı Kanunun adının da (Tecil Kanunu) < olması muvacehesinde bu tasarının hazırlanması 
zaruri görülmüştür. 

ikinci madde ise tahsilatın artırılmasına matuf bir hüküm olarak konulmuştur. 

CUMHURİYET SENATOSU URFA ÜYESİ VASFİ GERGER'İN TEKLİFİ 

Muhtaç çiftçilere tohumluk ve yemeklik dağıtılması hakkındaki 5254 sayılı Kanuna göre^ verileni 
tohumluk ve yemeklik bedellerinin tecili hakkındaki 310 sayılı Kanuna ek Kanun 

MADDE 1. — 31 . 12 . 1960 tarihine kadar tevzi edilmiş bulunan tohumluk ve yemeklik be
dellerinden borçlu bulunanların borçlan her taksit on liradan aşağı olmamak üzere on yılda 
ve on müsavi taksitte faiz aranmaksızın tahakkuk ve tahsil edilir. -

MADDE 2. — Bu kanunun neşri tarihinden itibaren iki ay içinde bu borcunu bir defada; 
tamamen ödeyenlerden daha evvel tahsil edilmiş olan faizler ana borçlarına mahsubedilir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 539) 

i 



- 4 -

Millet Meclisi 
Ticaret. Komisyonu 
Esas No. : 1/491 

Karar No. : 55 

Ticaret Komisyonu raporu 

12 . 7 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 

3242 ve 5254 sayılı kanunlarla verilen yemeklik ve tohumluk bedellerinin tecili hakkındaki 
310 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsil
cilerinin iştirakleri ile komisyonumuzda görüşüldü. 

Gerekçede arz ve izah edilen hususlar komisyonumuzca da uygun görülmüş ve kanun tasa
rısının aynen kabulüne karar verilmiştir. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
îzmir 

A. Ertunga 

İstanbul 
N. öktcm 

Sözcü 
Ankara 

t. Gence 

İstanbul 
V. özarar-

Ankara 
M. Mıhçıoğlu 

Burdur 
N. Yavuzkan 

Kocaeli 
§. Bilgim 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 
Esas No. : 1/491 
Karar No. : 137 

Maliye Komisyonu raporu 

1.9. 1966 

Yüksek Başkanlığa 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
26 . 6 . 1963 tarihinde kararlaştırılan 3242 ve 5254 sayılı, kanunlarla verilen yemeklik ve tohum
luk bedellerinin tecili hakkındaki 310 sayıh Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
- Ticaret Komisyonundan muhavvel - kanım tasarısı ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Ko
misyonumuzda tetkik ve müzakere edildi : 

Müstenit gerekçede arz ve izah edilen hususlar Komisyonumuzca muvafık mütalâa edilerek 
tasan aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Tarım Komisyonuna tevdi etmek üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Maliye Komisyonu Başkanı 
ve bu rapor Sözcüsü 

Gümüşane 
İV". Küçüker 

Adana 
Y. Aktimur 

Ağrı 
İV. Güngör 

Bolu 
K. İnal 

Muş 
8. Mutlu 
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Tarım Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Tarım Komisyonu 

Esas No. : î/491, 2/491 , 17 . 10 .1963 
Karar No. : 26 

Yüksek Başkanlığa 

3242 ve 5254 sayılı kanunlarla verilen yemeklik ve tohumluk bedellerini» tecili hakkındaki 
310 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile Cumhuriyet Se
natosu Urfa Üyesi Vasfi Gerger'in, muhtaç çiftçilere tohumluk ve yemeklik dağıtılması hak
kındaki 5254 sayılı Kanuna göre verilen tohumluk ve yemeklik bedellerinin tecili hakkındaki 310 
sayılı Kanuna ek kanun teklifi, komisyonumuzun 1 . 10 . 1963 tarihli toplantısında tevdiden 
tetkik ve müzakere edildi. 

Görüşmeler sırasında kanun tasarısını esas olarak alan komisyonumuz, maddelerin müzakere
si sırasında; üçüncü çerçeve madde ile, kanuna eklenmek istenen geçici maddedeki «Birinci 
maddede yazılı taksitlerden süresi geçmiş olanlara ait borç aslı ile takip masraflarının tamamı; 
bu kanunun yürürlüğünden itibaren altı ay içinde ödendiği takdirde, gerek özel kanunları
na, gerekse bu kanuna göre alınması gereken faiz borçlarının tamamı, bir yıl içinde ödendiği 
takdirde % 50 si alınmaz» ifadesi, komisyonumuzca, çiftçinin taksitleri ödemesindeki 6 aylık 
sürenin kısalığı ve bu süre içinde, çiftçinin eline her hangi bir mahsul satışından, gelecek 
paranın bulunmaması .sebebiyle, tasarıdaki altı aylık sürenin bir yıl olarak uzatılmasına ve 
geçici maddenin son satırındaki «Bir yıl içinde ödendiği takdirde % 50 si alınmaz» deyimi
nin çıkartılarak, son satırın «Tamamı alınmaz» şeklinde düzenlenmesiyle, geçici madde tadilen, 
diğer maddeler ise aynen kabul edilmişlerdir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa : su
nulur. i 

Tarım Komisyonu Bu Rapor Sözcüsü Adana Ankara 
Başkanı Yozgat A. Karamüftüoğlu A. Üstün 

t. H. Yılanlıoğlu T. Nizamoğlu İmzada bulunamadı 

Bursa "Edirne Eskişehir Trabzon 
//. Akalın S. Bilgen yi. Zeytinoğlu A. B. Uzuner 

Kütahya 
R. Kiray 

M. Meclîsi (S. Sayışı : 539) 



Millet Meclisi 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No: 1/491, 2/491 
Karar No: 11 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

19. İ2.1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuza havale edilmiş bulunan , «3242 ve 5254 sayılı kanunlarla verilen yemeklik ve to
humluk bedellerinin tecili hakkındaki 310 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı» ile bununla aynı mahiyette olduğu için tevhidedîlmiş bulunan Cumhuriyet Senato
su Urfa Üyesi Vasfi Gerger'in, muhtaç çiftçilere tohumluk ve yemeklik dağıtılması hakkındaki 5254 
sayılı Kanuna göre verilen tohumluk ve yemeklik bedellerinin tecili hakkındaki 310 sayılı Kanuna 
ek kanun teklifi ilgili Hükümet temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi: 

Kanun tasarısı ve teklifinde, 31 . 12 . 1960 tarihine kadar tevzi edilen tohumluk ve yemeklik 
bedelleriyle bunlann faiz ve masraflarından borçlu bulunanların 310 sayılı Kanunla kabul edilen 
10 taksitle ödiyecekleri paraların ödeme şeklinin yeniden düzenlenmesi derpiş olunmaktadır. 

Memleketimizde zaman zaman vâki bulan kuraklık veya muzır haşerat sebebiyle borçluların ço
ğu köylü olan bu şahıslar gerek mahsulün azlığı ve gerekse faizlerin ağırlığı yüzünden bu borçla
rını ödiyememektedirler. Faiz üzerine faiz binmekte, borç ödenmez hale gelmektedir. Bu sebeple 
müstahsil olarak faaliyete devam etmesi gereken çiftçiyi malî yük altında tutmamak ve rahat tedi
ye imkânı sağlamak için mümkün mertebe kolaylığın gösterilebilmesi gayesiyle bu kanan tasarısı
nın hazırlandığı anlaşılmaktadır. 

Tasarı Tarım Komisyonunun tadili ile kanunlaştığı takdirde: 
a) Borçlular taksitlerini zamanında ödedikleri takdirde bunlardan faiz alınmıyacaktır, 
b) Taksitler zamanında ödenmediği takdirde borcun tamamının tahsiline tevessül edilmijerek 

sadece ödeme süresi geçmiş olan taksitler tahsil edilecektir, 
c) Geçmiş taksitler bu kanun yürürlüğe girdiğinden itibaren bir sene içinde ödendiği takdir

de bundan faiz aranmıyacaktır. 
Gayeye daha uygun şekilde bulunduğundan tasarı Tarım Komisyonunun değiştirdiği şekilde ay

nen kabul edilmiştir. 
öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz olunmak üzere Yüksek Başkan

lığa sunulur. 

Başkan 
Hatay 

Ş. İnal 

Ankara 
M. Ete 

Balıkesir 
A. A. Bolak 

îzmir 
î. Oürsan 

Başkanvekili 
Trabzon 

A. Ş. Ağanoğlu 

Artvin 
8. O. Avcı 

Çanakkale 
§. İnan 

izmir 
N. Kür§at 

Sözcü 
Balıkesir 

F. îslimyeli 

Aydın 
O. Apaydın 

Diyarbakır 
H. Güldoğan 

îzmir 
N. Mirkelâmoğlu 

Kâtip 
Yozgat 

V. Uyar 

Aydın 
1. Sezgin 

îzmir 
A, Ertunga 

Kayseri 
K. Okyay 
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Kayseri 

M. Yüceler 
imzada bulunamadı 

Kırşesir 
A. Bilgin 

Konya 
B. özal 

Mardin 
Ş. Aysan 

Rize 
E. Y. Akçal 

Rize 
C. Yalçın 

Trabzon 
A. Şener 

Sakarya 
M. Gürer 

Sinop 
M. Alicanoglu 

imzada bulunamadı 
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HÜKÜMETÎN TEKLÎFl 

3242 ve 5254 sayılı kanunlarla verilen yemeklik 
ve tohumluk bedellerinin tecili hakkındaki 310 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi

ne dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 22 . 6 . 1961 tarihli ve 310 sa
yılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 2. — Birinci maddede belirtildiği 
şekilde takside bağlanan borçlar, takside bağ
landığı tarihten tahsil edildiği tarihe kadar ge
cikme zammı yerine % 5 faize tâbi tutulur ve 
bu devre için özel kanunlarındaki faizler alın
maz. 

Şu kadar ki, bir takside isabet eden borç aslı 
ile masraflar ödeme süresi içerisinde ödendiği 
takdirde, bu taksitten gereken faizler aranmaz.» 

MADDE 2. — 22 . 6 . 1961 tarihli ve 310 sa
yılı Kanunun 3 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 3. — Taksitlerden her hangi birisi 
zamanında ödenmezse borcun tamamı muaccel 
olmaz. Sadece vadesi geçen taksit borçlu ve 
kefillerinden 6183 sayılı Kanun hükümleri daire
sinde tahsil olunur. 

Evvelce muaccel olan borçlar da bu esaslar 
dairesinde tahsil edilir.» 

MADDE 3. — 22 . 6 . 1961 tarihli ve 310 sa
yılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiş
tir. 

«GEÇİCİ MADDE — Birinci maddede ya
zılı taksitlerden süresi geçmiş olanlara ait borç 
aslı ile takip masraflarının tamamı; bu kanu-

TÎCARET KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTİRÎŞÎ 

3242 ve 5254 sayılı kanunlarla verilen yemeklik ve 
tohumluk bedellerinin tecili hakkındaki 310 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 

kanun' tasarısı 

MADDE 1. — 22 . 6 . 1961 tarihli ve 310 
sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir.» 

MADDE 2. — 22 . 6 . 1961 tarihli ve 310 sa
yılı Kanunun 3 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir.» 

MADDE 3. — 22 . 6 . 1961 tarihli ve 310 
sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiş
tir. 

«GEÇİCİ MADDE — Tasarının geçici mad
desi aynen kabul edilmiştir.» 
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MALİYE KOMİSYONUNUN 
DEĞÎŞTÎRÎŞÎ • 

3242 ve 5254 sayılı kanunlarla 
verilen yemeklik, ve tohiımluk 
bedellerinin tecili hakkındaki 
310 sayılı Kanunun bâzı madde

lerinin değiştirilmesine dair 
s kanun tasarısı 

MADDE L — 22 . 6 .19G1 ta
rihli ve 310 sayılı Kanunun 2 
nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

«Madde 2. — Tasarının 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir.» 

MADDE 2.-22.6.1361 ta
rihli ve 310 sayılı Kanunun 3 
ncü amddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 3. — Tasarının 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir.» 

MADDE 3. — 22 . 6 . 1961 
tarihli ve 310 sayılı Kanuna 
aşağıdaki geçici madde eklen
miştir. 

«Geçici madde — Tasarının 
geçici maddesi aynen kabul 
edilmiştir.» 

TARIM KOMİSYONUNUN 
DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

32'42 ve 5254 sayılı kananlarla 
verilen yemeklik ve tohumluk 
bedellerinin tecili hakkındaki 
310 sayılı Kanunun bâzı madde

lerinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — 22 . 6 . 1961 
tarihli ve 310 sayılı Kanunun'2 
nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Madde 2. — Birinci madde
de belirtildiği şekilde taksite 
bağlanan borçlar, taksite bağ
landığı tarihten tahsil edildiği 
tarihe kadar gecikme zammı ye
rine % 5 faize tabi tutulur ve 
bu devre içinde özel kanunla
rındaki faizler alınmaz.» 

Şu kadar ki, bir taksite ifabet 
eden borç aslı ile masraflar öde
me süresi içerisinde ödendiği 
takdirde, bu taksitten gereken 
faizler aranmaz.» 

MADDE 2. — 22 . 6 . 1961 
tarihli ve 310 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

«Madde 3. — Taksitlerden 
her hangi birisi zamanında 
ödenmezse borcun tamamı mu
accel olmaz. Sadece vadeli ge
çen taksit borçlu ve kefillerin
den 6183 sayılı Kanun hüküm
leri dairesinde tahsil olunur. 

Evvelce muaccel olan borç
larda bu esaslar dairesinde tah-. 
sil edilir.» 

MADDE 3. — 22 . 6 . 1961 
tarihli ve 310 sayılı Kanuna 
aşağıdaki geçici madde eklen-

I, mistir. 

«Geçici madde — Birinci 
maddede yazılı taksitlerden sü
resi geçmiş olanlara ait borç as-
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BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYO
NUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞI 

3242 ve 5254 sayılı kanunlarla 
verilen yemeklik ve tohumluk 
bedellerinin tecili hakkındaki 
310 sayılı Kanunun bâzı madde

lerinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tanm Komis
yonunun değiştirişinin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. l 

MADDE 2. — Tarım Komis
yonunun değiştirişinin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Tanm Komis
yonunun değiştirişinin 3 nqü 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 
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Hü. 

nun yürürlüğünden itibaren altı ay içinde 
ödendiği takdirde, gerek özel kanunlarına, ge
rekse bu kanuna göre alınması gereken faiz 
borçlarının tamamı,, bir yıl içinde ödendiği tak
dirde % 50 si alınmaz.» 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. 
yürütür. 

Baş'bakan 
î. İnönü 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

26.6.1963 
Devfeıt [Balsam ye 
İBşb. Yardımcısı 

E. Alican 

Dövle't IBalkanı ve 
Bşb. Yardımcısı V. 

A. K. Yörük 
Devlet ©akam 
V. Prinççioğlu 
Devlet Balkanı V. 
V. Pirinçcioğlu 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Millî Eğitim Bakanı 
/. öktem 

Ticaret Bakanı 
•A. Oğuz 

Güm. ve Tekel Bakanı 
O. öztrak 

Ulaştırma Bakanı 
/. Ş. Dura 

Sanayi Bakanı Ba. -
F. Çelikbaş 

imar ve iskân 

Devlet (Balkanı .ve 
Bşlb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 
Devlet Balsam 

R. Aybar 
Adalet Bakamı 

A. K. Yörük 
içişleri Bakanı 

H: O. Bekata 
Maliye Bakanı 

F. Melen 
Bayındırlık Bakanı 

/. Seçkin 
Sa. ve :So. Y. Bakanı 

Y. Azizoğlu 
Tarım Bakanı 

M. îzmen 
Çalışma Bakanı 

B. Ecevit 
Ya. ve Turizm Bakanı 

N. Ardtçoğlu 
Bakanı V. 

R. Aybar 

Ticaret Ko. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 539 ) 



Maliye Ko. 

MADDE 4. — Tasarının 4 
noü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Tasarımı) 5 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

— 11 — 
Tarım Ko. 

lı ile takip masraflarının tama
mı; bu kanunun yürürlüğün
den itibaren bir yıl içinde öden
diği takdirde, gerek özel ka
nunlarına, gerekse bu kanuna 
göre alınması gereken faiz borç
larının tamamı, alınmaz.» 

MADDE 4. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Bütçe ve Plân Ko. 

MADDE 4. — Tarım Komis
yonunun değiştirişinin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 5. — Tarım Komis
yonunun değiştirişinin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

M. MeclM ( S. Sayısı : 539 ) 



Dönem : 1 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L l S l S. Sayıs ı : 

Çay ilçesinin Geneli (Aydoğmuş) köyü hane 65, cilt 12 ve sayfa 107 
«ayısında nüfusa kayıtlı Abdurahmanoğlu Eliften doğma 21.4.1928 
doğumlu Kadir Ceylân'ın ölüm cezasına çarptırılması hakkında 

Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3 /745) 

T. C. 
Başbakanlık ' 20.11.1963 

Özlük ve Yazıişleri : 5/4 - 5296 
Konu: ölüm cezasına hükümlü Kadir Ceylân 

hakkındaki mahkûmiyet dosyasının gönderildiği. 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ligi : 24. 10. 1963 tarihli ve 3/713 - 7225 - 40569 sayılı yazınız; 
7 .7 .1962 tarihinde Mehmet Dağdelen, Eşe Dağdelen. ve Kadir Çan'ı aynı kasıt ve bir se

bep altında öldürmekten sanık Çay ilşe'sinin Geneli (Aydoğmuış) köyü hane 65, cilt 12 ve sayfa 
107 sayısında nüfusa kayıtlı Aibdurrahmanoğlu, Eliften doğma 21 , 4.1928 doğumlu Kadir öey-
lân'm ölüm cezasına çarptırılması hakkında Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesinden verilen hükmün 
tasdikine ve sonraki kanuni muamelenin itfasına dair olup, bu kere Adalet Bakanlığının 16 .11.1963 
tarihli ve 26189 sayılı tezkeresiyle gönderilen Yangıtayın 29 .6 .1963 ıgünlü ve esas: 1963/1311 
karar : 1552 sayılı Hamiyle bu işe ilişkin mahkûmiyet dosyasının ve adı, ıgeçenin 10.10.1963 
tarihli dilekçenin, dizi puslası veçhile, bağlı olarak sunulduğunu arz ederim. 

İsmet İnönü 
Başbakan 

Adalet Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 6 .12.1963 
Esas No: 3/745 
Karar No: 29 

Yüksek Başkanlığa 

7 .7 .1962 tarihinde Mehmet Dağdelen, Eşe Dağdelen ve Kadir Çan'ı aynı kasıt ve >bir sebep 
altında öldürmekten sanık Afyon Karalhisar ilinin Çay ilçesinin Geneli (Aydoğmus) köyü ha.ne 
65, cilt 12 ve sayfa 107 sayısında nüfusa kayıtlı Abdurrahmanoğlu, Eliften doğma 21'. 4 . 1928 
Eğirdir doğumlu Kadir Ceylân'ın hareketine uyan Türk Ceza Kanununun 450/5 nci maddesine 
ıgöre ölüm cezasiyle mahkûmiyetine dair Bolvadin Ağır Ge'za Mahkemesinden verilen 23 .5 .1963 
tarihinde esas 1963/30, ,karar 1963/32 sayılı hüküm Yargıtay Birinci 'Ceza Dairesinin 29 . 6 . 1963 

' t a r ih l i ve esas 19ı63/l&tl, karar 19163/1552 sayılı ilâm.iylo 'kesinleşmiş bulunduğundan, evvelce Ko
misyonumuza gönderilip hükümlünün tashihi karar isteği üzerine Başbakanlığın 8 .8 .1963 tarih 
ve 5/4 - 316151 ve 18. 10. 1963 tarih ve 5/4 - 4734 saydı tezkereleriyle bu işe ait dosya Başbakan
lığa iki defa iade edilmiş ve Cumhuriyet Başsavcılığının 'tashihi karar sebebi bulunmaması hase
biyle talep reddedilmiş ve ıbuna.ait dosya yeniden Başbakanlığın 20.11.1963 tarih ve 5/4 - 5296 
sayılı tezkerelerine ekli olarak 27.11.1963 tarihinde Komisyonumuza gönderilmiş olmakla, tet
kik edilip gereği müzakere olundu : 

528 
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Mahkeme ilâmında da .tafisilen ıyazılı olduğu üzere; maznun Kadir Ceylân 7.7.196:2 tarihinde 

Mehmet' Dağdelen, Eşe Dağdelen ve Kadir Çan'ı aynı kasıt ve bir sebep altında .öldürdüğü anla
şılmış bulunduğundan Komisyonumuzca, Anayasanın 64 ncü maddesi gereğince maznun Kadir 
Ceylân hakkındaki i§ibu ölüm cezaisinin yerine getirilmesine mütedair ilişik .kanun teklifinin Bü
yük Meclise sunulmasına 5 .112 .1963 tarihinde oy birliği ile karar verildi. 

Genel Kurulun tastvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı . Başkanve'kili 
istanbul Kars 

î. H. Tekinel K. Kaya 

Çanakkale 
IB. Arat 

İmzada bulunamadı 

İzmir 
K. özek 

İmzada bulunamadı 

Bu 

Zonguldak 
S. Konak 

Rapor iSözteüsü 
(İçel 

M.Ankan 

İzmir 
M. Uyar 

Kâtip 
Mardin 
T. Oğuz 

Kayseri 
A. Araş 

ADALET KOMİSYONU 'TEKLİFİ 

Kadir Ceylân hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin 29.6.1963 tarihli ve esas 1963/1311, karar 1963/ 
1552 sayılı ilâmiyle kesinleşen Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesinin 23.5.1963 tarihinde esas 1963/30, 
karar 1963/32 sayılı hükmiyle frirk Ceza Kanununun 450/5 nci maddesi hükmünce ölüm cezasına 
mahkûm edilmiş bulunan, sicil nüfusta Afyon Karahisar ilinin Çay ilçesinin Geneli (Aydoğmuş) kö
yü hane 65, cilt 12 ve sayfa 107 de kayıtlı Abdurrahmanoğlu, Eliften doğma 21.4.1928 Eğir
dir doğumlu Kadir Ceylân hakkındaki işbu ölüm cezasının yerine getirilmesine karar verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür. 

\>m*u 

M. MecM ( S. Sayısı: 528 ) 



Donem : 1 / A O 
Toplantı : 2 M l L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : 4 1 l ü 

Vezirköprü ilçesinin Danabaş köyü hane 21 , cilt 23 ve sahife 64 nu
marasında nufüsa kayıtlı Alioğlu, Fa tmadan doğma 3 . 4 . 1 9 3 2 do
ğumlu Mehmet Kül (Gül) ün ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3 /660) 

T. C. 
Başbakanlık 15 . 7 . 1963 

özlük ve Yazı İşleri : 5/4-3262 

Konu : ölüm cezasına Ihükümlü Melhmjet Kül 
(Gül) ha'kkındalkli mahikûm'iyet, dosyasının gön
derildiği 
/ 

TÜRKİYE [BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

27 . 10 . 1961 tarihinde Kâzım karısı Zeynep Keskin'i, zorla ırzına geçememekten duyduğu 
infial ile mütaaddit yerlerinden bıçakla yaralamak suretiyle öldürmekten sanık Vezirköprü ilçe
sinin Danabaş köyü hane 21, cilt 23 ve sayfa 64 numarasında nüfusa kayıtlı Alioğlu, Fatma'dan 
doğma 3 .4 . 1932 doğumlu Mehmet Kül (Gül) ün ölüm cezasına çarptırılması hakkında Vezir
köprü Ağır Ceza Mahkemesinden verilen hükmün tasdikma ve sonraki kanuni muamelenin ifa
sına dair olup Adalet Bakanlığının 12 . 7 . 1963 tarihli ve 16879 sayılı tezkeresiyle gönderilen 
Yargıtay'ın 25 . 5 . 1963 günlü ve Esas: 1962/2391, Karar: 1963/1193 sayılı ilâmiyle bu işe iliş
kin hüküm dosyasının, dizi puslası veçhile, bağlı olarak sunulduğunu arz ederim. 

/. înönü 
Başbakan 

Adalet Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 2 . 10 . 1963 
Esas No. : 3/660 
Karar No. : 132 

Yüksek Başkanlığa 

2f7 . 10 . 19:61 tarihinde Kâzım karısı Zeynep Kestirin'i, zorla ırzınla «geçememekten duyduğu 
înifia! ile ımütaaddit yeriıerinden toıçalkla yaralamak suretiyle löldürmelkten sönük Vezirköprü İlçe-
sindaa. Danalbaş 'köyü ıhane 31, «Süt 23 ve sayffia 64 sayısında nüfusla (kayıtlı Alioğlu, Fatma'dan 
doğma 3 .4 . 193İ2 doğumlu Havza Hecini Iköyünden Meihmet Kül (Gül) ün hareketine uyan 
Türk öeza Kanununun 450/8 nei maddesine göre ölüm cez'asiy'le mıalhkûnıilyetine dair Vezirköp
rü Ağır Ceza Mabkemesiniden verilen 215 . 9 . 1962 tarihinde Esas: 19101/915, Kanar: 1902/37 sayılı 
hüküm Yargıtay Birinci Ceza 'Dairesinin 25 . 5 . 1963 tarihli ve Esas: l'9612/239'l, Karar: 1963/ 
1193 sayılı illâmiyle foesinleışımiş. bulunduğundan bu işe ait dosya (Başbakanlığın 15 . 7 . 1963 tarih
li ve '5/4-İ3202 sayılı tezkeresine 'ekli olarialk 16' . 7 . 19Ö3 tarihinde Komisyonumuza (gönderilmiş 
•olmakla, tetkjlk eıdlililp gereği ımıüzaikere olundu: 
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Malhkeme ilâmında da IfcaMletn yazılı olduğu üzere; ımıaznun Mehmet Kül (IGKİİ1) !27 . 10 . 1961 

tarihinde Eâzıraı tans ı Zeynep Kesiklin'i z,örla ırzına geçememeikıteın duyduğu in'fial ile mütaaddit 
yerlerinden toıçaikla yaralamak ı&ureıtiyl'e öldürdüğü anlaşılmış bulunduğundan Kamisyotamuzca,. 
Anayasanın İ6ı4 ncü maddesi ıgereğince ımıaznun Methımet Kül (ıGül) ihaMond'aki uşbu 'ölüm cezası
nın yerine ıgetiirîlm/eısinıe mütedair ilişik kanun teklifinim fBüyü'k Mecfoe sunulmıasına S. 10.19»ÖS 
İJarİlhîndje oy birliği ile ikarar wrilmiştiiır. 

Genel Kurulun tasvibine anz edilmek üzere Yüksek [Başkanlığa sunulur. 

Bu İkanuni (Başkamı 
İstanbul 

8. Vardarlı 

!Bu rapor: sözcüsü 
Elâzığ 

N. Güray 

Kâtip 
îzmir 

M. Uyar 

Artvin 
8. Emînağaoğlu 

İçel 
M. Ankan 

Kayseri 
A. Araş 

Kayseri 
M. Göker 

Kars 
L. Akilzünt 

Mehmet Kül (Gül) hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Daire
sinin 25 . 5 . 1963 tarihli ve esas 1962/2391> Ka
rar 1963/1193 sayılı ilâmiyle kesinleşen, Vezir
köprü Ağır Ceza Mahkemesinin 26 . 9 . 1962 ta
rihinde Esas 1961/95, Karar 1962/37 sayılı hük
mü ile Türk Ceza Kanununun 450/8 nci madde
si hükmünce ölüm cezasına mahkûm edilmiş bu
lunan, sicil nüfusta Vezirköprü ilçesinin Dana-
baş köyü Hane 21, Cilt 23 ve Sayfa 64 te kayıt
lı Alioğlu Fatma'dan doğma 3 . 4 . 1932 doğum
lu, Havza Hecinli köyünden Mehmet Kül (Gül) 
hakkındaki işbu ölüm cezasının yerine getiril
mesine karar verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. 
yürütür. 

Bu kanunu Adalet Bakanı 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 493 ) 



Ttyta&tı : 2 
Dönem : i M İ L L E T M E C L İ S İ S. S a y ı s ı : 

İstanbul, Samatya, Hacıpiri mahallesi, Sarmaşıldı sokak, hane 20, 
cilt 14 ve sayfa 19 sayısında nüfusa kayıtlı Hasan Tahsinoğlu, Me-
lek'ten doğma 23 . 10 . 1936 doğumlu Recep Güngör Tanış/ın ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 

Komisyonu raporu (3 /671) 

T. C. 
Başbakanlık 33.7.1963 

Özlük ve Yazı İşleri: 5/4 -' 3373 
Konu: ölüm cezasına hükümlü Recep Güngör 
Tanış 'hakkındaki m alhıkûmiyet dosyasının »gön
derildiği. 

TÜRKÎYE BÜYÜK MÎLLET ME0LM BAŞKANLTftlNA 

5.4.1954 doğumlu Cemalettin Hancının 8.9.1962 tarihinde zorla ırzına geçmekten ve bu 
suçunu gizlemek, delil ve emarelerini ortadan kaldırmak ve kendisini cezadan kurtarmak mak-
sadiyle, adı geçeni boğmak suretiyle kasden öldürmekten sanık istanbul, Samatya, Hacıpîrî ma
hallesi, Sarmaşıklı sokak, hane 20, cilt 14 ve sayfa 19 sayısında nüfusa kayıtlı Hasan Tahsinoğ
lu, Melekten doğma 23 .10 .1936 doğumlu Recep Güngör Tanış'in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında istanbul Birinci Ağır Ceza Mahkemesinden verilen hükmün tasdikına ve sonraki kanu
ni muamelenin ifasına dair olup Adalet Bakanlığının 17.7.1963 tarihli ve 17288 sayılı tezkere
siyle gönderilen Yargıtaym 29. 6.1963 günlü ve esas: 1963/1189, karar: 1963/1153 sayılı il$miy-
le bu işe ilişkin hüküm dosyasının, dizi pusulası veçhile, bağlı olarak sunulduğunu arz ederiışn. 

/ i 
İsmet İnönü 

Başbakan 

Adalet Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 26 .9 .1963 

Esas No. 3/671 ; 
Karar No. 128 

Yüksek Başkanlığa 

5.4.1954 Doğumlu Cemalettim Hancı'nm 8.9.1962 tarihinde zorla ırzına .geçmekten ve bu 
suçunu .gizlemek, delil ve emarelerini lortadan kaldırmak ve 'kendisini cezadan kurtarmak maik-
sadiyle, adı geçeni kayışla boğmak suretiyle kasden öldürmekten sanık istanbul, iSamatya, Hacı
pîrî mahallesi, Sa.rma§ı.klı sokak, Ihane '20, cilt 14 ve sayfa. 19 sayısında nüfusa kayıtlı Hasan Talh-
'sinoğlu, Melekken doğma 23 .10. 1936 doğumlu bekâr, 'hırsızlık ve ırza tasaddi suçlarından hü
kümlü Recap Güngör 'Tanış'm hareketine uyan Türk Ceza Kanununun 450/9 nou maddesine gö
re ölüm. cezasiyle mahkûmiyetine 'dair İstanbul Birinci Ağır Ceza Mahkemesinden 'verilen 11. 4 . 
1963 gün ve'esas 1963/60, karar 1963/82 sayılı hüküm Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin 29 .6 . 
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1963 tarihli ve esas 19(63/1189, karar 1963/15(53 sayılı ilâmiyle kesinleşmiş bulunduğundan bu işe 
ait diosya [Başbakanlığın 23.7.1963 tarihli ve 5/4-3373 sayılı tezkeresine ekli olarak 19 . 8 . 1963 
tarihinde Komisyonumuza gönderilmiş 'olmakla, tetkik edilip gereği müzakere olundu : 

Miahkeme ilâmında da taf silen yazılı olduğu üzere; maznun hırsızlık ve ırza tasaddi suçların
dan hükümlü Recep Günıgör 'Tanış 8 .9 . 1962 tarihnde 5 . 4 . 19154 doğumlu bulunan Cemalettin 
Hancı'nm zorla ırzına (geçtikten sonra bu suçunu gizlemek, delil ve emarelerini kaldırmak ve ken
disini cezadan kurtarmak raaksadiyle kasden ve kayışla boğmak suretiyle öldürdüğü anlaşılmış 
bulunduğundan, (Komisyonumuzca, Anayasanın 64 ncü maddesi gereğince rnaznun Recep Güngör 
Tanış (hakkındaki işbu ölüm cezasının yerine getirilmesine mütedair ilişik kanun teklifinin Bü
yük Meclise sunulmasına 25.9.1963 tarihinde oy birliği il o karar verilmiştir. 

Grenel Kurulun taisvibine arz edilmek üzere, Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bu Rapor Sözcüsü Kâtip 
Adalet Komisyonu Başkanı Kayseri İzmir Çanakkale 

II. Oral A. Araş M. TJyar , B. Arat 

Elâzığ îçel Kayseri Giresun 
N. Oüray M. Arıkan M. Göker A. Cüceoğlu 

ADALNT KOMİSYONUNUN TEKLİFİ 

Recep Güngör Tanış hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Yargıtay,Birinci Ceza Dairesinin 29.6.1963 tarihli ve esas 1963/1189, karar 
1963/1553 sayılı ilâmiyle kesinleşen, İstanbul Birinci Ağır Ceza Mahkemesinin 11.4 .1963 gün 
ve esas 1963/60, karar 1963/82 sayılı hükmü ile Türk Ceza Kanununun 450/9 ncu maddesi 
hükmünce ölüm cezasına mahkûm edilmiş bulunan, sicil nüfusta istanbul, Sanuatya, Hacıpiri ma
hallesi, Sarmaşıklı sokak hane 20, cilt 14 ve sayfa 19 da kayıtlı Hasan Tahsinoğlu, Melek'ten 
doğma 23.10.1986 doğumlu Recep Güngör Tanış hakkındaki işbu ölüm cezasının yerine ge 
tirilmesine karar verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 459 ) 



Dön«m : 1 OC I 
Toplantı: 2 M Î L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı ü O I 

Akçaabat'ın Ağaçlı köyü 12 hane numarasında nüfusa kayıtlı İsmail-
oğlu Fatirrie (Fatma) den doğma 26 . 8 . 1936 doğumlu Hasan Şen-
iürk'ün ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 

ve Adalet Komisyonu raporu (3 /641) 

T. C. 
Başbakanlık 2 . 7 . 1963 

özlük ve Yazı İşleri : 5/4-3041 
Konu : ölüm cezasına hükümlü Ha
san Şentürk hakkındaki ımahkûmiyet 
dosyasının gönderildiği. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

4.Ö.1961 tarihinde, baba bir ana ayrı kardeşi ll'laz (Ilyas) Şentürk'ü zehirliyerek 'taammüden 
öldürmekten »anık, Akçaabat'ın Ağaçlı köyü 12 'hane numarasında nüfusa kayıtlı îsmailoğlu, Fa-
time (!Fatima) den doğma 26.8.1936 dıoğumlu Hasan Şentürlk'ün ölülm 'cezasına çarptırılması h*ak-
kında Tralbzıon Ağır Ceza Mahkemesinden verilen hükmün tasdikine ve sonraki kanuni muamele
nin ifasına dair ıdlup Adalet (Bakanlığının 28.6.1963 (tarihli ve 15608 sayılı tezkeresiyle gönderilen 
Yargıtay'ın 22.5.1963 «ün ve esas : 1962/2070, karar : 1963/1138 sayılı Hamiyle Ibu işe ilişkin hü
küm dosyasının, dizi puslası veçhile, bağlı olarak sunulduğunu arz ederim. 

İsmet İnönü 
Başbakan 

Adalet Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu. 10 . 7 . 1963 
Esas No : 3/641 

Karar No : 111 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

4 . 5 . 1961 tarihinde baba ana ayrı kardeşi (Illâz) (llâz) ilyas Şentürk'ü zehirlemek sure
tiyle taammüden öldürmekten ve maktul (Illâz) tlyas Şentürk'ün cesedini ıgizlice gömmek sure
tiyle cürmün delillerini yok etmekten sanık, sicil nüfusta, Akçaabat (Akçaabat) kazasının Ağaçlı 
köyü hane 12 cilt 7/2 sayfa 77 İde kayıtlı İsmail oğlu, Patime (Fatma) den doğma 26 Ağustos 1936 
doğumlu ibekâr Hasan Şentürk'ün hareketine uyan Türlk Ceza Kanununun 450/4. maddesine göre 
ölüm cezası ile mahkûmiyetine dair Trabzon Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 27.4.1962 tarihinde 
fcsas 1961/124 karar 1962/65 sayılı hüküm Yangıtay Birinci Ceza Dairesinin 22.5.1963 tarihli ve 
esas 196ST/2070, karar 1963/1138 sayılı ilâmı ile -kesinleşmiş bulunduğundan bu işe ait dosya Baş
bakanlığın 2.7,1963 tarihli ve 5/4-3041 sayılı tezkeresine ekli olarak 3.7.1963 tarihinde Komisyo
numuza (gönderilmiş 'olmakla tetkik edilip ıgereği müzakere olundu : 

'Mahkeme ilâmmlda da tafsilen yazılı olduğu üzere; maznun Hasan Şentürk 4:5.1961 tarihinde 
baba hir ana ayrı kardeşi (îllaz) (Illâz) îlyas Şenkürk'ü zehirlemek suretiyle öldürmek ye ce-
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sedini gizlice .gömmek suretiyle cürmün delillerini yok etmek surletiyle öldürdüğü anlaşılmış ol
makla Anayasanın 64 ncü maddesi gereğince (hükümlü Hasan Şentürk 'hakkındaki işfbu ölüm ce
zasının yerine ıgetirilmesine mütedair ilişik kanun teklifinin (Büyük Meclisime ısunullmasma 10.7.1963 
tarihinde oyibirliği ile karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine iarz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. » 
Adalet Komisyonu 

Başkanı Kâtip Bu rapor Sözcüsü 
Denizli İzmir İstanbul Giresun 

•H. Oral M. Uyar S. Vardarh A. Cüçeoğlu 

Çanakkale 
B. Arat 

Elâzığ 
N. Güray 

Kayseri 
A. Araş 

içel 
M. Arıkan 

Kaysieri 
M. Oöker 

Kars 
L. Aküzüm 

Hasan Şentürk hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin 22.5.1963 tarihli ve esas 1962/2070, karar 
1963/1138 sayılı ilâmiyle kesinleşen, Trabzon Ağır Ceza Mahkemesinin 27.4.1962 tarihli ve esas 
1961/124 karar 1962/65 sayılı hükmiyle, Türk Ceza Kanununun 450/4. maddesi gereğince ölüm ce
zasına mahkûm edilmiş bulunan, sicil nüfusta Akçaabat ilçesinin Ağaçlı köyü hane 12 cilt 7/2 say
fa 77 de kayıtlı İsmailoğlu Fatime (Fatma) den doğma 26 Ağustos 1936 doğumlu, bekâr Hasan 
Şentürk hakkındaki işbu ölüm cezasının yerine getirilmesine karar verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 351) 
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Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S, Sayısı : 

Damga Vergisi kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/394) 

T. C. 
Başbakanlık 30.1.1963 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Saıjt : 71/1957 -398 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
25 . 1 . 1963 tarihinde kararlaştırılan «Damga Vergisi Kanunu tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak 
sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. • , • . 
ismet Inonü 
Barbakan 

GEREKÇE 

Damga Vergisi Kanun tasarısının gerekçesi 

Birinci bölüm : Genel görüşler : 

I - Fiskal konu alarak Damga Resmi : 

GİRİŞ 
Vergi • sistemimizin, bütüniyle gözden geçirilerek, modern vergi anlayışı ve vergi hukukuna 

daha uygun bir hale getirilmesi sırasında, Devlet gelirleri içinde önemli bir yer alan Damga 
Resmi ve diğer resim kanunları üzerinde de durulması zaruri görülmüştür. 

Gerçekten, diğer vergi kanunlarımıza nazaran, tarih itibariyle daha eski bulunan resim 
kanunları, verginin sosyal ve 'ekonomik fonksiyonlarını belirli bir şekilde yerine getireme
dikleri gibi, vergi tekniği ve tatbikatı bakımlarından da gerilik ve güçlükler arz etmektedir. 
Her ne kadar 1928 tarihli Damga Resmi Kanununun bâzı maddelerini değiştiren . veya bu kanu
na ek teşkil eden çeşitli kanunlar çıkarılmışsa da, 'bunlar radikal bir değişiklik arz etmediği 
gibi, bâzı konularda resmin tatbikatım daha da güçleştirmiştir. 

Bu itîbarla gerekçe ve tasarısı ilişikte sunulan yeni bir Damga Vergisi Kanununun hazır
lanması bir zaruret halini almıştır.. 

1. Damga Resminin mahiyeti, 
Bilindiği üzere Devlet gelirlerinin en önemli kaynaklarını vergi, resim ve harçlar teşkil etmekte 

ve "bunlar genel olarak teoride şu şekilde tarif olunmaktadır : 
Vergi, kamu giderlerine vatandaşların malî iktidarları nisbetinde iştirak paylandır. Harçlar 

ise, fertlerin, özel menfaatlerine ilişkin olarak, kamu müesseseleri ve hizmetlerinden fayda
lanmaları karşılığında yaptıklurı ödemelerdir. Resimler bu iki mefhum arasında yer "almakta, 
hem hizmet ve faydalanma, hem de gelir sağlama yönleri 'bulunmaktadır. 
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Ancak tatbikatta bu ayırma ve tarifler kesin bir mahiyet taşımakta, vergi, resim ve harçlar 
arasında tedahüller olmaktadır. 

Gerçekten Damga Resminin teorik anlamda "açık ve genel bir tarifini yapmak, vergi olarak 
karakterini tâyin ve vergi sistemi içindeki yerini tesbit etmek çok müşküldür. 

Damga Resmi, bazan servet tedavülü bazan masraf vergisi şeklinde tecelli eden çeşitli ve küçük 
vergilerden müteşekkil bir mükellefiyet kadrosu olup bu vergiler aslında ticari faaliyetle ilgili bâzı 
hukukî muameleler üzeıindcn alınan «sermaye tedavülü vergileri» dir. 

Emst Blumenstein'ın izahına göre, Damga Resmi, hukukî muameleler, diğer bir deyimle bu mua
melelerin mesnedini teşkil eden evrak ve vesaikalar üzerine konulmuş hukukî tedavül vergileridir. 

Tatbikatta Damga Resminin hemen her türlü muamele ve vesikalara, bu arada nakliyata, ilân ve 
reklâmlara, motorlu taşıtlara ve özellikle hare mevzuuna giren işlemlere teşmil edilmek suretiyle son
suz bir şekilde genişlediği görülür. 

Bu durum karşısında, Damga Resmini, ayrı ve mütecanis bir vergiler kotegorisi olarak değil, bel
ki bir tahsil usulüne bağlanmış bir vergiler topluluğu olarak mütalâa etmek yerinde olur. 

Bahis konusu tahsil usulünün ilk şekli, resmin mevzuuna giren muamelelerde Devletçe bastırılan 
ve muayyen işaretleri ihtiva eden damgalı kâğıtların kullanılması idi. Ancak, resmin muamele nevine 
göre değişmesi ve değerlerinde vergilemeye Ölçü ittihaz edilmesi neticesinde, damgalı kâğıdın yerini 
zamanla damga pulu veya doğrudan doğruya ödeme usulleri almıştır. 

Damga resminin en büyük avantajı uygulanmasındaki kolaylık ve tahsil, masraflarının az oluşu
dur. Fakat resmin mevzuu genişledikçe ve.miktarı arttıkça tatbikatı güçleşmiş, çeşitli suiistimallere 
yol açmıştır, özellikle pulların iptali usulünün mükerrer istimale imkân vermesi ve resme tabi mua
mele ve vesikaların kolaylıkla gizlenebilmesi resmin uygulanmasındaki emniyeti azaltmıştır. 

Bugün harçlardan olduğu gibi, Damga Resminin de modern vergi sistemleri içinde*, mevki ve öne
mini gittikçe kaybetmekte olduğu görülmektedir. Bu netice üzerinde etkili olan faktörleri şu nokta
larda toplamak mümkündür. 

a) Resimlerden önemli olanlar münferit vergi şeklini almakta veya diğer vergiler içine girmekte
dir. 

b) Resimlerden büyük bir kısmı modern vergi sistemlerinin gelişmesi neticesinde fişkal kaynak 
olarak önemlerini tamamen kaybetmişlerdir. 

c) Resimler, gerek liberal, gerek sosyal devlette takibedüen malî politikaya intibak kabiliyeti 
gösterememiştir. 

2. Damga Resmi - Harçlar münasebeti; 
Yukardaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere, Damga Resmi ile harçlar çoğu hallerde birbirine ka

rışmakta, aralarında kesin bir ayırma yapmak mümkün olmamaktadır. Hattâ bâzı memleketlerde 
Damga Resmi, harçlarla aynı kadro içinde mütalâa edilmekte (Fransa), bâzılarında ise harçlar, Dam
ga Resmi grupunda toplanmış bulunmaktadır, (ingiltere). 

Damga Resmi ile harçlar arasındaki bu tedahülün sebeplerini şu şekilde izah etmek mümkündür: 
a) Maliye ilmi bu tarihî mükellefiyetlerle gereği kadar meşgul olmamış, gerek Damga Resmi, 

gerek harçlar mevzuları dağınık ve vuzuhsuz kalmış, bunların tatbikatında daha ziyade fiskalist görüş
ler hâkim olmuştur. 

b) Yukarki sebeple ilgili olarak çoğu hallerde harçlar, vergi hareketlerini almış, bâzı Damga Re
simleri ise hare mahiyetini iktisabetmiştir. 

c) Aynı mevzu üzerinden hem Damga Resmi, hem hare alma yoluna gidilmiştir. 
d) Nihayet bunların tahakkuk ve tahsil usullerinde, genel olarak, aynı esaslar uygulanmaktadır. 
Bütün bu sebepler dolayısiyle, aşağıdaki izahların bir kısmında Damga Resmi ile birlikte 

harçlar da yer almış bulunmaktadır. 

M. Meclisi ( S. Sayım : 288) 
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/ / - Yabancı memleketlerdeki tatbilcât : 

1. Fransa'da; 
Yabancı memleketlerde uygulanan harçlar ve Damga Resmi sistemlerini Fransız, İngiliz ve Alman 

usulleri olmak üzere üç esas tipe irca etmek mümkündür. 
Fransa'da Harçlar ve Damga Resini tatbikatının mihverini «Kayıt ve tescil resmi» diyebileceği

miz «Droit d'enregistrement:» teşkil eder. Eskiden beri mcvcudolan bu mükellefiyet büyük ihtilâl sı
rasında yeniden düzenlenmiş ve bütün genişliği ile uygulanmaya başlanmıştır. 

Enregistreanent, hukukî bir muamelenin ımalî sicile (reglst re fiscal) kaydedilmesi ve bu münasebet
le bir resim (Kayıt ve teseil Resmi) alınmasını ifade eder. 

Bu mükellefiyette hâkim olan fiskal unsurdur. Gerçekten alınan resmi, ne hukukî muamelelere 
sağlanan teminatın bir karşılığı, ne de ifa edilen hizmetin bedeli olarak mütalâa etmek mümkündür. 
Maddî formalite ile resmin miktarı arasında hiçbir münasebet mevcut değildir. Bu sebeple Enregistrc-
meht'ı bâ^ı müellifler mikst karakterli bir mükellefiyet, bâzıları doğrudan doğruya Özel bir vergi ola
rak kabul ederler. 

Droit d'enregistrement sistemli bir tasnife tabi tutulmak istenirse şu kısımlara ayrılabilir : 
A) Servet intikallerinden alman resimler : 
1. İvazsız iktisaplarda (Veraset, hibe) 
2. İvazlı iktisaplarda (Gayrimenkul iktisabı, bâzı menkul eşya iktisabı) 
B) Mülkiyet intikali ile ilgili olmıyan muamelelerden alınan resimler, 
1. Hususi hukuk muamelelerinde (Actes civiles) 
2. İdari muamelelerde, 
3. Adlî muamelelerde, 
4. Hâkimin huzuru veya iştiraki dışında cereyan eden muamelelerde (Zabıtlar, ekspertizler v. s.)-
5. Noter muamelelerinde, 
C) Enregistremeht'a bağlı resimler : 
1. Damga Resmi 
2. - Borsa Muameleleri Resmi 
3. Şirketler Resmi • 
4. Sigorta Muameleleri Resmi 
5. İpotek Resmi 
6. Motorlu Vasıtalar Resmi 
Görülüyor ki, Fransa'da Droit d'enregistrement tatbikatı çok geniş bir safhayı kaplamakta, bu ni

zama Damga Resmi bağlı bulunduğu gibi vergi hukuku ve tatbikatında bağımsız bir mükellefiyet ma
hiyeti almış olan Veraset Vergisi de dâhil bulunmaktadır. 

Fransa'da Droit d'enregistrement usulünün özelliklerini belirtmek için şu noktalara da temas ede
lim: 

a) Droit d'enregistrement'nin mevzuuna giren muamelelerin birçoğu, aynı zamanda, Damga Res
mine de tabidir. 

b) Bâzı hallerde, Damga Resmi daha ziyade hare karakteri taşır. 
c) Droit d'enregistrement muamelelerin nev'i ve mahiyetine göre maktu, nispî veya müterak

kidir. 
d) Resmî taahhüt muameleleri % 1 nispî resme tabi iken bu resmin tart-bikatta fiyata ilâve 

edildiği buna mukabil bir takım formalitelere sebebiyet verdiği gözönünde tutularak 1941 de 
kaldırılması cihetine gidilmiştir. 

e) Jürisprtidans'a göre, hususi muamelelerde tek mukavele (Aoteunique) şeklinde olmıyan 
yani teati edilen mektuplara göre tekâmül eden muameleler vergiye tabi değildir. 

Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere, hare ve vergi karışımı olan Droit d'enregistrement'ı 
bütün genişliği ve karşılıklığı ile uygulayan memleketlerin başında Fransa gelmektedir. Fran
sa'da bu mükellefiyetin tatbikatı o derece vuzuhsuz ve içinden çıkılmaz bir hal almıştır ki, 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 288) 
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hususi eksperlere ihtiyaç gösteren bu konuda ayrı bir «Şeience d'enrşgistremeıtt», yani kayıt 
ve tescil ilminden bahsedilmektedir. 

Fransa'da Damga Resmi dâhil Droit d'enregistrement'ın 1958 yılı yekûn fiskal hasılatı içindeki 
payı % 6,65 den ibarettir. 

Bu nisbetin dağılışı şöyledir: 
Strvtt intikallerinden alınan resimler %2,60 
Damga Resmi %1,20 
Diğerleri %2,85 

Toplam %6,65 

2. İngiltere'de 
ingiltere'de, Devlet Plânında, Damga Resmi ile harçlar arasında prensip itibariyle bir ayrılık 

gözetilmemiş, bunlar vergi niteliği galip bulunan «Stamp duties» grupu altında toplanmıştır.. 
Bu resimlerden bir kısmı sermaye vergileri (menkul kıymetlerin emisyonu ve transferleri 

üzerinden almanlar gibi), diğerleri masraf vergileri (ticari senetler, borsa muameleleri, istikraz
lar, ipotekler, sigorta muameleleri ye benzerleri üzerinden almanlar) olarak mütalâa edilmektedir, 

ingiltere'de Damga Resmi ve harçlar konusunda iki gelişme kayda değer bulunmaktadır: 
a) Mevzuun karışıklığı ve vuzuhsuzluğu gözönünde tutularak, teessüs eden kazai içtihatlara 

göre, resmin uygulanmasında düşülen anlasmazlıldarda mükellef lehine karar verilmesi hemen 
hemen kaide halini almıştır. 

b) Esasen uygulama sahası dar olan Damga Resminin 1949 Finance Act ile daha da basitleş
tirilmesi yoluna gidilmiş ve resme tabi birçok muameleler vergi dışı bırakılmıştır.' Bu suretle en ti
pik resim ve harçlardan olan pasaport ve medeni hal ile ilgili resim ve harçlar kaldırılmıştır. 

3. Almanya'da : 
Almanya'da Damga Resmi ve harçlar konusunda kabul edilmiş ve uygulanmakta bulunan usul, 

diğer Batılı memleketlere nazaran en rasyonel ve ileri bir sistem olarak görülür. 
Bu sistemin özelliklerini şu noktalarda toplamak mümkündür : 
a) Almanya'da halen Damga Resmi mevcut değildir. Evvelce eyaletlere göre değişik şekillerde 

ve geniş ölçüde uygulanmış bulunan Damga Resini, 1936 da Reich vergisi olarak yeniden düzenlen
miş, 1941 yılında ise tamamen terk edilmiştir. 

b) Almanya'da devlet plânında ve fiskal sistemin dışında organize edilmiş olan harçlar, mu
ayyen ve mahdut mevzulara inhisar etmektedir. (Mahkeme harçları, noter harçları, pasaport harç
ları gibi) 

c) Almanya'da Fransa ve diğer Batı devletlerinin karışık, dağınık ve sistemsiz kayıt ve tescil 
resimleri, harçlar ve damga resmi usulü yerine bunların sahasına girerç belli başlı konular hakkın
da, münferit «tedavül vergileri» ihdas olunmuştur. 

Yukarda ana çizgileriyle açıklanmasına çalışılan Alman sisteminin karakteristiğini, fiskalitenin 
dışında kalan mahdut harçlar bir yana bırakılırsa, sözü edilen «Tedavül vergileri» teşkil eder. 

Bu vergileri şu suretle tasnif edebiliriz : 
A) Sermaye tedavülü vergileri 
1. Şirketler Vergisi, sermaye şirketlerinin tesisinde konulan ve sonradan artırılan sermaye- ile,. 

öz sermaye yerine geçen istikrazlar üzerinden al'nan. vergi) 
2. Menkul kıymetler vergisi (obligasyon emisyonları ve belli şartlarla yabancı menkul kıymet

ler üzerinden alman vergi) 
3. Borsa muameleleri vergisi 
P) Gayrimenkul iktisabı vergisi 
(Fransa'da Enregistrement mevzuuna giren, bizde tapu harcına tabi olan bu vergi. Alman ver

gi sisteminde bağımsız ve önemli bir mükellefiyet olarak düzenlenmiştir.) 
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139 
120 
104 
246 
544 

1 082 
243 

2 478 
43 milyar 

0,32 
0,27 
0,24 
0,57 
1,26 
2,51 
0,56 

5,73 

C) Diğer tedavül vergileri : 
1. Ticari senetler Vergisi 
2. Sigorta vergisi (nakden korunma vergisi) 
3. Nakliyat Vergisi 
4. Motorlu taşıtlar Vergisi 
5. Bahsi müşterek ve Piyango Vergisi 
Almanya'da yukarda sayılan tedavül vergilerinin 1958 yılı yekûn fiskal hâsılatı içindeki payları 

şöyledir : 
D. M. 

Milyon % 

Sermaye Tedavülü vergileri 
Gayrimenkul İktisabı Vergisi 

' Ticari senetler Vergisi 
Sigorta Vergisi 
Nakliyat Vergisi 
Motorlu taşıtlar Vergisi 
Bahsi müşterek ve Piyango Vergisi 

Toplam... 
Yekûn fiskal hasılat 

4. Diğer memleketlerde : 
Amerika Birleşik Devletlerinde damga resmi ve harçların federal gelir sistemindeki yeri, Av

rupa devletleriyle kıyaslanamıyacak derecede önemsizdir. Noter muameleleri, aksiyon ve obligasyon 
emisyon ve transferleri, sigorta muameleleri, oyun kâğıtlan ve gümüş külçe satışı üzerinden alınan 
bu resimlerin tutarı fiskal hasılat içinde ancak binde ile ifade edilen bir orandadır. Şu kadar ki, üye 
devletlerle büyük şehirlerde bu mükellefiyetin tatbikatı nisbeten daha geniş ve önemlidir. 

Batı Avrupa'nın 'diğer devletlerinde ((Belçika, italya, IsvDçre, Hodanda ıg'ibi) daha ziyade, Fran
sız Enregistrement usul'ünlün dalha daraltılmış ve bâzılarında bir dereceye kadar ıslattı •edilmiş §̂ -
şilleri'yle uygulandığı görülür. 

İsviçre'de federal plânda uygulanan Damga Resmi, ımevzularma ıgöre 6 kaitaigoriye ayrılmıştır: 
1. İMenkul kıymet emisyonları 
12. Menkul kıymet alım satımları 
3. (Menkul kıymet kuponları 
4. Ticari senetler ve çekler 
5. Sigorta primleri 
6. Nakliyat 'belgeleri 
Kaıniton ve be'lediye'lerde ayrica tescil ve Damıga resimleri uygulanır. Şu var ki gerek Konfe

derasyon, gerek Kanton ve 'belediyelerin ıbu kaynaktan sağladıkları hâsıla gayet cüzi bulunmak
tadır. 

italya'da Fransız usulüne Ibenziyem bir sistem uyigulanm:alkta olup 19<58 *e çıkarılan !bir kanun
la Damga Resmi mevzuunda bir koordinasyon ve ibirleştinme yolluna 'gidilmiştir. 

III - Türkiye'deki tatbikat : 
1. Damga Resminin tarilhçjesi 
'Türkiye'de (harçlarda olduğu .gibi Damga Resmi de Fransa'daki tatbikatım etkisi 'altında tesis 

edilmiş ve igeliştirilmiştir. 
Damga Resminin .memleketimizdeki ilk yazılı şeklimi 1858 yılının «Varakai Sahihe Nizamna

mesi»1 teşkil eder. 1871 de Damıga Resminin da'ha mazbut Ibir şekilde kamımlaıştığı 'görülür. Bu 
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tarihte resmin, damgalı kâğıt kullanma, kâğıtları damgalama ve kâğıtlara pul yapıştırana suretiy
le tatbikine geçilmiştir. 

1905 yılında yürürlüğe giren bir kanunla Damga Resmi bugünkü çekrelsini almış, nihayet 
Î92B de 'halen yürürlükte olan kanun kabul edilmiş'tir. 

IBu kanuna göre, aynen Fransa'da olduğu gibi, Damga Resmi maktu ve nispî olmak üzere iki 
esas üzerinden düzenlenmiş, evvelce 20 pozisyondan ibaret bulunan ımaktu resim tarifesi 98 po
zisyona çıkarılmıştır. 

Nispî resme tabi olan (konulan şu suretle gruplandıraıak mümkündür. 
1. Ticari senetler 
2. Sigorta muameleleri 
3. Esham ve tahvilât 
4. Değer ihtiva eden diğer her türlü evrak 
'(Bunlardan bir 'kısmı özel nisbetlere, diğerleri binde 3 ıgtoıel nislbete tabidir.) 
Böylece maktu ve niispî resme tabi işlemlerin ve bunların tmesnedini teşkil eden kâğıtların çe

şitleri binlere varmakta, resimden ımuaf olanlar, özel nükümler ıhariç, 81 fıkrada toplanımış bu-
lunm aktadır. 

Diğer taraftan, Damga Resmine tabi işlemlerin (bir kısmı aynı zamanda harca, bir kısmı da 
sigorta muameleleri ve 'Nakliyat Yergisi gibi özel vergilere tabidir. 

Nihayet şu 'hususu da belirtelim ki Damga Resmi hasılatının büyük kısmı ticari faaliyetler 
şayiasından sağlanmaktır. (Ticari senetler, sigorta muameleleri, esham ve tahvilât, ilânlar, ticari 
mukaveleler, akreditifler, taahhütnameler ıgibii) Bu mahiyeti ile Damıga Resmi bir masraf unsuru 
olarak ticari kazançtan ve dolayısiyle kısmen Gelir, ya da Kurumlar vergilerinden indirilmekte, 
diğer bir deyimle Hazine tarafından ödenmektedir. 

Damga Resminin Devlet fiskal ıgelirleri içindeki payı, 1861 ibütçesine göre, 270 ımilyon lira, 
yekûn fiskal hasılata oranı yüzde 3,6 dır. 

2. Türkiye'deki Damga Resmi rejiminin tenkidi 
Türkiye'deki Damga Resmi tatbikatı, yukarda genel ıolarak izahına çalışıldığı üzere, sistem ba

kımından gerilik ve vuzuhsuzluğunu bültün genişliği ile muhafaza etmektedir. (Bu tarihi mükelle
fiyet, vergi hukuku ve sistemimizde meydana gelen gelişmeyi takilbetmekten uzak kalmıştır. 

Türk vergi sistemi, Gelir, Kurumlar ve Gider vergileri ille prensip bakımından ileri bir nizam 
olarak kurulmuş lolup bu (hareket olumlu bir gelişme halinde bulunmaktadır. 

1952 yıiında kabul edilen Harçlar Kanununun, şekil olarak, ifade ettiği ilerleme bir yana bıra
kılırsa, gerek Harçlar 'gerek Damıga Rösmi mükellefiyetlerinin, teori' ve tatbikat yönünden Türk 
vergi reform harekelinin tamamen dışında kaldıkları görülür. 

Yukarda belirtilen görüşler dışında, bizdeki Damga Resmi) tatbikatı özel <olaralk şu noktalardan 
'tenkide değer bulunur: 

a) Türkiye'de Damga Resmine tabi konular, hattâ Fransız usulünü tatbik eden Batı devlet
lerine nazaran, sonsuz denecek derecede geniş ve teferruatlı tutulmuştur. Bu sebeple iktisadi ha
yat, hukuki muameleler ve fertlerin Devletle münasebetleri bu mükellefiyetle ilgili formalitelerin 
sıkıcı etkisi altında bulunmaktadır. 

b) Damga Resmi Kanunu, 1928 tarihli şekli ile, vergi tekniği bakımından vuzuhsuzluk için
dedir. Bu vuzuhsuzluk birçok tâdil kanunları ile daha da karışık bir hal almıştır. 

c) Harca tabi işlemlerin bütünü, bu arada Tapu Harcına tabi muameleler, adlî muameleler, 
pasaport ve konsolosluk muameleleri ve ruhsatnameler aynı mamanda Damga Resmine de tabi bulun
maktadır. 

d) Bağımsız vergilerin konusunu teşkil eden bâzı işlemlerden (Sigorta ve nakliyat gibi) ay
rıca Damga Resmi de alınmaktadır. 
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c) Damga Vergisi kuruluş ve tatbikatı bakımından, modern vergi politikasına hâkim olan 

ekonomik ve sosyal görüş ve icaplarla bağdaşamamaktadır. Bu durumu sermaye şirketleri emis
yonları ve yazışma yolu ile yapılan ticari muamelelerde müşahede etmek kabildir. 

f) Resmi ödememek için bâzı işlemlerin ifasından kaçınılmakta, ya da bunlara başka sekililer 
verilmekte ve gizli tutulmaktadır. (Mukavele yapılmaması, ticari senetlerin gizli tutulması gibi) 

g) Birçok resimlerin fiskal değeri gayet düşük bulunmaktadır, özellikle bugünkü para değeri
ne göre bu resimler fiskal anlamlarını tamamen kaybetmişlerdir. Maktu resim konusuna giren 
1 kuruşluk, 3 kuruşluk, 5, 6, 9 ve 15 kuruşluk birçok pozisyonlar mevcuttur. Para sistemimizde 
kuruşun yerini kaybettiği ve zamanımız "fiskalitesinin kuruşlardan toplanacak gelirler üzerine 
kurulamıyacağı aşikârdır. 

h) Bâzı resimler antidemokratik bir mahiyet taşır. Dilekçelere yapıştırılan 16 kuruşluk pal
lar gibi, dilekçe pullarının köylüsü ve kentlisi ile tedarik ve doğru olarak iptalinin nasıl bir kül
fet teşkil ettiği göz önüne getirilirse modern bir toplum hayatı ve ileri bir fiskal sistem içinde bu 
resmin de yeri olmadığı söylenebilir. 

İkinci Bölüm : Damga Vergisi Reformu ve tasarısı 
üzerinde açıklamalar 

7 - Reformun ana çizgileri : ~ l 

1. Radikal reform ihtiyacı 
Yukarda yapılan açıklamalardan anlaşılacağı üzere, Damga Resmi konusunda köklü bir reform 

kaçınılmaz bir hal almıştır. Bu reformun en radikal ve rasyonel şekli bâzı Damga Resimlerini 
münferit tedavül vergileri haline getirmek ve modern bir vergi sistemi içinde yer kalmamış olan 
resimler yığınını, Almanların 1941 de yaptıkları gibi, toptan kaldırmaktır. 

Şu var ki, bizde şimdilik bu yoldan gitmeye bütçe düşünceleri müsait bulunmamaktadır. Da
ha önce de belirtildiği gibi, Damga Resminin 1961. yılı Bütçesindeki tutarı 270 milyon lira, yekûn 
fiskal hasılata oranı da yüzde 3,6 dır. 

Bu durumda başka kaynaklar bulunmadan, daha doğrusu ekonomik kalkınma ile birlikte vergi 
reformunun ve tatbikatının geliştirilmesi suretiyle kamu gelirlerinin artması sağlanmadan, Damca 
Resminden önemli bir fedakârlık yapılması varit olamaz. 

Diğer taraftan, Damga Resmi mükellefiyetini bugünkü durumu ile muhafaza etmeye de imkân 
bulunmamaktadır. 

Girişilen genel vergi reformu hareketi içinde fiskal sistemimizin bu en geri kalmış, dağınık ye 
sıkıcı mükellefiyetini de mutlaka ele alarak mümkün olduğu kadar derli toplu ve rasyonel bir haje 
getirmek zorundayız. 

Bu görüşten hareketle Damga Resmi konusunda yapılacak reformun esaslarını şu noktalarda 
toplıyabiliriz 

1. Resme tabi bâzı önemli konuları münferit vergiler haline getirmek, 
2. Aynı zamanda resme ve, harca tabi konulan bunlardan birinde toplamak ve birleştirmek, 
3. Hem resme, hem hususi bir vergiye tabi olan konuları vergide birleştirmek, 
4. Damga Resmi Kanununda verimi pek düşük, sosyal ve ekonomik bakımlardan mahzurlu ve

ya uygulanması güç bâzı konuları kaldırmak, 
5. Diğer bâzı resim kanunlarında yer alan müteferrik konuları Damga.Resminde toplamak, 
6. Muhafaza edilecek resimleri bugünün para rayicine göre ayarlamak suretiyle bu sahada 

önemli bir azalmaya mahal vermemek, 
7. Damga Resminde bünyevî değişiklikleri gerektiren böyle <bir reformun sonucu olarak, bu 

mükellefiyetle ilgili yeni bir kanun düzenlemek. 

M. Meclisi (S . Sayın: 288) 
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Bu konular aşağıda fiir&siyle açıklanmıştır : 
2. Münferit vergiler ihdası 
Kesimlerden münferit veırgi haline getirilebilecek olanlarda şu şartların meveudolması ge

rekir i 
a) Uygulama sahasının geniş olması, 
b) Fiska'l randımanının yüksek bulunması, 
Diğer taraftan münferit vergiler ihdasına gidilirken bunların sosyal ve ekonomik düışünceleı 

veya teknik sebeplerle ileride kaldırılmaları vâridolmamalıdır. 
Bu şartlara göre, Damga Resmi mükellefiyetinden çıkarılarak münferit vergiler haline geti

rilmeleri bahis konusu olanları, yabancı memleketlerdeki tatbikatı ve gelişmeleri de göz önün
de tutarak, şöyle tes'bit edebiliriz. 

a) Gayrimenkul İktisabı Vergisi, 
b) Sermaye Tedavülü Vergisi, 
c) Ticari Senetler Vergisi, 
d) İlân ve Reklâm Vergisi, 
e) Motorlu Kaı*a Taşıtları Vergisi, 
Gayrimenkul iktisabı ile ilgili konular, bilindiği gibi, bizde hem Tapu Harcına, hem de Dam

ga Resmine tabidir. Ancak gerek mahiyeti, gerek fiska'l önemi itibariyle gayrimenkul ikti
sabı üzerinden alınan hare ve resimler bu vasıflarını tamamen kaybetmişlerdir. Gerçekten bu 
işlemlerde yap:\an hizmetle ödenen para anasında hiçbir münasebet kalmamıştır. 

Almanya'da Gayrimenkul İktisabı Vergisinde olduğu gibi bir sistem halinde kurulmuş ve 
geliştirilmiş buluna» Sermaye Tedavülü Vergisi ,aslında üç vergiden terekkübedir. 

1. Sermaye Şirketleri Vergisi, 
2. Menkul- Kıymetler Vergisi, 
3. Borsa Muameleleri Vergisi; 
Sermaye şirketleri vergisinin konusuna, şirkete konulan sermaye, sermayenin artırılması ve ser

maye ile ilgili mütemmim ödemeler dâhildir. Ortalar tarafından sermaye konulması mahiyetinde 
olan ikrazat da vergi konusuna girer. Verginin 1944 yılma kadar yüzde 2 olan nisbati, bu tarihten 
sonra yüzde 3 e çıkarılmış, sonradan tekrar yüzde 2,5 e indirilmiştir. Şirketin malî durumunun ıs
lâh ile ilgili muamelelerde nisbet yüzde 1 dir. Verginin mükellefi şirket olup vergi borcu şirketin 
kuruluşunca, ya da sermaye artırılmasında ticaret siciline kayıt sırasında doğar. 

Menkul kıymetler vergisine, esas itibariyle, Almanya'da obligasyonların ilk defa iktisabı, yaban
cı sermaye şirketlerine ait hisselerin ilk defa satılması gibi sermaye şirketleri vergisinin dışında 
kalan sermaye hareketleri tabidir. Vergiyi menkul kıymetleri satanlar (obligasyon çıkaran şirketler 
veya yabancı kıymetlerde satışa aracılık eden bankalar) öder. Verginin nisbeti yüzde 2,5 dur. 

Borsa muameleleri vergisine gelince; bu verginin konusuna borsada ve bâzı hallerde borsa dışmr 
da yapılan menkul kıymet muameleleri girmektedir. Verginin nisbeti menkul kıymetlerin nev?ine 
ve muamelenin mahiyetine göre değişik olmak üzere binde 0,6 ile binde 2,5 arasında değişmektedir. 

Münferit ve bağımsız vergi olarak önem arz eden mükellefiyetlerden biri de ticari senetler vergi-
sidir. -

Almanya'da en eski tedavül vergilerinden biri olarak uygulanan bu vergi, senetlerin kredi vası
tası olarak önemini kaybetmesi üzerine 1944 yılında kaldırılmış, fakat 1948 de nisbeti yüzde 50 ar
tırılmak suretiyle yeniden tesis olunmuştur,. Alman ticari senetler- vergisinin nisbeti, vâde naza
ra alınmadan, senetlerin ihtiva ettiği değerlerin binde 1,5 udur. Yabancı memleketler üzerine çeki
len poliçeler, mahiyetlerine göre, ya tamamen vergiden muaf, ya da yarı nisbette vergiye tabi 
bulunurlar. Vergi Damga pulu yapıştırılması suretiyle alınır^ vâdenin uzatılması halinde vergi alın
maz. 

Münferit vergiye çevrilebilecek diğer bir resimler kategorisi de ilân ve reklâmların tabî olduğu 
Damga resmide. Almanya'da ve diğer bâzı memleketlerde bu verginin mahallî bir vergi olarak dü
zenlendiği ve uygulandığı görülür. 
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Ulaşâarma ile ilgili nrökelleöyetler d© genel röşnak Nakliyat Vergisi ve Motorlu Taşıtlar Ver
gisi içinde yer alır. 

Bu açıklamaların ışığı, altında Damga Resmi saüuts&ada jaünferft vergiler ihdası bakımındım. 
tutulan yolu belirtelim : 

Her şeyden evvel, tatbik sahaismın genişliği ve fişkal önemi itibariyle tapu harcı ve resimle
rinin müstakil bir vergi olarak tesisi zaruri görülmüş, yabancı memleketlerdeki tatbikat ve ge
lişmeler göz önünde bulundurularak, «Emlâk Alım Vergisi» adı altında bir verginin memleketi
mizde de ihdası uygun bulunmuştur. 

Sermaye tedavülü vergileri konusunda, «öas itibariyle, esham re tahvilât üzerine mevzu bu
lunan ve başta anonim şirketleri istihdaf eden bu vergimin bilhassa ekonomik ve sosyal düşün çe
lerle bizde müstakil bir vergi olarak ihdası eihetine gidilmemiş, sermaye teşekkülü ve menkjıl 
sermayelerin halk arasında dağılışını teşvik için bu konuda sadece şirket mukavelenameleri üze
rinden vergi almmasiyle yetinilmiştir. 

Ticari senetler konusunda da, bunların başka ulsul ve imkânlar dolayısiyle evvelce haiz olduk
ları önemi kaybetmeleri, kolayca gizlenebolmeleri ve esasen alınacak vergilerin kazançtan indirile
ceği göz önünde bulundurularak yeni, müstakil bir ticari senetler vergisine gidilmemiş,, buni&r 
da Damga Vergisinin kadrosu içinde bırakılmıştır. 

ilân ve reklâmlar ve ulaştırma işleri ile ilgili mükellefiyetlere gelince, bunlar tamamen Dam
ga Vergisi dışına çıkarılmış, müstakil bir ilân ve Reklâm Vergisiyle -Motorlu Kara Taşıtları Ver
gisi tesisi yoluna gidilmiştir. 

3. 'Bâzı resimlerin harçlarla birleştirilmesi : Evvelce 'belirtildiği gibi aynı mevzular birço^ 
hallerde hem Hare hem de Damga Resmine tabidir. Bu cümleden olmak üzere ruhsatnameler, 
adlî muameleler ve pasaportlar hem Hare hem de Damga Resmine tâbi bulunur. Modern fiskalite-
nin anlayışı ve tekniği bakımından gayrimantıki ve külfetli bulunan bu usul terk edilerek bâzı 
resimler harçlarla birleştirilmiştir. 

Yeni Damıga Vergisi Kanununun tedvininde., mahiyeti itibariyle, hare konusunda yer alması 
gereken işlemlere ait kâğıtlar tefrik edilmiş ve bu münasebetle düzenlenen (1) sayılı liste gerek
çeye eklenmiştir. 

Bu listeyi teşkil eden kâğıtların başlıcaları şunlardır : 
1. İmtiyazlar ve çeşitli ruhsatnameler 
2. 'Medeni-muamelelerde kullanılan bâzı kâğıtlar, özellikle vekâletnameler, mahkeme ilâm ve 

kararları, konkordatolar 
3. Pasaportlar, diplomalar, kayıt suretleri, 
4. Bâzı resimlerin vergilerle birleştirilmesi, 
Bizde uygulanmakta olan usule göre sigo;rta ve nakliyat vergilerinin konusuna giren işlemler 

aynı zamanda Damga Resmine de tabidir. Gider Vergileri nizamı içinde hizmet vergileri olaraîç 
yer alan sigorta ve nakliyat vergileri, çağdaş vengi tekniğine göre kurulmuş esas vergilerdir. Bu; 
vergilenin dışında aynı mevzu ile ilgili işlemler üzerinden ayrı ve karışık esaslara göre Damga; 
Vergisinin de alınması ilmî ve rasyonel vergi anlayışı ile bağdaşamaz. 

Bu sebeple Damga Resmi Kanununun 17 nci maddesinde yer alan bâzı sigortalar ve 11 nci 
maddenin 59 ncu pozisyonunda yer alan haletlerle ilgili resimler ana vergilerde birleştirildiği gU 
bi, 13 neü maddenin 1 numaralı pozisyonunu teşkil eden tapu işlemlerine ait resimlerle, 11 ve 13 
neü maddelerdeki ilânlara ilişkin resimler yeni ihdas edilen Emlâk Alım Vergisi ile İlân ve Reklâm 
Vergisinin kadroları içinde nazara alınmıştır. 

5. Bâzı konuların mevzu dışına çıkarılması ; 
Yapılan reformda, verimi pek düşük veya uygulanmaları sosyal ve ekonomik bakımlardan 

mahzurlu bâzı kâğıtlara ait Damga resimlerinin kaldırılması yerinde ve zaruri bulunmuştur. Ge
liri cüzi olan resimlerin masif randımanlı büyük vergilere nazaran ileri bir vergi sistemi içinde 
yaşatılmasının hiçbir anlamı kalmamıştır. 

M:-MeeK»k ( S. Sayısı r 288 ) 



— 10 -
Bu itibarla Damga Vergisinin yeni kuruluşunda fiskal yönden önemini kaybetmiş, ekonomik 

ve sosyal bakımlardan savunulması zor ve uygulanması sıkıcı bulunan kâğıtlar tasfiye edEerek 
yeni Damga Vergisinin konusu dışında bırakılmışlardır. 

Bu kâğıtları gösteren (2) sayılı liste gerekçeye eklenmiştir. Listeyi teşkil eden kâğıtların baş-
lıcaları şunlardır: 

1. Cari hesap varakaları, eslham, kambiyo ve ticari senetlere ait «bordrolar, borsa emirleri, 
fiyat cetvelleri, matlup ve zimmet mektupları 

2. Dilekçeler ve ihbarnameler 
3. Tasdiknameler, ilmühaberler <ve (doktor raporları 
4. İnşaatla ilgili kâğıtlar 
5. Akdi mutazammın siparişi kabul mektupları 
6. Hisse senetleri 
7. Diğer bâzı resim kanunlarında yer alan müteferrik konuların Damga Resminde top

lanması 
©Sindiği gibi, Damga Resmi ve barclar kanunları dışında bulgun yürürlükte bulunan diğer re

sim ve harçlar şunlardır: 
1. Sefineler Resmi 
2. Tayyare Resmi 
3. Gümrüklerde bullanıilan bâzı kâğıtlara yapıştırılan Savunma pulu 
4. 'Hayvan sağlık zabıtası Resmi 
6. Trafik Resmi ve (harçları 
6, Kıymetli (kâğıtları hasılatı 
[Bunlardan Sefineler Resmi ile Trafik hardan yeni Harçlar Kanununun tedvininde madara alın

mış, Trafik Resmi, Hususi Otomobil Vergisi ile birleştiriilerek (Motorlu kara taşıtları Vergisi ha
line getirilmiş, Hayvan sağlık zabıtası Resmi tamamen kaldırılmıştır. 

Damga Vergisi konusuna alınanlar ise gümrüklerde kullanılan bâzı kâğıtlara Savunma pulu 
yapıştırılması Ihakkındaki Kanunun şümulüne giren gümrük 'beyannameleri, ımanifesıtiolar, İbarna-
meler ve liste beyannameleriyle Tayyare Resmine konu teşkil eden bâzı kâğıtlardır. 

7. Resim nisbetlerinin ayarlanması" 
Muhafaıza edilecek resimlerin Ibutgünün para rayicine göre yeniden tesbdt edilmesi reformun 

bir icabı sayılmıştır. 
Yeni nisbetler tesbit edilirken ekonomik rve sosyal düşüncelerle »bâzı konularda önemli indirme

ler yapılmış, bâzılarında ise hem günün para rayicine uydurmak hem de mükellefiyet mevzularının 
daraltılmaları dolayısiyle husule gelen kayıpları karşılamak üzere cüzi artırmalara gidilmiştir. 

OBu balkımdan özellikle, anonim şirketlerin kuruluşunu teşvik .maksadiyle Ihisse senetleri mevzu 
dışına çıkarılarak ıkuruluştaki vergi' yülkü azaltılmış, akreditifli ithalâtı tazyik ettiği müşahade 
edilen akreditif .mektupları ile ilgili (binde 3 nis beti binde 2 ye indirilmiştir. 

Aynı şekilde umumi mağazaların .gelişmesini teşvik için jemtia senetlerindeki binide 3 nisbeti 
de 5 liralık maktu vergiye çevrilmiştir. 

Buna mukabil mukavelenameler ve kambiyo seneklerinde vergi nilsbeti hinde 3 ten binde <4 e, 
fatura ve makbuzlarda 6 - 15 .kuruştan 25 - 100 kuruşa çıkarılmıştır. 

Vergi konulan ve nisbetleri (bakımından (1) sayılı .tablo gerekçesinde daha 'geniş açıklama 
yapılacağından bu bölümde konunun genel lolarak belirtilmesi ile yetinilmiştir. 

5. Yeni bir kanun tedvin edilmesi 
Damga Resminin, yukarda arz edilen esaslar dairesinde yeni bir nizama tabi tutulması, bu 

mükellefiyetle üğili kanunun da modern vergi anlayışma 'göre yeni baştan tedvin edilmesini ge
rektirmiştir. 

Bu suretle Damga Resminin yerini çağdaş vergi tekniğine ve reform Ihedefİerine "uygun Damga 
Vergisi Kanunu almış olacaktır. 

M. Meclisi (S . Sayısı: 288) 



- İ İ -
&u yeni kanunun kuruluğunda aşağıdaki esasların *gerçeMe§tirilm.esine çalışılmıştır • 
a) Verginin mümkün olduğu .kadar ekonomik ve ısosyal düşüncelere yer veren, uygulanması 

kolay ve pratik bir mükellefiyet olması, 
b) Vergi 'konusunun, Ibu'günkü Da/mfga. Resmi ile ıkıyaslanaımıyacak derecede dar tutulmak «su

retiyle tasnifli, toplu ve ıaçık 'bir ,hale 'getirilmesi, 
•c) Mükellefiyet, istisna ve nisbetlerle ilgili ihükümlerin ileri vergi tekniğine uygun (bir tarzda 

tedvin «dilmesi, 
d) Ve nihayet ekonomik ve sosyal düşüncelere yer verilmekle beraber verginin verimli 'bir fiş

ka! .kaynak ıolarak kalması. 

II - Tasan maddelerinin gerekçesi : 

Yukarda açıklandığı üzere Damga Vergisi reformu 'ûe> Ibir taraftan tarifenin daraltılması ve 
basitl^tirilmesi'nıe 'gidilirken, diğer taraftan da kanun metninin vergi tekniğine uygun ve sistemli 
bir 'hale getirilmesine çalışılmış, !bu suretle yeni tasarı '«Damga Vergisi» adı altında 'haızırlanmıştır. 

Damga resminde olduğu gibi, damga vergisinde de mükellefiyet konusunu kâğıtlar teşkil ettiği 
cihetle eski kanunun ana hükümleri ve prensipleri tasarıda muhafaza edilmiş, ancak bunlar tat
bikatta kolaylık sağlıyacak şekilde yeniden yazılarak değişik bir tertibe tabi tutulmuştur. 

.Şu kadar ki, vergi konusu dışına çıkarılan sigorta mukavelenameleri, hisse senetleri ve bilet
ler gibi kâğıtlara ait hükümlerle diğer vergi kanunlarında bulunmıyan af ve ikramiye ile ilgili 
hükümlere tasarıda yer verilmemiştir. 

Bu esaslar dâhilinde hazırlanan tasarı, aşağıda gösterilen bölüm vo tablolardan teşekkül et
mektedir : 

BİRİNCİ BÖLÜM : Mükellefiyet ve istisnalar j 

İKİNCİ BÖLÜM •: Vergileme ölçüleri ve nisbet 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Verginin ödenmesi 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Sorumluluk 

BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli hükümler 

GEÇİCİ VE SON HÜKÜMLER - • 

(1) sayılı tablo 

(2) sayılı tablo 

Bu bölümlerde yer alan hükümlerden 5, 6, 7, 11, 15, 16, 20, 21, 23, 25, 27,28 ve 29 neu madde
ler eski kanundan aynen alınmış, aşağıda açıklamaları yapılan maddeler ise ya metinlerinde deği
şiklik yapılmak suretiyle yazılmış, ya da yeniden konulmuştur. 

Madde 1. — Tasarının birinci maddesinde, eski kanunun 1 ve 7 nci maddelerinin vergi konu
suna mütaallik hükümleri yer almıştır. Sözü edilen hükümler aynen muhafaza edilmiş fakat deği
şik bir ifade ile tek madde birleştirilmiştir. 

Eski 1 nci maddedeki evrak ve senedat kelimeleri yerine «kâğıtlar» terimi kullanılmış, ihticaç 
tâbiri de «her hangi bir hususu isbat ve belli etmek için» şeklinde türkçeleştirilmiştir. 

Kâğıtlar teriminin, gerek madde içinde tarif edilmiş olması, gerekse kanuna ekli (1) sayılı tab
loda adlarının yazılmış bulunması sebebiyle, her hangi bir tereddüde yer vermiyeceği düşünül
müştür. Ayrıca düzenlenmenin de «yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen işaret konulmak» 
suretiyle tekemmül edeceği belirtilmiştir. 
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Diğer taraftan eski 7 nci maddede iki fıkra halinde yazılan ve yabancı memleketlerle yabancı 

elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen kâğıtlara mütaallik hükümler birleştirilmiştir. Bu arada, ya
bancı memleketlerde düzenlenen kâğıtların vergi konusuna girmesi, kanunda belirtilen şekillerde 
Türkiye'de kullanılmalarını gerektirdiğinden, kâğıtların «Türkiye'ye irsali» kaydının tekrarında 
fayda görülmemiştir. Ayrıca, Türkiye'deki yabancı elçilik ve konsolosluklarca kabul edilen kâğıt
lar da, doğrudan doğruya yabancı memleketlere gönderilen kâğıtlar gibi mütalâa edildiğinden es
ki 7 nci maddenin son fıkrasındaki «kabul edilme» kaydına da metinde yer verilmemiştir. 

Madde 2. — Damga vergisinin şümulüne mütaallik olan bu madde eski kanunun 2 nci maddesine 
uygun olarak düzenlenmiştir. Ancak akitler, mektup ve şerhlerle bozulduğu takdirde bunların da 
vergilendirilebilmesi için maddeye «bozulmasına ilişkin mektup ve şerhler» ibaresi eklenmiştir. 

Madde 3. — Eski kanunda mükellefi tâyin edon hükümler 7 ve 14 ncü maddelerde yor almış 
bulunmakta idi. Bahis konusu hükümler tasarısının bu maddesinde birleştirilmiştir. Diğer taraf
tan eski kanunun 7 nci maddesinde yabancı memleketlerle yabancı elçilik ve konsolosluklarda dü
zenlenen kâğıtların mükellefleri ayrı fıkralarda ve kısmen de değişik ifadeler altında belirtilmiş 
iken, bunlar da maddede tek fıkra içinde toplanmıştır. 

Madde 4. — Tasarının bu maddesi esas itibariyle eski kanunun 6 nci maddesinin aynıdır. An
cak muhtevaları kanunlarında belirtilmek suretiyle adlandırılmış olan kâğıtların adlarına bakılaca
ğı ayrıca hükme bağlanmıştır. Bu suretle kâğıtların mahiyetlerinin tâyininde, şekli kanunlarda be
lirtilmiş olanlarda kanundaki adına, belirtilmemiş, olanlarda, eskiden olduğu gibi, üzerlerindeki 
yazının tazammum, ettiği hüküm ve mânaya bakılacak, başka bir kâğıda atıf yapılmış ise, atıf ya
pılan kâğıdın hükmü de nazara alınacaktı)'. 

Madde 8. — Resmî dairenin tarifine ait bu madde tasarı ile yeni getirilmiş, bu suretle tatbikat
ta devamlı bir ihtilâf konusu olan resmî daireden, genel ve katma bütçeli daire ve idarelerle il özel 
idareleri, belediyeler, köyler ve noterlerin anlaşılacağı belirtilerek mevcut boşluk doldurulmuştur. 

Madde 9. — Dumga Vergisinden istisna edilen kâğıtların kanun maddeleri içerisinde yazılı 
bulunmaları incelemeyi güçleştirdiği için istisnaların bir tablo halinde kanuna eklenmesi uy
gun görülmüş ve tasarının 9 ncu maddesiyle bu husus sağlanmıştır. 

İstisnaları gösteren (2) sayılı tablonun düzenlenmesinde göz önünde 'bulundurulan esaslar 
bu tablonun gerekçesinde belirtilmiştir. 

Madde 10. — Eski kanunun 3 ncü maddesine tekabül eden bu madde ile nispî vergide kâğıtların 
nev'i ve mahiyetlerine göre belli para, maktu vergide kâğıtların mahiyetlerinin esas alınacağı 
hükme bağlanmış ayrıca mer'i kanunun 12 nci maddesinde yer alan belli para tarifi yapıl
mıştır. 

Madde 11. — Bâzı akitlerde belli para gösterilmesi mecburiyetini koyan bu hüküm, tasarı 
ile ilga edilen Damga Resmi kanununa ek 3478 sayılı Kanunun 23 ncü maddesinin aynı olup 
kısaltılmak suretiyle kaleme alınmıştır. 

Madde 12. — Eski kanunun 10 ncu maddesine tekabül eden bu maddede, gerek Damga Ver
gisinin özelliği gerek V. Ü. K. hükümleri n&zara alınarak, yabancı paraların Türk parasına 
çevrilmesinde uygulanması zorluk arz eden borsa rayici yerine Maliye Bakanlığınca tâyin ve 
ilân edilecek fiyatın esas alınacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 13. — Eski kanunun çeşitli maddelerinde çok değişik bir mahiyet arz eden kesir
lerin uygulanması meselesi, diğer yeni vergi kanunlarımızda olduğu gibi, Damga Vergisinde de 
basit ve pratik bir kaideye bağlanarak tek bir hükümde toplanmıştır. 

Bu maddeye göre, bilfarz ihtiva ettiği belli para 11 945,25 lira olan bir taahhütnamenin bin
de 4 üzerinden Damga Vergisi, 11 945, - x 0,004 - 47,78 meblâğmduki 8 kuruş 10 kuruşa yüksel
tilmek suretiyle 47,80 T.L. olarak kabul edilir. 

Madde 14. — Verginin nisbet ve miktarına taallûk eden hükümler eski kanunun 11, 12, 13 ve 
14 ncü maddelerinde çok dağınık bir şekilde yer almış bulunmakta idi. Tasarının bu maddesi 
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anılan hükümleri karşılamaktadır. Nishet ve miktar bakımından yapılan değişikliklere (1) sayılı 
tablonun gerekçesinde temas edilmiştir. 

Ancak tabloda yer alan kâğıtlardan mukavelenamelerin değiştirilmesi ve devri halinde uy
gulanacak vergi nisbetleriyle yabancı memleketlerde düzenlenen kâğıtlarla ilgili ntebet hüküm
lerine madde metninde yer verilmiş, bu arada evvelce mevcut İDulunmıyan şu hüküm de maddeye 
eklenmiştir. 

Eski tatbikatta, akreditif mektup ve telgraflarının müddeti uzatıldığı takdirde bu kâğıtlar 
umumi hükümler muvacehesinde aynı miktar ve nisbette vergiye tabi tutulmakta idi. Ticari ha
yatta sık sık husule gelen uzatma işleminin yarattığı mükellefiyeti hafifletmek üzere bu gibi 
hallerde verginin dörtte 'birinin alınacağı hükmo bağlanmıştır. 

Madde 17. — Bu hüküm eski kanunun 37 nci maddesinin değiştirilmiş şeklinden ibarettir. 
Yapılan değişikliklerden biri, yeni tasariyle verginin konusuna alınmıyan kâğıtların maddeden 
Çıkarılmış olması, diğeri Maliye Bakanlığından müsaade alınmak şartiyle maddede zikredilmiyen 
kâğıtlara ait damga vergilerinin de bu şekilde ödenebileceği hükmüdür. 

Madde 18. — Bu madde eski kanunun 39 vo 52 nci maddelerindeki hükümlerin bir araya 
getirilmiş şeklidir. Ancak hisse senetleri üzerinden alınmakta olan Damga Vergisinin şirket mu
kavelenameleri üzerinden alınması cihetine gidildiğinden şirketlere malî bakımdan bir kolaylık 
sağlamak mabsadiyle, mukavelenamelerin düzenlenmesi sırasında pul yapıştırılması yerine mak
buzla ödeme şekli kabul edilmiş ve madde metnine «Anonim, eshamlı komandit ve limitet şirket 
mukavelenameleri)» eklenmiştir. 

Madce 19. — Esas itibariyle mer'i kanunun 39 ııcu maddesine tekabül eden bu maddede yer 
alan (b^ bendi, verginin, avansın mahsubunda kesilmesi usulünün tatbikatta yarattığı güçlükler 
göz öni'nde bulundurularak avansın itası sırasında kesilmesi, şeklinde değiştirilmiştir. 

Macde 22. — Bu hüküm eski kanunun 39 ncu maddesinde yer alan ödeme zamanına ait fık
raya nütenazırdır. Ancak sermaye şirketlerinde hisse senetleri üzerinden alınmakta bulunan 
Damgf Vergisinin bu şirketlere ait mukavelenamelerden alınması esası kabul edildiğinden 
hisse senetlerine tanınmış olan ödeme kolaylığı sözü edilen mukavelenamelere de sağlanmak 
istenniş ve bu maksatla tasarı maddesine mukavelenamelerde şirketlerin sermaye artışı ve süre 
uzatıinası kararlarında kararların tescil ve ilânı tarihinden itibaren üç ay içinde verginin öden-
mesiıe dair yeni bir fıkra eklenmiştir. 

Maddenin son fıkrası ile gümrük giriş beyamıemelerinin veya bunların yerine kaim olacak 
tah&kuk varakalarının da Damga Vergisi makbuz mukabili ödeneceği hükme hağlanmuştır. 

"atbikatta kolaylığı sağlaması yönünden verginin Gümrük Vergisiyle birlikte gümrük idarele
rine tahsili ciheti tervicedilmiştir. 

Madde 24. — Damga Vergisinde, genel olarak sorumluluğu gösteren bu madde eski kanundaki 
45 ıci maddeye mütenazır bulunmaktadır. 

iyrıca bu maddeye iki yeni fıkra eklenmiştir. Bu suretle Damga Vergisinde mükellefiyet konu
sun kâğıt teşkil ettiğinden verginin hisselere bölünmesi bahis konusu olamıyacağı ve birden fazla 
kiş tarafından imza edilen kâğıtlara ait vergi ve cezanın tamamının imza edenlerden müteselsilen 
alıacağı ve bunlar arasında Damga Vergisinden müstesna olanların bulunması verginin noksan alın
mamı gerektirmiyeceği hükme bağlanmıştır. 

Vladde 26. — Eski kanunun 53 ncü maddesinde yer alan bu hüküm tasarıda değişik bir şekilde 
kaine alınmış, vergisi ödenmemiş veya noksan ödenmiş olan kâğıtların tutanakla tesbit edilerek 
veri dairesine gönderilmesi esası kabul edilmiş olduğundan, eski kanunda cezanın arzu ile Öden-
mes halinde kabul edileceği hakkındaki hüküm metinden çıkarılmıştır. 

eçiei madde 1. — Bu hüküm, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce mükellefiyet konusuna 
gire kâğıtlar hakkındaki tereddüdü kaldırmak maksadiyle konulmuştur. 

(jçici madde 2. — Basılı damga, kâğıtların mükellefiyet konusuna girmesinden önce konulduğu 
için eni kanun yürürlüğe girdikten sonra bunların mükellefiyete girmesi halinde resim miktarları 
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artmış veya azalmış olabileceği gibi bu kâğıtların tamamen vergi konusu dışında kalması da müm
kün olabileceğinden bu gibi hallerde gerekli düzeltmelerin yapılabilmesi maksadiyle bu hüküm konul
muştur. 

Madde 30. — Bu madde ile bir taraftan Damga Resmi, Tayyare Resmi ve Müdafaa Pulu hak
kındaki kanunlarla bunların ek ve değişiklikleri ve fevkalâde zam kanunları kaldırılmakta, bir ta
raftan da geçici mahiyet arz eden bâzı kanunlar hariç diğer bütün özel kanunlardaki Damga Resmi 
ile ilgili istisna hükümleri ilga edilmektedir. Ancak ilga edilen bu hükümlerden devamı lüzumlu gö
rülenler bu kanunun (2) sayılı istisnalar tablosuna eklenmiş olup bunlar adı geçen tablo gerekçesin
de açıklanmıştır. 

Kaldırılan hükümlerden bir kısmı da V. U. K, ile ilgilidir. Bunlardan 205 nci madde Damga 
Resmi kayıtlarına, 220 nci maddenin 5 numaralı fıkrası tasdika tabi defterlere, 356 neı maddenin 
4 numaralı fıkrası da Damga Resminde kayıt nizamına taallûk etmekte olup yeni tasanda sigor
ta mukavelenameleri, yolcu biletleri ve ilânlar konu dışına çıkarıldığından bundan böyle Damga 
Vergisi ile ilgili her hangi bir kayıt ve defter tutulmasına mahal kalmamaktadır. Diğer taraftan 
beyanameler hariç 356 nci maddenin 2 numaralı fıkrasında sayılan kâğıtlar mevzu dışına çıka
rıldığı ve 112 nci maddenin 4 numaralı fıkrasındaki sermaye artışları ile ilgili kararlar 22 nci 
maddede vergiye tabi tutulduğu için sözü edilen V. U. K. hükümlerinin de kaldırılması gerekli 
bulunmuştur. 

IH - Tasarı tablolarının gerekçesi: *^*-v* *'•» -• •„• *-ı 

1. (1) sayılı tablo : 
Bilindiği üzere, eski Damga Resmi Kanununun 11 nci maddesinde 98 nci fıkrada gösterilen kâ

ğıtlar maktu ve ilgili maddelerinde yazılı çeşitli kâğıtlar nispî resme tabi bulunmakta, bnılar dı
şında kalan diğer bütün kâğıtlar da 33 ncü madde ile keza mükellefiyet konusuna girmekte ili. 

Bu şekilde kanunda gösterilen veya gösterilmiyen bütün kâğıtların resme tabi tutulması medeni 
ve ticari işlemler üzerinde sıkıcı bir etki yaratıyordu. ; 

Bu durum, bilhassa göz önünde tutularak vergiye tabi kâğıtlar eskisine nisbatle çok mahdat bir 
«ayıya indirilmek suretiyle tek bir tablo içine alınmış, tabloda yazılı bulunmıyan kâğıtlanttartık 
mükellefiyetle hiçbir ilgileri kalmamıştır. 

Tasarının 1 nci maddesiyle Damga Vergisine tâbi tutulan kâğıtlar (1) sayılı tabloda şu Muin
ler içinde gösterilmiş bulunmaktadır : 

I - Akitlerle ilgili kâğıtlar, 
II - Kararlar ve mazbatalar, 

III - Ticari işlemlerde kullanılan kâğıtlar, 
IV - Makbuzlar ve diğer kâğıtlar. 
Bölümleri teşkil eden kâğıtlardan eski kanuna nazaran özellik arz eden ve açıklanmasında fyda 

mülâhaza edilenler üzerinde aşağıda sıra ile durulmuştur. 

/ - Akitlerle ilgili kâğıtlar : 

Bu bölümün 1 numaralı pozisyonu mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelere ait ovun
makta ve bunlardan belli parayı ihtiva edenler eski kanunun 12 nci maddesiyle 13 ncü maddenin 
2 ve 3 numaralı fıkralarına, belli parayı ihtiva etmiyenler ise eski 11 nci maddenin 11, 16, 17, 1 ve 
84 ncü fıkralarına tekabül etmektedir. 

Bu kâğıtlardan belli parayı ihtiva edenlerde eskiden cari olan binde 3 ile binde 4 nisbetleri, İnde 
4 olarak birleştirilmiş, belli parayı ihtiva ctıhiye'nlerdo de bugünkü çeşitli miktarlar birleştirilme su
retiyle vergi miktarı 5 lira olarak tesbit edilmiştir. Ancak kira mukavelenamelerinde eski binde nis-
beti muhafaza edilmiş, tütün alım ve satım mukavelenameleri 50 kuruş maktu vergiye tabi tutunuş
tur. 
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3 numaralı pozisyonla anonim, eshamlı komandit ve limitet şirket mukavelenamelerine ait vergi 

nisbetieri binde 10 ile binde 5 arasında kademeli oİarak tesbit edilmiş, verginin âzami miktarı 
250 000 lira ile sınırlandırılmıştır. Bu suretle eski kanuna göre binde 15 nisbetinde resme tâbi bulunan 
hisse senetleri mükellefiyet konusu dışına çıkarılmış, sermaye şirketlerinin kuruluşundaki vergi yükü 
büyük ölçüde azaltılmak suretiyle bilhassa anonim şirketlerin kuruluşu teşvik edilmek istenmiştir. 

Kooperatif şirketlerle şahıs şirketleri mukavelenameleri bu hükm'e tabi olmayıp 1 numâı'alı pozis
yonda gösterilen alelûmum mukavelenamelere ait binde 4 nisbeti üzerinden vergiye tabidir. 

4 numaralı pozisyonda yer alan kefalet, teminat ve rehin senetlerinden belli parayı ihtiva edenler
de eski binde 3 nisbeti aynı şekilde binde 4 e çıkanlmış, belli parayı ihtiva etmiyenler 5 lira, tütün 
alım ve satımına ait rehin senetleri 50 kuruş üzerinden vergilendirilmiştir. : 

/ / - Kararlar ve mazbatalar : *•'*'..- *" 

Bu bölümün 1 numaralı pozisyonundaki kâğıtlar, meclislerden, resmî heyetlerden ve idari dâva
larla ilgili oJmıyarak Danıştaydan verilen mazbata, ilânı ve kararlarla hakem kararlarından teşekkül et
mekte ayrıca hare mükellefiyetine tabi bulunmamaktadır. 

Bunlardan belli parayı ihtiva edenlerin binde 4 olan resim nisbeti aynen muhafaza edilmiş, belli 
parayı ihtiva etmiyenlerde vergi miktarı 15 liraya çıkarılmıştır. 

Eski kanunun 13 ncü maddesinin 8 numaralı fıkrasına mütenazır olan 2 numaralı pozisyonda 
gösterilen ihale kararlarında binde 2 nisbeti muhafaza edilmiş, ancak pozisyonun yazılışı vuzuhlandml-
mak suretiyle çıkması muhtemel ihtilâfların önlenmesine çalışılmıştır. 

III - Ticari işlemlerde kvttanûan kâğıtlar : 

Buı bolümün 1 numaralı pozisyonu teşkil eden kambiyo senetleri üzerinden halen binde 3 oranın
da alıııniakta olan vergi, mukavelenamelere paralel olarak binde 4 e çıkarılmıştır. 

Emfoa senetleri arasında bulunan resepise ve varantlardan alınmakta olan binde 3 nisbetindeki 
verginiı oje 5 liralık maktu mükellefiyete çevrilmesi suretiyle umumi mağazaların fonksiyonlarını ifa 
etmeleıjne ve gelişmelerini sağlamalarına çalışılmıştır. 

Yeri tarifede vergi nisbetleri üzerinde önemli değişiklik yapılan kâğıtlardan biri de 2 numaralı 
pozisyonda yer alan faturalardır. 

T$ari hayatta pek geniş bir uygulama yeri bulunan faturalar, sağlıyacakları önemli fiskal hâsılat 
göz ölünde bulundurularak 25 kuruş ile 1 lira arasında kademeli bir şekilde vergilendirilmiş, müstah
sil makbuzları ve gider puslalannın fatura yerine geçen nüshaları da aynı fıkra içinde mütalâa edil-
miştr. 

"fine bu pozisyon gereğince, akreditif mektup ve telgraflarından alınmakta olan ve sadece bu şe
kildi yapılan ithalâta yöneltilmiş bulunan binde 3 nisbetindeki resim binde 2 ye indirilmiş, kredi 
mekdpları da aynı nisbete tabi tutulmuştur. 

2numaralı pozisyonda yer alan diğer kâğıtların vergileri, tasan ile kaldırılan 2456 sayılı Kanunun 
hüktnleri de nazara alınarak tesbit edilmiş, bilançolar arasına işletme hesabı hülâsaları da eklenmek 
sureıyle mükellefiyet, defter tutanlann tümüne teşmil edilmiştir. 50 kuruş olarak tesbit edilen ban-
kala ve ticarethaneler arasındaki münakale, tediye, irsal, teslim ve tahsil emirlerine ait mükellefiyet 
do grek dahildeki bankaların yekdiğeriyle gerek bunların hariçteki muhabirleriyle yaptıklan bu ne
vi isimleri kapsamaktadır. 

I - Makbuzlar ve düğer kâğıtlar : 
B; bölümün 1 numaralı pozisyonunda yer alan makbuzlar eski kanunun 11 nci maddesinin 59 nu

mara fıkrasına mütenazır bulunmakta, bu arada bilûmum depozito ilmühaberleri ve vergi makbuz-
lariyl posta telgraf makbuzlannı da şümulüne almaktadır. 

Bii bir parayı ihtiva etmiyen makbuzlarla 100 lira ve daha yukarı parayı ihtiva eden mak-
buzlaı faturalarda olduğu gibi 25 kuruş ile 1 lira arasında kademeli bir şekilde vergilendirilmiştir. 
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Aynı pozisyonun (f) fıkrasiyle, ücret ödemelerine taallûk eden mükellefiyet, serbest meslek 

erbabının yapacağı ücret ödemeleri dâhil bütün ücretlere teşmil edilmiş, tasarı ile kaldırılan 3478 
sayılı Kanunun 24 ncü maddesi hükmü de bu fıkraya eklenmiştir. 

Diğer taraftan ödünç alınan paralar için verilen makbuzlara mütaallik (g) fıkrasına da «veya 
bu mahiyetteki senetler» ibaresi ilâve edilmek suretiyle tahviller ve borç senetleri, makbuz mahi
yetinde olmaları dolayısiyle, mükellefiyete alınmıştır. 

Bu bölümün 2 numaralı pozisyonu % 5 nisbetinde vergiye tabi tutulan gümrük giriş beyanna
meleri ve 2456 sayılı Kanunun konusuna giren .liste beyannamelerle eski 11 nci maddenin 38 nci 
fıkrasında yer alan diğer beyannameleri kavramakta ve bunların vergilerini artırmış bulunmaktadır. 

2 numaralı pozisyonun (a) fıkrasını teşkil eden ithal sırasında düzenlenen gümrük giriş beyanna
meleri veya bunların yerine kaim olan giriş tahakkuk evrakı tasarı ile nispî vergiye tabi tutul
muştur. Bu belgelerin vergilendirilmesiyle yapüan reform gereğince vergi konusunun daraltılmış 
bulunması dolayısiyle husule gelen varidat kaybının telâfisine çalışılmıştır. 

3 numaralı pozisyon eski 11 nci maddenin 96 ve 97 nci fıkralarında gösterilen alelûmum hava
le mektuplariyle posta ve telgraf havalenamelerini içine almakta, 4 numaralı pozisyon ise tari
fede yazılı kâğıtların resmî dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümelerini vergilendirmektedir. 

'2. (2) sayılı tablo 
Damga Resminden istisna edilen kâğıtlar, eski kanunda 83 fıkrada .gösterilmiş bulunduğu 

gibi, bu kanunun yürürlüğe ıgirdiği tarihlten sonra çıkarılan kanunlarda da çeşitli istispa hüküm
lerine yer verilmiştir. 

Prensip bakımından, mükellefiyet tesis eden kanunlarda yer alması (gereken istisna hükümle
rinin, özel kanunlara da ıgirmesi tedvin tekniğine aykırı düştüğü gibi, istisna hükmü ihtiva eden 
özel kanun sayısının yüzleri aşması da .tatbikatta ayrıca güçlük doğurmaktadır. 

Bu durumu önlemek üzere, tasarının 30 ncu maddesiyle özel kanunlarda mevcuft Dairuga Res
mi ile ilgili bütün istisnalar kaldırılmış, ancak bunlardan devamında lüzum görülenler (î) sayılı 
istisnalar tablosuna alınmıştır. 

Diğer taraftan, eski kanunda istisna hükümlerinin bir tasnife tabi tutulmamış olması, vergi
den müstesna kâğıtların kanunda aranıp bulunmasını güçleştirmektedir. Yeni tasarı ile Damja Ver
gisine tabi kâğıtlar imkân nisibetinde azaltılmış olmakla beraber, kalmasına düzüm görülen itisna-
larm yine yüksek bir sayıya ulaşmasının önüne1 geçilememiştir. (Bu itibarla yeni tasarı ile lamga 
Vergisinden istisna edilen kâğıtlar, kanuna ekli bir tabloda gösterilmiş ve birbiriyle ilgilei ,göz 
önünde bulundurularak, incelemeyi kabil olduğu kadar kolaylaştıracak tarzda, tasnife tabi'tutul-
muştur. 

Bu esaslar dâhilinde 'hazırlanan (2) sayılı tablo aşağıdaki bölümlerden teşekkül etmektdir : 

I - Resmi işlerle ilgili kâğıtlar : 

A) Resmî daireler aralsmda kullanılan kâğıtlar, 
B) Resmî dairelerden kişilere verilen kâğıtlar, 
O) Kişilerden relsmî dairelere verilen kâğıtlar. 

II - öğrenciler ve askerlerle ügüi kâğıtlar : 

III - İşçiler, çiftçiler ve göçmenlerle ilgili kâğıtlar : 

IV - Ticari ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar : 

V - Kurumlarla ügüi kâğıtlar : 
Bu kâğıtlardan, dâhil oldukları fıkra numaraları aşağıda bölüm sırasiyle ıgösterilenler esi ka

nunda yer alan ve bu kere yeniden getirilen istisnalara taallûk etmekte, fıkra numaraları yazıl-
mıyan'lar ise özel kanunlardan alınmış bulunmaktadır. 
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Bölüm I/A : 1, 2, 3, 5, 8 

» I/B : 1 ,3 ,4,7 
» I/C : 1, 2, 5, 7, 9, 10 
» II : 1, 2, 4 
» III : 5 
» IV : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
» V : 16 

Bunlardan eski hükümlere nazaran değişiklik arz edenler aşağıda açıklanmıştır. 
Bilindiği gibi, eski kanunda resmî dairelerin münhasıran resmî kâğıtları istisna edilerek, hu

susi hukuk hükümlerine talbi işlemler dolayısiyle düzenledikleri kâğıtlar resme tabi tutulmakta 
idi. 

Bir yandan bu ayırmadaki güçlük, bir yandan da resmî daireleri mükellefiyet altına almakta 
her hangi bir fayda bulunımaması sebebiyle (I/A) bölümündeki 1 numaralı fıkra ile resmî daire
lerce düzenlenen bütün kâğıtlar vergiden istisna edilerek ihtilâfların önlenmesine çalışılmıştır. 

(I/B) bölümünün 1 numaralı fıkrasiyle, resmî dairelerin iaşe ihtiyaçları ile ilgili tesellüm mak
buzlarına ait istisna haddi 5 liradan 10 liraya çıkarılmış, aynı bölümün 3 numaralı fıkrasındaki 
istisyana, makbuz mahiyeti arz etmesi dolayısiyle, vergi karneleri de dâhil edilmiştir. 

Bu bölümün 4 numaralı fıkrası köy ihtiyar heyetlerince verilecek mazbatalara ait yeni bir istis
na hükmü getirmektedir. 

II nci bölümün 1 numaralı fıkrasında yer alan istisna hükmü de, fakir öğrencileri koruma mak-
sadiyle, tasarıya bu defa dâhil edilmiş bulunmaktadır. 

IV ncü bölümün 3 numaralı fıkrasındaki bölüm, makbuz mahiveti arz ettiği için kuponları, 4 
numaralı fıkrasındaki hüküm de taahhütname karakterinde bulunduğundan dolayı iştirak taahhüt
namelerini vergiden istisna etmektedir. 

Aynı bölümün 6 numaralı fıkrasında gösterilen makbuz, fatura ve havalename giıbi kâğıtların 
istisna haddi, vergi miktarlarmdaki artışa paralel olarak, 100 kuruştan 500 kuruşa çıkarılmıştır. 

Bu defa kabul edilen istisnalardan biri de bu bölümün 9 numaralı fıkrasında zikredilen «akdi 
mutazammm siparişi kabul mektupHarı ile mukabele yerine kaim mektuplar» dır. Yeni Damga 
Vergisi anlayışında, mukavelenamelerin vergilendirilmesi yabancı memleketler tatbikatında da 
görüldüğü gibi, icap ve kabulün aynı kâğıt üze^ne birleşmesi prensibine istinadettirilmiş, bu 
suretle pek çok değişiklikler arz eden ticari mekanlarda, akdi mutazammm olup olmama bakı
mından, ortaya çıkan vergi ihtilâfları önlenmek istenmiştir. 

Yeni tasarıda müstahsil makfbuzlariyle gider nuslalarının yalnız birer nüshası vengiye tabi1 tu
tulmuş diğer nüshalarının vergiden istisna edildiği aynı bölümün 13 ve 14 numaralı fıkralarında 
belirtilmiştir. 

V nci bölüm, kurumlarla ilgili olarak özel kanunlarda yer alan istisna hükümlerine tekabül 
etmektedir. 

Bu hükümler yeni tasarıya alınırken istisna, genel olarak, bahis konusu kurumların her türlü 
işlemlerinde düzenledikleri ve Daimıga Vergisi kendileri tarafından ödenmesi gereken kâğıtlara 
verilmiştir. 
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[1] SAYILI LÎSTE 

Damga Vergisinden çıkarılarak Harçlarla birleştirilen konular 

Madde j 
No. Kâğıtların nev'i lira 

11/2 İhtira beratları 45 
11/3 Maden işletmesine mahsus olarak verilen teskere ve ruhsatnameler 45 
U/4 Maden taharriyatı ruhsatnameleri 45 
U / 5 Taş ocakları ruhsatnameleri s ^ 18 
11/6 Muafiyet ruhsatnameleri 45 
U / 7 Alâmeti farika ilmühaberleri ve unvan (firma) tezkere ve ruhsatnameleri 18 
U/8 1, 4, 5, 6, 7, 8 numaralarda muharrer kararname ve tezkere ve ruhsatname 

ve ilmühaberlerin muhtevi oldukları hukukun tamamen veya kısmen ferağı 
muamelesi asıllarından alınan Damga Resminin nısfına tabidir. 

U/9 Fabrika, matbaa ve sair sınai müesseseler ihdası için ita olunan ruhsatna
meler 90 

U/39 Tahrir ve tanzim edilen veya şifahen tescil ettirilen vekâletnameler : 
Hususi olanlar 3 
Umumi olanlar 4 
Sulh mahkemelerinde istimal edilecek olan hususi vekâletnameler 

11/41 (Protesto ve ihtarnamelerle cevapları ve bunların suretleri 
U/43 Konkordatolar 6 
U/44 Alelûmum mehakimden muayyen meblâğı mutazammın olmıyarak verilen 

ilâm ve kararlar 3 
U/45 îstihtap ve hattuhatem tetkiki veya münaziurifihin keşif ve muayenesi gibi 

mehakim tarafından verilecek ara kararlarını mutazammm evrak 
(Muayyen meblâğı havi olanlar 12 nci madde mucibince nispî resme ta
bidir.) 

U/47 Gayrimenkul emvalden maada terekeleri beş bin kuruşa baliğ olmıyanların 
küçükleri hakkında vâsi nashına ve nafaka takdirine müteallik kararlar 

U/49 [inhisar idare ve şirketleri tarafından ita edilen ruhsatnameler 
11/53 Mektep şahadetnameleri ve ehliyetnameleri : 

Lise ve muallim mektebi şahadetname ve ehliyetnameleri 1 
Yüksek mektep şahadetname ve ehliyetnameleri 3 

U/60 Resmî daireler tarafından efrada verilen her nevi nakliye ve transit tezke
releri veya bunların yerine kâim olacak ruhsatnameler ve ormanlardan eş- , ;••>• 
çar kat'ı için verilen ruhsatnameler, ferağ ve intikal, inşaat, tamirat ve hafri
yata dair ruhsat tezkereleri • \§8^W•<:>.•:•%:••. •^••:--. . 

U/62 Tütün ve tömbeki tezkereleri 
11/63 Salâhiyeti Tesmiyeyi haiz olmıyan efrada silâh taşımak için verilen tezkereler 3 
U/64 İBerri ve bahrî sayt ruhsat tezkereleri 
U/81 Mültezimine iltizamı havi ita olunacak tezkereler 1 
U/82 Pul beyiye ruhsatnameleri : 

Vilâyet merkezlerinde 6 
Kaza merkezlerinde . . , , . , • ^ 
Nahiye merkezlerinde İJ' v 1 
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Madde 

No. Kâğıtların nev"i Lira K. 

11/83 Kitap, risale ve gazete neşri ruhsatnameleri 3 
11/86 ödünç para verme iğleri ile meşgul olan hakiki ve hükmi şahıslara verilecek 

izin vesikaları 3 
11/87 ödünç para verme işlerine, tavassut edenlere verilecek vesikalar Tf5 
11/88 86 ncı numarada yazılı şahısların kendilerinden ödünç para alanlara verecek

leri vesikalar 15 
11/89 Bankacılık yapmak üzere teşekkül edecek limited ve hisse senetli komandit 

şirketlerle ecnebi şirketlerin Türkiye'de açacakları şubelere verilecek izinle
re mütaallik îcra Vekilleri Heyeti kararlarının bu şirket ve şubelere veri
lecek suretleri 15 

11/91 Nevileri ve resim miktarları eski kanunun bu numarasında gösterilen çe
şitli meslek ruhsatnameleri 

11/92 Resmî daireler tarafından efrada verilen ve maktu resim tarifesinin diğer 
numaralarında yazılı bulunmıyan her nevi ruhsatnameler 45 

11/93 Fennî gözlükçülük ruhsatnameleri 3 
11/94 Veteriner tababette kullanılan tıbbi ve ispençiyari müstahzarlar için verilen 

ruhsatnameler 3 
11/98 3018 numaralı Kanun mucibince verilecek ihracatçı ruhsatnameleri 300 

Yukanki miktara ilâveten : 
a) Bu ruhsatnamelerde yazılı her bir ihraç maddesi için 30 
b) Bu ruhsatnamelerde yazılı her bir ihraç maddeleri grupu için 75 

[2] SAYILI LÎSTE 

Damga Vergisinden çıkarılan konular 

11/1 tmtiyaz kararnameleri : 
Kefalet akçesi olmıyan imtiyaz kararnameleri 450 
Kefalet akçesi olan imtiyaz kararnameleri : 
Kefalet akçesinin beher bin kuruşu için 2 70 

11/10 Bir imtiyazın istihsali zımnında resmî dairelere verilen malî itibar şehadet-
nameleri 27 

11/11 imtiyaz şartnamelerinin her nüshası 90 
11/14 Şirketlerce mevkii tedavüle çıkarılacak hisse senedatma ve tahvilâta talip 

olanlar tarafından talebi havi ita edilecek varakalar 60 
11/15 Unvanı her ne olursa olsun sermayeyi temsil etmiyen ve sahibine intifa te

min eden aksiyonlar 1 20 
11/26 Kabız ve ibrayı havi olmıyan hesap puslaları, bankalarla ticarethaneler 

arasında teati edilen matlup ve zimmet mektupları 6 
11/27 Hesabı cari varakaları ve hesabı cari ve tasarruf sandığı cüzdanları 15 
11/28 Esham, kambiyo ve ticari senetlere ait olarak tanzim olunacak her nevi bord

rolar veya bunların kuponlarının numara bordroları ve borsa emirleri 15 
11/29 Meskukât, esham, zahair ve eşya fivat < etvelleri 3 
11/31 Arabacı ve emanetçi ve mekâreci gibi n ikiller tarafından nakledecekleri nu-

kut eşyanın kendilerine teslim edildiğini havi verecekleri bilet ve senetler 9 
11/34 Acentalar veya vekilleri marifetiyle sefalnden gümrüğe getirilen eşya liste

leri 0 
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No. Kâğıtların nev'i Lira K. 

11/35 Gümrük ambarlarına ithal edilmiyen eşya iyin acenla veya vekilleri tarafın
dan sahiplerine verilen listeler 15 

11/36 Bahrî vukuat raporları 3 
11/37 Muvakkat sigorta beyannameleri, sigorta zeyilleri (Avönanlar) 30 
11/38 Efrat tarafından resmî dairelere verilen her nevi arzuhal ve istifanameler

le lâyiha, muhtıra ve ihbarnameler ve bu mahiyette, resmî makamata çekilen 
telgrafnamelerin mühürlü veya imzalı nüshaları 15 

11/40 Mehakim, mecaliz ve icra dairelerinden hukuk ve ticaret işlerine dair tebliğ 
olunan celpname, davetname ve ihbarnamelerle efradın müracaati üzerine 
resmî dairelerden gönderilecek her nevi ihbarnameler 10 

11/42 Mehakimce tâyin olunan naiplerle bilûmum ehlihibre ve vukuf ve mümeyyiz 
ve muhammin raporları ve bunların tarafeyne tebliğ edilecek suretleri 75 

11/46 Mahalle ve köy ihtiyar heyetlerinin muayyen meblâğı havi olmıyan ve ef
rada ait bulunan mazbataları 5 

11/48 Resmî daireler ve şirketler veya efrat tarafından tanzim olunan tasdikname
ler, şehadetnameleıy hüviyet varakaları 45 

11/50 Resmî sıfatı haiz eşhas tarafından ita olunan ilmühaberler ve bilûmum etibba 
raporları ve sıhhiye patentleri ve her nevi tahlil raporları 45 

11/51 Gerek resmî daireler, gerek hususi müesseseler ve tacirler tarafından hiz
metten ayrılan memurlarına verilen iyi hizmet vesikaları, Divanı Muhase
bat ilâmlarının talebi üzerine alâkadar memurlara verilen suretleri 90 

11/52 Ziraat Bankasından istikraz edeceklere mahallerinden ita olunan ilmühaberler 5 
11/57 (rümrük idareleri tarafından verilen kapı puslaları fi 
11/78 Efradın talebi üzerine verilecek resmî kayıt ve kararların hulâsa ve suretleri 

ve memurin sicil cüzdanları 90 
11/79 İnşaata mütaallik olarak resmî dairelerle efrat arasında teati edilecek resini, 

plân, harita ve keşif defterlerinin her biri 75 
11/80 Memurların tercümei hal varakaları 1 50 

(Tercümei hal varakalarına raptolunacak evrakı müsbite suretleri bir kâğıt 
üzerine tahrir edilmiş olursa bir suret addolunarak 90 kuruş maktu resme ta
bidir.) 

11/85 Şirketlerin turuk ve ınaabirde, hafriyat ve tamirat icrası için belediye dairele
rine verecekleri ihbarnameler 90 

11/90 Protesto edilmek üzere noterlere gönderilecek senetlere ait talepnameler veya 
bu makama kaim olmak üzere yazılacak mektuplar 15 

13/2 Akdi mutazammm siparişi kabul mektupları ve bu mahiyette yazılan telgraf
ların ticarethanelerde kalan nüshaları (Telgraflar' mektupla teyidedildiği tak
dirde ayrıca resme tabi değildir.) 

13/7 Mahkemelerden alâkadarlara verilecek tereke ve taksimi veraset varaka veya 
defterleri 

17/2 Zirai mahsullere müteallik her nevi sigortalarla hayvan hastalıkları ve ölümle
rine müteallik sigortalar 

17/4 Hayat sigortaları 
25 Sermayesi eshama münkasem olarak teşkil edilecek her nevi şirketlerin muvak

kat veya katî hisse senedatı. 
26 Sermayesi eshama münkasem olmıyarak Hükümetin tasdiki ile teşekkül eden şir

ketlere verilecek ruhsatnameler. 
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Vergi Geçici Komisyonu raporu 

MiUet Meclisi 
Vergi Geçici Komisyonu 

Esas No. 1/394 28 . 6 . 1963 
Karar No. 10 

Yüksek Başkanlığa 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan Damga Vergisi kanım tasarısı ilgili Bakanlık temsilcilerinin iş
tirakiyle komisyonumuzda tetkik ve müzakere olundu. 

Damga Resmi kanını tasarısının gerekçesinde arz ve izah edildiği veçhile memleketimizde halen 
yürürlükte bulunan 1928 tarih ve 1324 sayılı Damga Resmi Kanunu, verginin sosyal ve ekonomik 
fonksiyonlarını belirli bir şekilde yerine getiremediği gibi, vergi tekniği ve tatbikatı bakımından 
da gerilik ve güçlükler arz etmekte olduğundan modern vergi anlayışına ve vergi tekniğine uyu
larak hazırlanan «Damga Vergisi» kanun tasarısı aşağıda arz edilmiş bulunan bâzı değişikliklerle 
komisyonumuzca tasvibedilmişti r. 

Komisyonumuzca tadil edilen maddelerin ve tabloların açıklanması : 
Madde 18. — Bu maddenin birinci fıkrasında; Anonim, eshamlı komandit ve limitet şirket 

mukaveleleriyle, gümrük giriş beyannameleri veya bunların yerine kaim olan tahakkuk evrakı ve 
ikmalen vergi ve ceza tarhına konu teşkil eden kâğıtların Damga Vergisinin makbuz karşılığın
da Ödeneceği teklif edilmektedir. 

Gümrük giriş beyannameleri veya bunların yerine kaim olan tahakkuk evrakı, Damga Resmi 
Kanununun bâzı maddelerine ilâveler yapılmasına ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair 
15 . 2 . 1963 tarih ve 185 sayılı Kanuna alınmış bulunduğundan ve mezkûr kanunda Beş Yıllık Kal
kınma Plânının sonuna kadar yürürlükte kalacağından tasarıdan çıkarılmıştır. 

Kooperatif şirketlerinin de Anonim şirketlere tanınan ödeme kolaylığından istifadesinin sağlan
ması sebebiyle maddeye «Kooperatif» kelimesi ilâve edilmiştir. 

Mezkûr şirketlerin Damga vergilerinin makbuz karşılığında ödenmesi yerine mukavelelerine pUİ 
yapıştırılması suretiyle de ödenebilmeğini sağlamak maksadiyle fıkranın son «ödenir» kelimesi «öde
nebilir» şeklinde değiştirilmiştir. 

Bu değişiklerden sonra tasarının 18 nci maddesi aşağıdaki şekli almıştır. 
Madde 18. — Anonim, Kooperatif, eshamlı komandit ve limitet şirket mukaveJenameleriyle ik

malen vergi ve ceza tarhına konu teşkil eden kâğıtların Damga Vergisi makbuz karşılığında dfi 
ödenebilir. 

Bunlar dışında, lüzum ve ihtiyaç halinde kâğıtlara pul yapıştırılması suretiyle ödenmesi lâ-
zımgelen Damga Vergisi Maliye Bakanlığından müsaade alınmak şartiyle makbuz verilmesi şekliy
le de ödenebilir. 

Madde 22. — Makbuz karşılığı ödemelerde ödeme zamanını tâyin eden bu maddenin 18 nci mad
dedeki değişikliğe mütenazır olarak (a) işaretli fıkrasına kooperatif şirketler ilâve edilmiş (e) işa
retli fıkra ise tamamen bu maddeden çıkarılmıştır. 

Madde 30. — 1324 sayılı Kanunun ilân ve reklâmlara taallûk eden mevzuları Belediye Vergi 
ve harçları kanun tasarısına alındığından mezkûr Damga Resmi Kanununun ilân ve reklâmlara ait 
hükümlerinin «Belediye Vergi ve Hardan» kanun tasarısı kanunlaşincaya kadar muhafazası gere
keceğinden ve Damga Resmi Kanununun bâzı maddelerine ilâveler yapılmasına ve bu kanuna ge
çici bir madde eklenmesine dair 15 . 2 . 19(53 tarih ve 185 sayılı Kanunun Beş Yıllık Kalkınma Plânı 
devresi sonuna kadar uygulanması ieabedeceğinden 1 numaralı fıkranın sonuna «bu kanunların 
reklâm ve ilânlara, ilişkin damga resmi hükümleri ile 15 .2 .1963 tarih ve 185 sayılı Kanun hüküm
leri hariç» ibaresi konulmuştur. 

Maddenin 6 nci fıkrasında yazılı (il24 ve 61(58 sayılı kanunların tarihlerinin konulmasında 
fayda mülâhaza olunduğundan fıkraya 9 . 7 . 1953 ve 15 . 7 . 1953 tarihleri ilâve edilmiştir. 
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Yolcu biletleri ve sigorta muameleleri Damga Vergisi mevzuundan çıkarılıp ana vergi kanu

niyle birleştirildiğinden 213 sayılı Kanunun 205 nci maddesindeki bu konularla ilgili hükümlerinin 
tatbik kabiliyeti kalmadığından 7 numaralı fıkraya V. U. K. nun 205 nci maddesi kelimesinden 
sonra « nin yolcu bilet ücretleri ve sigorta primleri üzerinden alınacak damga resmi kayıt
ları ile ilgili hükümleri» ibaresi ilâve edilmiştir. 

Madde 31. — Kanunun yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe gireceğini ifade eden bu mad
de Maliye Bakanlığının teklifi üzerine tadil olunmuş ve kanunun 1.3.1964 tarihinde yürürlüğe 
girmesi kabul edilmiştir. 

TABLOLAE 

[1] sayılı tablo 
1. Ticari işlemlerde kullanılan kâğıtlar bölümünün 1 - b / l ve 1 - c fıkralarında kayıtlı Varant 

ve Konşimentolardan alınması derpiş olunan 5 er liralık Damga Vergisi ticari hayatta Varant ve 
Konşimento muamelelerinin inkişafına engel olacağı kanaatiyle çok görülerek 3 er liraya indiril
miştir. 

2. Makbuzlar ve diğer kâğıtlar bölümünün 1 - g fıkrasında kayıtlı ödünç alman paralar için 
verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetlerden alınması derpiş olunan % 04 nispî Damga Ver
gisi keza ticari hayatın gelişmesine engel olacak mahiyette görüldüğünden vergi nisbeti % 03 e in
dirilmiştir. 

3. Aynı bölümün 2 - a fıkrasında kayıtlı ithalât sırasında düzenlenen gümrük giriş beyanna
meleri 15.2,1963 tarih ve 185 sayılı Kanun hükümlerine göre Damga Resmine tabi bulunduğun
dan tasarının 18 nci maddesine mütenazır olarak tasarıdan çıkarılmıştır. 

[2] sayılı tablo 
Resmî işlerle ilgili kâğıtlar bölümünün c -14 ncü fıkrasındaki Gümrük Kanunu, Gümrük Giriş 

Tarife Cetveli milletlerarası anlaşmalar ve 2510 sayılı Kanun ile ek ve tadilleri, 5798, 6326, 6529, 
6593, 6969 ve 7479 sayılı kanunlarla Gümrük Vergisinden muaf tutulmuş veya istisna edilmiş eşya
ya ait giriş tahakkuk evrakı hakkındaki muafiyetin keza tasarının 18 nci maddesine muvazi olarak 
tablodan çıkarılması uygun görülmüştür. 

Diğer maddeler aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Diyarbakır 

R. tskenderoğlu 

Aydın 
Söz hakkım saklıdır 

/. Sezgin 

Denizli 
/. Kocatürk 

Başkanvekili 
Kayseri 

M, Yüceler 

Balıkesir 
F. îslimyeli 

istanbul 
V. özqrar 

Siirt 
C. Aydın 

Sözcü 
îzmir 

M. Uyar 

Bursa 
Z. Uğur 

Konya 
S. Aytan 

Adana 
Söz hakkım mahfuzdur 

Y. Aktimur 

Bursa 
B. C. Zağra 

Samsun 
F. Ceylân 
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HÜKÜMETİN TBKLÎFÎ 

Damga Vergisi kanun tasarısı 

BÎRÎNCÎ BÖLÜM 

Mükellefiyet ve istisnalar 

Konu 

MADDE 1. — Bu kanuna ekli (1) sayılı tab
loda yazılı kâğıtlar Damga Resmine tabidir. 

Kâğıtlar terimi, yazılıp imzalanmak veya im
za yerine geçen işaret konulmak suretiyle düzen
lenen ve her hangi bir hususu ispat ve belli etmek 
için ibraz edilebilecek olan kâğıtları ifade eder. 

Yabancı memleketlerle Türkiye'deki yabancı 
elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen kâğıtlar, 
Türkiye'de resmî dairelere ibraz edildiği, üzer
lerine devir veya ciro işlemleri yürütüldüğü ve
ya her hangi bir suretle hükümlerinden faydala-
nılcbğı takdirde vergiye tabi tutulur. 

Şümul 

MADDE 2. — Vergiye tabi kâğıtlar mahiye
tinde bulunan veya onların yerini alan mektup 
ve şerhlerle, bu kâğıtların hükümlerinin yenilen
mesine, uzatılmasına, değiştirilmesine, devrine ve 
bozulmasına ilişkin mektup ve şerhler de Damga 
Vergisine tabidir. 

Mükellef 

MADDE 3. — Damga Vergisinin mükellefi 
kâğıtları imza edenlerdir. 

Resmî dairelerle kişiler arasındaki işlemlere 
ait kâğıtların Damga Vergisini kişiler öder. 

Yabancı memleketlerde Türkiye'deki yabancı 
elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen kâğıtların 
vergisini, Türkiye'de bu kâğıtların gönderildiği 
kişiler, hâmilleri veya hükmünden faydalanan
lar öderler. Ancak bunlardan ticari veya mü-
tedavil kâğıt mahiyetinde bulunanların vergisi
ni, bunları en evvel satan veya kabul veya baş
ka süratle kullanan kişiler öderler. 

Kâğıtların mahiyetlerinin tâyini 

MADDE 4. — Bir kâğıdın tabi olacağı ver
ginin tâyini için o kâğıdın mahiyetine bakılır 
ve buna göre tabloda yazılı vergisi bulunur. 

VERGİ GEÇİCİ KOMİSYONUNUN 
DEĞIŞTÎRİŞÎ 

Damga Vergisi Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay* 
nen kabul edilmiştir. 
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Kâğıtlann mahiyetlerinin tâyininde, şekli 
kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki 
adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerinde
ki yazının tazammun ettiği hüküm ve mânaya 
bakılır. 

Mahiyeti tâyin edilmek istenen kâğıt üzerin
de başka bir kâğıda atıf yapılmışsa, atıf yapı
lan kâğıdın hükümlerine nazaran iktisabettiği 
mahiyete göre vergi alınır. 

Kâğıt nüshalarının birden fazla olması 

MADDE 5. — Bir nüshadan fazla olarak dü
zenlenen kâğıtlann her nüshası ayn ayn aynı 
miktar veya nisbette Damga Vergisine tabidir. 
Şu kadar ki, poliçe ve emre yazılı ticari senetle
rin yalnız tedavüle çıkanlan nüshalan vergiye 
tabi tutulur. 

Bir kâğıtta birden fazla akit ıfe işlem bulunması 

MADDE 6. — Bir kâğıtta birbirinden tama
men ayn birden fazla akit ve işlem bulunduğu 
takdirde bunlann herbirinden ayn ayn vergi alı
nır. 

Bir kâğıtta toplanan akit ve işlemler birbiri
ne bağlı ve bir asıldan doğma oldukları takdir
de Damga Vergisi, en yüksek vergi alınmasını 
gerektiren akit ve işlem üzerinden alınır. 

Ancak bu akit ve işlemlere asıl işlemin taraf
larından başka birinin akit ve işlemi katılmış 
olursa, bu akit ve işlem de ayn olarak vergiye 
tabidir. 

Birden fazla imzalı kâğıtlar 

MADDE 7. — Kâğıtlara konulan imzanın bir
den fazla olması verginin tekerrürünü gerektir
mez. 

Ancak maktu vergiye tabi olup mütaaddit 
kişilerin imzasını taşıyan makbuz ve ibra senet
lerinin Damga Vergisi imza ededine göre alınır. 

Nispî vergiye tabi ve birden fazla kişinin im
zasını taşıyan makbuz ve ibra senetlerinde her 
imza ve sahibine aidolan hisse aynca belli edilmiş 
ise, vergi, hisselere göre ayn ayn Ödenir. 

Şu kadar ki, bir resmî daire veya bir gerçek 
veya tüzelkişi adına kâğıtlara konulan birden 
fazla imza bir imza hükmündedir. 

M. Meclisi 

Vergi Geçici Ko. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Tasannın 7 nd maddesi 
nen kabul edilmiştir. 

ay-
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Resmî daire 

MADDE 8. — Bu kanunda yazılı resmî dai
reden maksat, genel ve katma bütçeli daire ve 
idarelerle, il özel idareleri, belediyeler, köyler 
ve noterlerdir. 

Bu dairelere bağlı olup ayrı tüzelkişiliği bu
lunan iktisadi işletmeler resmî daire sayılmaz. 

İstisnalar 

MADDE 9. — Bu kanuna ekli (2) sayılı tab
loda yazılı kâğıtlar Damga Vergisinden müstes
nadır. 

ÎKİNCf BÖLÜM 

Vergileme ölçüleri 

Vergileme ölçüleri ve nisbet 

Vergileme ölçüleri 

MADDE 10. — Damga Vergisi nispî veya 
maktu olarak alınır. 

Nispî vergide, kâğıtların nevi ve mahiyetle
rine göre, bu kâğıtlarda yazılı belli para, mak
tu vergide kâğıtların mahiyetleri esastır. 

Belli para terimi, kâğıtların ihtiva ettiği ve
ya bunlarda yazılı rakamların hâsıl edeceği pa
rayı ifade eder. 

Belli para gösterme mecburiyeti 

MADDE 11. — Câri hesap şeklinde açılan 
kredilerle her türlü ikrazata ait taahhütname
ler ve bunların temlik, yenileme, devir ve değiş
tirilmesine mütaallik bütün kâğıtlarda ve keza 
matlupların devir ve temlikine ilişkin mukavele
name ve temliknamelerde ikraz veya temlik edi
len para miktarının veya âzami haddinin gös
terilmesi mecburidir. Gösterilmediği takdirde 
bu kâğıtların herbirinden alınması gereken Dam
ga Vergisi ile cezası olayın meydana çıktığı ta
rihte, ilgili bulunduğu câri hesapta kayıtlı kre
di veya ikrazat miktarına göre hesaplanır ve 
alınır. 

Bu vergi ve cezanın ödenmesinde mukriz ve 
müstakrizlerle temlik eden ve adına temlik yapı
lan şahıslar ve müesseseler müteselsilen sorum
ludurlar. 

Vergi Geçici Ko. 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının 9 nou maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Tasarının 11 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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Yabancı paraların Türk parasına çevrilmesi 

MADDE 12. — Damga Vergisine tâbi kâğıt
larda yazılı yabancı paralar Maliye Bakanlığın
ca tâyin ve ilân edilecek fiyat üzerinden Türk 
parasına çevrilerek ona göre Damga yergisi alı
nır. 

Verginin hesaplanmasında kesirler 

MADDE 13. — Nispî verginin hesaplanma
sında 50 kuruşa kadar olan matrah kesirleri atı
lır, 50 kuruş ve daha yukarı olanlar 1 liraya çı
karılır. 

Vergi kesirlerinde 5 kuruşa kadar olan kı
sımlar atılır, 5 kuruş ve daha yukarı olan kısım
lar 10 kuruşa çıkarılır. 

Nisbet 

MADDE 14. — Kâğıtların Damga Vergisi bu 
kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı nisbet veya 
miktarlarda alınır. 

Belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin 
değiştirilmesi halinde artan miktar aynı nisbet-
te vergiye tâbidir. Bunların devri halinde aslın
dan alınan verginin dörtte biri alınır. 

Akreditif mektup ve telgraflarında süre uza
tıldığı takdirde verginin dörtte biri alınır. 

Yabancı memleketlerden Türkiye üzerine dü
zenlenen kâğıtlar aynı miktarda, yabancı mem
leketlerin birinden diğeri üzerine düzenlenip 
Türkiye'de tedavüle çıkarılanlar ise yarı nisbet-
te vergiye tâbidir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Verginin ödenmesi 

Ödeme şekilleri 

MADDE 15. — Damga Vergisi kâğıtlara pul 
yapıştırılması ve bu kanunda gösterilen haller
de basılı damga konulması veya makbuz veril
mesi veyahut istihkaktan kesinti yapılması şekil
lerinden biriyle ödenir. 

Pul yapıştırılması şekliyle Ödeme 

MADDE 16. — Bu kanunda gösterilen hal
ler dışında Damga Vergisi kâğıtlara damga pu
lu yapıştırılması şekliyle Ödenir. 

Vergi Geçici Ko. 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. —- Tasarının 13 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Tasarının 14 noti maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Tasarının 15 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Tasarının 16 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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Vergi miktanna eşit olmak üzere birden faz
la puj yapıştırılması mümkündür. 

Türkiye'de düzenlenerek doğrudan doğruya 
yabancı, memleketlerle Türkiye'deki yabancı el
çilik ve konsolosluklara gönderilen kâğıtlar ve 
çekilen telgrafların Damga Vergisi bunların 
Türkiye'deki kalan kopyalarına pul yapıştırıl
ması şekliyle ödenir. 

Pullar tarihle beraber imza veya mühür ko
nularak iptal olunur, tki pul için bir iptal iş
lemi yapılabilir. 

Basılı damga konulması şekliyle ödeme 

MADDE 17. — Aşağıda yazılı kâğıtların 
Damga Vergisi pul yerine basık damga konulma
sı şekliyle de ödenebilir. 

1. Makbuz ve ibra senetleri, 
2. Faturalar, 
3. Ulaştırma ile ilgili kâğıtlar, 
4. Elektrik, havagazı, telefon ve su abon

man mukavelenameleri, 
5. Maliye Bakanlığının müsaadesi alınmak 

şartiyle vergiye tâbi diğer kâğıtlar. 

Makbuz verilmesi şekliyle ödeme 

MADDE 18. — Anonim, eshamlı komandit 
ve limitet şirket mukavelenameleriyle, gümrük 
giriş beyanameleri veya bunların yerine kaim 
plân tahakkuk evrakı ve ikmalen vergi ve ceza 
tarhına konu teşkil eden kâğıtların Damga Ver
gisi makbuz karşılığında ödenir. 

Bunlar dışında, lüzum ve ihtiyaç halinde kâ
ğıtlara pul yapıştırılması suretiyle ödenmesi 
lâzımgelen Damga Vergisi Maliye Bakanlığın
dan müsaade alınmak şartiyle, makbuz veril
mesi şekliyle de ödenebilir. 

İstihkaktan kesinti şekliyle ödeme 

MADDE 19. — Genel ve katma bütçeli dai
relerle il özel idareleri ve belediyeler, bankalar, 
iktisadi kamu müesseseleri, umumi murakabeye 
tabi veya Devletin iştiraki bulunan müessese
ler ve benzeri müesseselerin ödemelerinde kul
lanılan ve nispî vergiye tâbi bulunan makbuz
larla bu mahiyetteki kâğıtlara ait vergilerin, 

Vergi Geçici Ko. 

MADDE 17. — Tasarının 17 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Makbuz verilmesi şekliyle ödeme 

MADDE 18. — Anonim, kooperatif, eshamlı 
komandit ve limitet şirket mukaveleleriyle ik
malen vergi ve ceza tarhına konu teşkil eden 
kâğıtların Damga Vergisi makbuz karşılığında 
da ödenebilir. 

Bunlar dışında lüzum ve ihtiyaç halinde 
kâğıtlara pul yapıştırılması suretiyle ödenmesi 
lâzımgelen Damga Vergisi Maliye Bakanlığın
dan müsaade alınmak şartiyle, makbuz veril
mesi şekliyle de ödenebilir. 

MADDE 19. — Tasarının 19 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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a) Bu ödemelerin yapılması, 
b) Avans suretiyle ödemelerde avansın 

itası, 
Sırasında ilgili daire ve müesseseler tarafın

dan istihkaklardan kesinti yapılması şekliyle 
ödenmesine Maliye Bakanlığınca izin verilebilir. 

Pulların yapıştırılması zamanı 

MADDE 20. — Damga pullarının kâğıtların 
düzenlendiği anda yapıştırılması mecburidir. 
Ancak, postanelerce gümrüklere verilen liste 
beyannamelerin pullan müraselâtın teslimin
de yapıştırılır. 

Basılı damga konulmasında ödeme zamanı 

MADDE 21. — Basılı damga konulacak kâ
ğıtların vergisi, yüzde beş noksanı ile peşin ola
rak ödenir. 

Makbuz karşılığı ödemelerde ödeme zamanı 

MADDE 22. — Makbuz karşılığı ödemelerde 
Damga Vergisi, 

a) Anonim, eshamlı komandit ve limited 
şirket mukavelenamelerinde bu şirketlerin, ay
nı şirketlerin sermaye artışları ile süre uzatma
larında bu husustaki kararların tescil ve ilânı 
tarihinden itibaren üç ay içinde, 

b) Maliye Bakanlığının müsaadesine bağlı 
hallerde Bakanlık yazısının mükellefe tebliği 
tarihinde, 

Bunların bağlı bulundukları vergi dairesine 
ödenir. 

c) Gümrük giriş beyannameleri veya bun
ların yerine kaim olacak tahakkuk evrakının 
Damga Vergisi mükellefiyeti Gümrük Kanunu 
hükümlerine göre doğar ve vergi makbuz mu
kabilinde gümrük vergileri ile birlikte gümrük 
veznelerine ödenir. 

(Bu vergi gümrüklerde alınan Gider Ver
gisi matrahına ilâve edilmez.) 

Geçici olarak yurda girecek eşyaya ait giriş 
tahakkuk evrakı üzerinden alınacak Damga 
Vergisi hakkında da, Gümrük Vergisine müta-
allik işlemler uygulanır. 

M. Meclisi 

Vergi Geçici Ko. 

MADDE 20. — Tasarının 20 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Tasarının 21 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Makbuz karşılığı Ödemelerde Damga Vergisi 

MADDE 22. — 
a) Anonim, ^kooperatif eshamlı komandit 

ve limitet şirket mukavelenamelerinde bu şir
ketlerin, aynı şirketlerin sermaye artışları ile 
süre uzatmalarında bu husustaki kararların tes
cil ve ilânı tarihinden itibaren üç ay içinde, 

b) Maliye Bakanlığının müsaadesine bağüı 
hallerde Bakanlık yazısının mükellefe tebliği 
tarihinde, 

Bunların bağlı bulundukları vergi dairesine 
ödenir. 
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İstihkaktan kesinti şekliyle ödemelerde 
ödeme zamanı / 

MADDE 23. — Genel bütçeli daireler dışın
da kalan ve istihkaktan kesinti yapmak duru
munda bulunan daire ve müesseseler tarafın
dan bir ay içinde kesilen Damga Vergisi, ertesi 
ayın 20 nci günü akşamına kadar ödemenin ya
pıldığı yer vergi dairesine bir beyanname ile 
bildirilir ve aynı süre içinde yatırılır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Sorumluluk 

Vergi ve cezada sorumluluk 

MADDE 24. — Vergiye tâbi kâğıtların Dam
ga Vergisinin ödenmesinden veya noksan öden
mesinden dolayı alınması lâzımgelen vergi ve 
cezadan, mükelleflerce rücu hakkı olmak üzere, 
kâğıtları ibraz edenler sorumludur. 

Birden fazla kişi tarafından imza edilen kâ
ğıtlara ait vergi ve cezanın tamamından imza 
edenler müteselsilen sorumludurlar. Bunlar ara
sında vergiden müstesna olanların bulunması 
Damga Vergisinin noksan ödenmesini gerektir
mez. 

Resmî dairelerde düzenlenerek kişilere veri
len veya dairede bırakılan ve Damga Vergisi bu 
kanun hükümlerine aykırı bulunan kâğıtların 
vergisi mükelleflere, cezası düzenliyenlere ait
tir. Vergi ve ceza, vergi için mükelleflere rücu 
hakkı olmak üzere, kâğıtları düzenliyenlerden 
alınır. 

• özel sorumluluk 

MADDE 25. — Yabancı memleketlerle Tür
kiye'deki yabancı elçilik ve konsolosluklarda 
düzenlenen ticari ve mütedavil kâğıtların Dam
ga Vergisi ve cezası, mükelleflerine rücu hakkı 
saklı bulunmak üzere hâmillerinden alınır. 

BEŞÎNCÎ BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

Resmî dairelerin mecburiyeti 

MADDE 26. — Resmî dairelerin ilgili me
murları kendilerine ibraz edilen kâğıtların 

Vergi Geçici Ko. 

MADDE 23. — Tasannın 23 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Tasarının 24 ncü maddesi ay-
ne> kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Tasarının 25 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — Tasannın 26 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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Vergi Geçici Ko. 

Damga Vergisini aramaya ve vergisi hiç öden
memiş veya noksan ödenmiş olanları bir tuta
nakla tesbit etmeye veya bunları tutanağı dü
zenlemek üzere, vergi dairesine göndermeye 
mecburdurlar. 

Noterlerin mecburiyeti 

MADDE 27. — Noterler pulsuz veya nok-
son pullu kâğıtları, usulen vergi ve cezası tah
sil edilmedikçe tasdik etmekten veya bunların 
suretlerini çıkarıp vermekten memnudurlar. 

Bu kâğıtlardan dolayı alınması lâğımgelen 
vergi Ve cezayı sahipleri rızaları ile ödemek is
terlerse, noterler mezkûr kâğıtlara ait vergi 
ve ceza miktarında Damga Pulu yapıştırıp ip
tal ettikten sonra muameleye devam edebilirler. 

Kâğıtların terki 

MADDE 28. — Vergi cezası alınması gere
ken kâğıtların hamilleri tarafından terk edil
mesi bu cezanın alınmasına mâni değildir. 

Bâzı ödemelerde uyulması gereken esaslar 

MADDE 29. — Maliye Bakanlığından mü
saade alınmak şartiyle makbuz karşılığı yapı
lacak ödemelerle istihkaktan kesinti yapılması 
şeklindeki ödemelerde uyulması gereken esas
lar Maliye Bakanlığınca tâyin edilerek ilgili
lere bildirilir. 

(1EÇÎCÎ VE SON HÜKÜMLER 

Eski hükümlerin uygulanması 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Basılı damga konul
ması suretiyle resmi peşin alman kâğıtların 
yeni hükümlere göre noksan alınmış vergileri 
mükellefe tamamlattırılır, vergi mevzuu dışın
da kalanlardan henüz kullanılmamış olanlarla 
tarife değişikliği dolayısîyle fazla alınmış bu
lunan resimler iade edilir. 

MADDE 27. — Tasarının 27 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. * 

MADDE 28. — Tasarının 28 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — Tasarının 29 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Aynen kabul edil
miştir. 

GEÇÎCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten evvel mükellefiyet konu
suna giren kâğıtlar hakkında eski hükümler 
uygulanır. 

Peşin alınan resimler 

GEÇICI MADDE ı. 
mistir. 

— Aynen kabul edil-
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KaldtriUm hükümler 

MADDE 80. — Aşağıda gösterilen kanunlar 
ve hükümler yürürlükten kaldırılmıştır. 

1. 23 . 5 . 1928 tarih ve 1324 sayılı Damga 
Besmi Kanunu ile ek ve değişiklikleri, 

2. 28 . 5 . 1934 tarih ve 2456 sayılı güm-
rüklerde istimal edilen bazı evraka Müdafaa 
Pulu ilsakı hakkındaki Kanun ile ek değişik
likleri, 

3. 28 . 5 . 1934 tarih ve 2459 sayılı Tay
yare Besmi hakkındaki Kanunun 5 nci maddesi 
dışında kalan hükümleri ile bu kanunun ek ve 
değişiklikleri, 

4. Fevkalâde zam kanunlarının yukardaki 
resimlere ilişkin hükümleri, 

5. 10 . 6 . 1938 tarih ve 3437 sayılı Tütün 
ve Tütün inhisarı Kanununun 112 nci maddesi, 

6. 6124, 6168 sayılı, 4 . 10 . 1960 tarihli ve 
93 sayılı, 5.1.1961 tarihli 222 sayılı, 20.7.1961 
tarihli 335 sayılı kanunlarla Millî Korunma Ka
nunu hariç diğer kanunların 'Damga Besmi ve 
yukardaki resimlere ilişkin istisna hükümleri, 

7. 4 . 1 . 1961 (tarihli ve 213 sayılı Vergi 
Usul Kanununun 205 nci ıraddesi ile 220 nci 
maddesinin 5 numaralı fıkrası, 112 nci madde
sinin 4 numaralı fıkrası ve 356 nci maddesinin 
2 ve 4 numaralı (fıkraları. 

Yürürlük 

MADDE 31. — Bu kanun yayımı tarihin
den bir ay sonra yürürlüğe ghier. 

Yetki 

MADDE 32. — Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür. 

25>- . 1 . 1963 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Bağb. Yardımcısı 
/. înönü M E. Alican 

M. Meclisi 

Vergi Geçici Kb. 

Kaldırüan hükümler 

MADDE 30. — Aşağıda gösterilen kanun
lar ve hükümler yürürlükten kaldırılmıştır. 

1. 23.5.1928 tarih ve 1324 sayılı Damga 
Besmi Kanunu ile ek ve değişiklikleri (Bu ka
nunların reklâm ve ilânlara ilişkin Damga Res
mi hükümleri ile 15.2.1963 tarih ve 185 sa
yılı Kanun hükümleri hariç) 

2. 28.5.1934 tarih ve 2456 sayılı Güm
rüklerde istimal edilen bâzı evraka müdafaa 
pulu ilsakı hakkındaki kanun ile ek ve değişik
likleri, 

3. 28.5.1934 tarih ve 2459 sayılı Tayya
re Besmi hakkındaki Kanunun 5 nci maddesi 
dışında kalan hükümleri ile bu kanunun ek ve 
değişiklikleri, 

4. Fevkalâde zam kanunlarının yukardaki 
resimlere ilişkin hükümleri, 

5. 10.6.1938 tarih ve 3437 sayılı Tütün ve 
tütün inhisarı Kanununun 112 nci maddesi, 

6. 9.7.1953 tarih ve 6124, 15.7.1953 ta
rih ve 6168, 4.10.1960 tarih ve 93, 5.1.1961 
tarih ve 222, 20.7.1961 tarih ve 335 sayılı ka
nunlarla Millî Korunma Kanunu hariç diğer 
kanunların Damga Besmi ve yukardaki resim
lere ilişkin istisna hükümleri, 

7. 4.1.1961 tarih ve 213 sayılı V. U. K. 
nun 205 nci maddesinin yolcu bilet ücretleri 
ve sigorta primleri üzerinden alınacak Damga 
Besmi kayıtlariyle ilgili hükümleri ile 220 nci 
maddesinin 5 numaralı fıkrası, -112 nci madde
sinin 4 numaralı fıkrası ve 356 nci maddesinin 
2 ve 4 numaralı fıkraları, 

Yürürlük 

MADDE 31 — Bu kanun 1.3.1964 tarihin
de yürürlüğe girer. 

Yetki 
MADDE 32. —• Tasarının 32 nci maddesi ay

nen kabul edilmiştir. 
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Devlet Bakanı ve 
Başlb. Yardımcısı 

/ / . Dİnçer 
Devlet Bakanı 

A. Ş. Ağanoğlu 
"Devlet Bakanı 

İV. ökten 
Millî Savunma Bakam 

/. Sancar 
Dışişleri Bakanı 

F. C. Erkin 
Millî Eğitim Bakanı 

Ş. R. Hatipoğlu 
Ticaret Bakanı 

M. Ele 
Güm. ve Tekel Bakanı 

O. öztrak 
Ulaştırma Bakanı 

R. Öçten 
Sanayi Bakanı 

F. Çelikbaş 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 
Devlet Bakanı 

R. Aybar 
Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 

İçişleri Bakanı 
S. Kurutluoıjlu 
Maliye Bakam 

F. Melen 
Bayındırlık Bakanı 

/ . Seçkin 
Sa ve So. Y. Bakanı 

Y. Azizoglu 
Tarım Bakanı 

M. tzmen 
Çalışına Bakanı 

B. Ecevit 
Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı 

C. T. Karasapan 
İmar ve İskân Bakanı 

F. K. Gökay 
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(Hükümetin teklifine bağh tablolar) 

[1] SAYILI TABLO 

Damga Vergisine tabi kâğıtlar 

7 - Ahitlerle İlgili kâğıtlar 

1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler : 
a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 4) 
b) Belli parayı ihtiva etmiyenler (5 T.Lj) 
e) Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) (Binde t) 
d) Tütün alım ve satım mukavelenameleri ^ (60 Krşj) 
2. Teklifnameler (50 Krş,) 
3. Anonim es'hamlı komandit ve limitet şirket mukavelenamıeleri : 
ilk 5 milyon lira için (Binde 10) 
ıSonra gelen 5 milyon lira için (Binde 7,5) 
10 milyon liranın yukarısı için (Binde 5) 
(Vergi miktarı 250 bin lirayı aşamaz) 
4. Kefalet teminat ve rehin senetleri : 
a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 4) 
b) Belli parayı ihtiva etmiyenler (5 T.L.) 
c) Tütün alım ve satımı ile ilgili rehin senetleri ('50 Krş.) 
5. Ta'hkimnameler ve sulhnameler : 
a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 4) 
b) Belli parayı ihtiva etmiyenler (15 T.L;) 

11 - Kararlar ve mazbatalar : 

1. Meelilslerden, resmî heyetlerden ve idari dâvalarla ilgili olmıyarak Danıştay-
dan verilen mazbata, ilâm ve kararlarla hakem kararları : 

a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 4) 
b) Belli parayı ihtiva etmiyenler (15 T.L,) 
2. Artırma ve eksiltme kanunlarına tabi olan veya olmıyan daire ve kurumların 

yetkili organlarınca verilen her türlü ihale kararları (Binde 2j) 

III - Ticari işlemlerde kullanılan kâğıtlar : 

1. Ticari ve mütedavil senetler : 
a) Kambiyo senetleri ve kambiyo senetlerine benziyen senetler 
ıb) Emtia senetleri : 
1. Eesepise (makbuz senedi) 
2. Varant (rehin senedi) 
3. îyda senedi 
4. Taşıma senedi 
c) Konşimantolar 
d) Deniz ödüncü senedi 
e) ipotekli borç senedi, irad senedi 

(Binde 4) 

(5. T.Lt) 
(5. T.L;) 
(1 T.Li) 

(5. T.LJ) 
(5 T.L|) 

(Binde 4) 
(Binde 4) 
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2. Ticari belgeler : 
a) Faturalar, müstahsil makbuzlariyle gider pusulalarının fatura yerine geçen nüs

haları : 
1. 100 liraya kadar olanlar (100 dâhil) (25 Krş.) 
2. 1 000 liraya kadar olanlar (1 000 dâhil) (150 Krş.) 
3. 1 000 liradan yukarı olanlar (100 Krş.) 
b) Akreditif ve kredi mektup ve telgrafları (Binde 2) 
c) 'Menşe ve mahreç şahadetnameleri (2,5 T.L.) 
d) Bilançolar ve İşletme hesabı hülâsaları (Resmî dairelere ve bankalara ibraz edi

lenler) : 
1. Bilançolar (10 T.L.) 
2. İşletme hesabı hulâsaları. (2,5 T.L.) 
e) Barnameler (1 T.L.) 
f) Tasdikli manifesto nüshaları (2,5 T.L.) 
g) Ordinolar (50 Krş.) 
h) Bankalar veya ticarethaneler arasındaki 'münakale, tediye, irsal, teslim ve tah

sil emirleri (50 Krş.) 

IV - Makbuzlar ve diğer kâğıtlar : 

1. Makbuzlar (İbra senetleriyle kabzı mutazammm imza ve .mühürleri ihtiva eden 
kâğıtlar dâhil) : 

a) Belli bir parayı ihtiva et in iyenle rle 100 liraya kadar parayı ihtiva edenler 
(100 dâhil) ve ilgilileri tarafından alman paralar için icra dairelerine verilen makbuz
lar " (25 Krş.) 

b) 1 000 liraya kadar parayı ihtiva edenler (1 000 dâhil) (50 Krş.) 
e) 1 000 liradan yukarı parayı ihtiva edenler (100 Krş.) 
d) Avans makbuzları (Binde 4) 
e) Kişiler tarafından belli parayı mutazamımn olarak resmî dairelere verilen mak

buz ve ibra senetleri ve resmî daireler hesabına ödenen paralar hakkın'da mütaaddit 
nüsha olarak bankalara verilen makbuz senetlerinin mezkûr dairelere ait nüshaları (Binde 4) 

;f) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve 
mesken bedeli, harcırah, tazmin ait ve şâire gibi her ııo ad ile olursa olsun hizmet kar
şılığı alman paralar için verilen makbuzlar ile bu pai'alar nakden ödenmiyerek kişiler 
adına açılmış veya açılacak, câri hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine te
diye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kâğıtlar (Binde 4) 

•g) ödünç alman paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler (Binde 4) 
2. Beyannameler : 
a) İthalât sıralarında düzenlenen gümrük giriş beyannameleri : 
(Giriş beyannamesi düzenlenmemesi halinde bunun yerine kullanılan giriş tahak

kuk evrakı) 
Bu kâğıtların vergisi, ihtiva ettiği eşyanın (litmrük Vergisine esas olan kıymeti 

üzerinden % 5 i geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca tesbit olunur. 
b) Yabancı memleketlerden gelen .posta mürasel âtın m giimrüklenmesi için postane-

lerce gümrüklere verilen li's'te - beyannamelerde yazılı her mürasel e maddesi için (50 Krş.) 
c) Kanun hükümlerine göre resmi dairelere verilen diğer beyannameler (25 Krş.) 
3. Havale mektupları, posta ve telgraf havalenameleri : 
a) 100 liraya kadar olanlar. (100 dâhil) (15 Krş.) 
b) 100 liradan yukarı olanlar (25 Krş.) 
4. Tarifede yazılı kâğıtlardan aslı 1 liradan fazla maktu veya nispî vergiye tabi 

olanların resmî dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri (1 T.L.) 
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[2] SAYILI TABLO 

Damga Vergisinden istisna edilen kâğıtlar 

/ - Resmî işlerle ilgili kâğıtlar : 

A) Resmî daireler arasında kıılanılan kâğıtlar : 
4. Resmî daireler arasındaki işlemleri kapsıyan her türlü kâğıtlarla bu dairelerin soru

ları üzerine kişiler tarafından yazılan cevaplar ve ekleri. 
2. Kişilerin işlemleri ile ilgili olarak resmî dairelerce görülecek lüzum üzerine yazılacak 

şerhler veya çıkarılacak suret, özet ve tercümeler. 
3. Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki 298 sayılı Kanunun: uy

gulanmasında yapılacak müracaatlere ait her türlü kâğıtlarla kurullarca verilecek kararlar! 
4. Türkiye atom enerjisi programının uygulanması için lüzumlu her türlü eşyanın ithali1 sı

rasında düzenlenen kâğıtlar. 
5. Yabancı elçilik ve konsoloslukların mühür veya imzasını ihtiva eden resmî kâğıtlarla ya

bancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen ve fakat elçilik ve konsolosluklar dışında kullanıl-
mıyan kâğıtlar. (Bu fıkradaki istisna mütekabiliyet şartiyledir.) 

6. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış imtiyaz sözleşmeleri ve andlaşma-
larla Damda Resminden, bu tarihten sonra yapılacak imtiyaz sözleşmeleri ve an d kısmalarla da 
Damga Vergisinden istisna edilmiş olan kâğıtlar. 

7. Türkiye Cumihuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında akdedilen: an
laşmalar gereğince ithal olunacak zirai ve gıda i maddelerin ithaliyle ilgili kâğıtlar. 

8. 2527 sayılı Kanun gereğince derlenen basma eserler için ilgili dairelerce verilecek mak
buzlar. 

9. Resmî daireler lehine yapılan istimlâklerde düzenlenen kâğıtlar. 
B) Resmî dairelerden kişilere verilen kâğıtlar : 
1. Resmî dairelerin iaşe İhtiyaçları için satınahnaeak ayniyat, bedelleri 10 liraya (10 lira 

dahil) kadar olanlarının, ayniyat tesellüm makbuzları. 
2. îcra dairelerinin alman hare ve masrafın müfredatını göstermek üzere, ilgililere verdik

leri makbuzlar. 
3. Vergi, resim ve harçlarla sair bilcümle gelirlere ve kamu yararına mütaallik olarak:res

mî dairelerden kişilere tebliğ olunan kararlar, Sayıştay ilâm ve kararları ve vergi karneleri. 
4. Köy ihtiyar heyetlerince verilecek mazbatalar. 
5. 2004 sayılı Kanuna göre icra dairelerince isti yen alacaklılara takip talebinde bulunduMa-

rnıa ve tevdi ettikleri 'belgelere ve verdikleri masraflara dair verilen makbuzlar. 
6. 3456 sayılı Kanuna göre noterlerin aldıkları her nevi hare ve ücretin müfredatını göster

mek üzere ilgililere' verdikleri makbuzlar. 
7. Resmî dairelerin kumpanya ve a.centalaıa gönderecekleri ordinolar. 
O) Kişilerden resmî dairelere verilen kâğıtlar : 
1. Hükümetçe akdolunan avans ve istikraz mukavelenameleri Hazine bonoları, 223 sayılı Ka

nunla. çıkarılan tasarruf bonoları ve tedavüle çıkarılacak Hükümet ve Türkiye Emlâk ICredi 
Bankası istikrazlarına ait geçici veya katı tahvillerle bunların bedel faiz ve ikramiyelerinin öden
mesine ve bu 'husustaki diğer muamelelere ilişkin kâğıtlar. 

2. Yabancı memleketlerde düzenlenen ve doğrudan doğruya resmî daireler ad ve hesabına 
gönderilen her türlü kâğıtlarla doğrudan doğruya yabancı memleketlerden mubayaa olunarak 
resmî dairelere gönderilen «nalların ihale kararları ile tesellüm makbuzlar]. 

3. Ankara'da inşa edilecek sefarethane ve konsoloshaneler için yabancı memleketlerden ge
tirilecek inşaat malzemesinin ithali ile ilgili kâğıtlar. 
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4. 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahrir Kanununun 38 nci maddesi gereğince kadastro mah

kemeleri ile kadastro tahrif komisyonlarıııa verilen beyannameler. 
5. Resnıî dairelere emaneten bırakılan para, hisse senedi, tahvil ve eşyanın ret ve iadesinde 

verilen makbuz ve ibra senetleri. 
6. 1704 sayılı Kanunun 1 ve 4 ncü ve 3529 sayılı Kamımın 2 nci maddeleri gereğince zabıta 

âmirlerine verilecek beyannameler. 
7. Emekli, dul ve yetim maaş ve ikramiyelerinin tahsisine ve alındığına dair her türlü kâ

ğıtlar. 
8. Hizmet süreleri: emekli ve yetim aylığı bağlanmasına ^elverişli olmıyanlarla yetimlerine 

bir defaya mahsus olmak üzere verilen paraların ödenmesine ait kâğıtlar. 
9*. Türkiye'ye giren ve çıkan yolculardan 6258 sayılı Kanuna göre gümrüklerce alınacak be

yannameler. 
10. Bir şehir içinde görev dolayısiyle sarf ol iman tramvay, vapur, tren ve otobüs gibi taşıt 

ücretlerine münhasır olmak üzere memur ve müstahdemler tarafından verilen beyannameler. 
11. Kişiler tarafından hariçte düzenlenerek imza ve tarihlerin tasdik ve yahut suret ve tercü

melerinin verilmesi için noterlere getirilen kâğıtların noter dairelerinde saklanacak nüshaları. 
12. Evlenme işlerinde kullanılan kâğıtlar. 
13. 7269 sayılı Kanundan faydalanacak kişiler tarafından verilecek taahhütname, beyanname ve 

akdedilecek mukaveleler, yabancı memleketlerden İmar ve İskân Bakanlığınca ithal 'olunacak 
her türlü edevat ve malzemenin ithalinde düzen i önen kâğıtlar, bağış ve yardım makbuzları. 

14. Gümrük Kanunu, Gümrük giriş tarife cetveli, milletlerarası anlaşmalar ve 2510 sayılı 
Kanun ile ek ve tadilleri, 5798, 6326, 6529, 6593, 6969 ve 7479 sayılı kanunlarla Gümrük Vergi
sinden muaf tutulmuş veya istisna edilmiş eşyaya ait giiriş tahakkuk evrakı. 

(Ancak, yukardaki sayılanlar dışında kalan 'hususi kanunlar ile Damga Resminden muaf tu
tulan eşyanın ithali bu kanun gereğince alınacak nispî Damga Vergisine tabidir.) 

/ / - öğrenciler ve askerlerle ilgili kâğıtlar : 

1. Okula girebilmek için öğrencilerle velilci tarafından okul idarelerine verilen taahhütna
meler ve bunlarla ilgili kafeletnameler. 

2. öğrenciler ve velileri tarafından okul idar..>lerine verilen beyannameler. 
3. Resmî ve özel her türlü okullarda öğren'iler tarafından kurulan istihsal ve istihlâk koo

peratiflerine ait ve Damga Vergisi bunlar tara undan ödenmesi gereken kâğıtlar. 
4. Erlerle, ihtiyaçları Devlet tarafından derilide ve temin olunan onbaşı ve çavuşların aşa

ğıda gösterilen kâğıtları : 
a) Askerliğe giden veya terhis edilenlerin as';erî iş ve maaşlarına ve ölüm dolayısiyle küçük. 

lerine maaş bağlanmasına ait her türlü kâğıtlar. 
b) Askerlikte bulunanların gerek askerlik, .»erek özel işleri için verecekleri beyannameler. 
e) Askerler tarafından veya askerler için veri ten. paralar'karşılığında postaneler veya ban

kalarca düzenlenen kâğıtlar. 
5. 4109 sayılı asker ailelerinden muhtaoolanlara, yardım Kanununun uygulanmasiyle ilgili 

işlemler dolayısiyle düzenlenen kâğıtlar 

/ / / - İşçiler, çiftçiler ve göçmenlerle ilgili kâğıtlar : 

1. 3008 sayılı İş Kanununa göre düzenlenen münferit ve kolektif i§ mukavelenameleri ile iş 
verenin iş şartlarını göstermek üzere işçiye verdiği taahhütnameler ve iş veren tarafından bu 
Kanunun 97 nci maddesi'gereğince verilen beyan nameler. 

2. İş ve İşçi Bulma Kurumunun işçilere iş ve işlere işçi bulmak üzere düzenlediği kâğıtlar. 
3. Toprak altı işletmesi halinde bulunan madenlerde cevher istihsali ve bununla ilgili diğer 
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bütün işlerde çalışan işçilerin yer altında çalıştıkları günlere ait ücretleri ve primlerinin öden
mesinde düzenlenen kâğıtlar. 

4. Çiftçi mallarımın korunması 'hakkındaki 4081 sayılı Kanunun uygulanması dolayısiyle dü
zenlenecek kâğıtlar. 

5. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca çiftçiye, tarım kredi ve satış kooperatifleriyle 
birliklerine açılacak (kredilerle bunlara ait gayrimenkul ipotek ve menkul rehin muameleleri' ve 

' muhtaç çiftçiye yapılacak dağıtmalarla ilgili her türlü kâğıtlar. 
6. Çiftçiyi topraklandırma hakkındaki 4753 «ayılı Kanunun 61 nci maddesinde sözü edilen 

kâğıtlar. 
7. 3242 sayılı Kanunun 6 neı maddesi gereğince göçmenlerle nakledilenlere yapılacak dağıt

malarla ilgili her türlü kâğıtlar. 
8. Göçmen ve mültecilerle bir yerde yurtlandırılan göçebeler ve bir bölgeden diğer bölgeye 

Hükümetçe naklolunanlara yapılacak iskân yardımı ve ıgümrük ve tâbiiyet, nüfus, tapu ve nakil 
işlemleri ile ilgili her türlü 'kâğıtlar. 

IV - Ticari ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar : 

1. Ticari veya nmtedavil kâğıtlar üzerine yazılan ciro, kabul ve tesellümü mutazammın şerhler. 
2. Çekler. 
3. Hisse senetleri ve her türlü tahvillerin temettü ve faiz kuponları 
4. Çıkarılacak hisse senedi ve tahvillere talip olanlar tarafından 'bu maksatla verilecek iştirak 

taahhütnameleri. 
5. Sigorta mukavelenameleri, sigorta ücretine 'ait makbuzlar ve sigortanın tecdit ve temdidi ile 

temin olunan meblâğın tezyidi halinde verilen beyanname ve avönanlar. 
6. 500 kuruş ve daha iaşağı parayı ihtiva eden her türlü makbuzlar, ibra senetleri ve fatura

larla fatura yerine geçen müstahsil makbuzu, gider puslası ve serbest meslek makbuzu nüshaları, 
havale mektupları, posta ve telgraf 'havalenameleri ve borç senetleri. 

7. Gayrimenkullerin, aynî hakların ve gemilerin ferağ ve intikal zabıtları. 
8. Sabit istihsal araçlarına ait kira mukavelenameleri. 
9. Akdi mutazammın siparişi kabul mektupları ile mukavele yerine kaim mektuplar. 

10. Gerek Türkiye Tııring ve Otomobil Kurumu ve Türk Hava Kurumu tarafından verilen, ge
rek yabancı memleketlerin benzeri teşkilâtı tarafından verilip Türkiye'de ibraz edilen veya hükmün
den faydalanılan triptik ve gümrük geçiş karneleri. 

11. Okullara, kamu menfaatlerine yararlı derneklere ve muhtaçlara verilen ianelere ait mak
buzlar. 

12. Mektup ve diğer kâğıtların alındığına dair verilen imzalarla 'posta idarelerinin defterleri 
üzerine gönderilenler tarafından yazılan alındı şerhleri. 

13. Müstahsil makbuzunun tüccar veya alıcı çiftçi tarafından müstahsüa verilen nüshası. 
14. Gider puslasının tüccar, serbest meslek erbabı ve çiftçiler tarafından işi yapana veya malı 

satana verilen nüshası. 
15. Damızlığa elverişli olduğuna dair şahadetnameyi 'haiz bulunan hayvanların ithali ile ilgili 

kâğıtlar. 

V - Kurumlarla ilgili kâğıtlar : 

1. 3460 sayılı Kanuna tabi kurumlarla Devlet ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri ve 
belediyelere bağlı tüzel kişiliği bulunan kurumlara özel kanunları gereğince Hazinece ödenmesi ge
reken sermaye, iştirak hissesi ve yardım ödeneklerinin ödenmesini ait kâğıtlar. 

2. 3460 sayılı Kanuna bağlı iktisadi kamu teşekküllerinden bunlara tabi kurum ve ortaklık
lara vukubıüaeak devir ve kuruluş ile ilgili kararlar. 
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•3. Makin a ve Kimya, Endüstrisi Kurumunun Millî Savunma 'Bakanlığına veya memleketimizin 

de dâhil bulunduğu milletlerarası savunma teşkilâtına teslim edeceği her türlü malzeme, teçhizat 
ve vasıtalarla yedek parçalarının imalinde ilk madde veya işletme malzemesi olarak kullanılmak 
üzere kurum tarafından yabancı memleketlerden getirilecek maddelerin (miktarı ve memleket içinde 
ihtiyaca yeter derecede tedarikinin mümkün bulunmadığı Maliye, Ticaret ve işletmeler Bakanlık
larının müşterek teklifi üzerine Bakankur Kurulunca tesbit ve kabul edilmek kaydiyle) ithali sıra
sında düzenlenen kâğıtlar. ^ ' 

4. Toprak Mahsulleri Ofisinin müstahsıldan yapacağı alımlar ve menkul rehini işlemlerine iliş
kin kâğıtlarla Ofisin teşkil edeceği müessese ve şirketlerin kuruluşu ile ilgili kâğıtlar. 

5. Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından ithal edilecek hububat ve unlarla bunların naklinde 
kullıanılacak Iher nevi malzemenin ithali sırasında düzenlenen kâğıtlar. 

6. Türkiye Zirai Donatım Kurumu müesse ;e ve şubelerinin kuruluş işlemleri ile ikraz, istik
ram, menkul ve gayrimenkul, alım ve satımı ve sair işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu 
kurum tarafından ödenmesi gereken kâğıtlar. 

7. Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün çiftçi ile münasebetlerinde tanzim edilecek 
borç senetleriyle borç ödeme makbuzları. 

8. Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığının her türlü işlemlerinde düzenlenen ve Damga Ver
gisi bu teşekkül tarafından ödenmesi gereken kağıtlar. 

9. İşçi Sigortaları Kurumunun her türlü işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu teşek
kül tarafından ödenmesi gereken kâğıtlar. 

1.0. Amortisman ve Kredi Sandığının her türlü işlemlerinde düzenlenen ve Damga: Vergisi bu 
teşekkül tarafından ödenmesi gereken kâğıtlar. 

11. îl özel idareleri ve belediyelerce kurulan tasarruf sandıklarının 1711 sayılı Kanun ile tüzü
ğünde açıklanan işlemlerle ilgili kâğıtkır. 

12. Ordu Yardımlaşma Kurumunun (her türlü işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu 
kurum tarafından ödenmesi gereken kâğıtlar. 

13. Millî Piyango İdaresinin biletleri ile çekilişte kazananlara ödenecek ikramiye ve amortilerle 
ilgili kâğıtlar. 

14. Devlet Tiyatrosunun her türlü işlemlerin le düzenlenen ve Damga Vergisi bu teşekkül ta
rafından ödenmesi gereken kâğıtlar. 

15. Tarım satış kooperatifleri ve birlikleri ve tarım kredi kooperatiflerinin ıher türlü muamele
lerinde düzenlenen ve Donuğa Vergisi bunlar tara i'ından ödenmesi gereken kâğıtlar. 

16. Çay yetiştirenlerin Türkiye'de çay ziraat ini geliştirmek mafcsadiyle kuracakları kooperatif
lerin lıer türlü işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi bu kooperatifler tarafından ödenmesi gere
ken kâğıtlar. 

17. Genel menfaatlere yararlı derneklerin her türlü işlemlerinde düzenlenen ve Damga Vergisi 
bu teşekküller tarafından ödenmesi gereken kâğıtlar. 
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Geçici Komisyonun değiştiricine bağlı tablolar 

[1] SAYILI TABLO 

Damga Vergisine tabi kâğıtlar 

1 - Ahitlerle ilgili kâğıtlara ait 1, 2, 3, 4, 5 sayılı pozisyonlar aynen kabul edilmiştir. 

Tl - Karar ve mazbatalara ait 1 ve 2 sayılı pozisyonlar aynen kabul edilmiştir. 

IH - Ticari işlemlerde kullanıla/n kâğıtlar : 
1. Ticari ve nıütedavil senetler : 
a) Kambiyo senetleri ve kambiyo senetlerine benziyen senetler : (Binde 4) 
b) TCm'tia senetleri : 
1. Resepise (makbuz senedi) (5 T.L.) 
2. Varant (rehin senedi) (3 T.L.) 
3. tyda senedi (1 T.L.) 
4. Taşıma senedi (2,5 T.L.) 
e) Konşimentolar (3 T.L.) 
d) Deniz ödüncü senedi (Binde 4) 
c) İpotekli borç senedi, irat senedi (Binde 4) 
2. Ticarî belgeler : 
a) Faturalar, müstahsil ınıakbuzlariyle gider puslalarmın fatura yerine geçen nüs

haları : 
1. 100 liraya kadar olanlar (100 dâhil) (25 Krş.) 
2. 1 000 liraya kadar olanlar (1 000 dâhil) (50 Krş.) 
3. 1 000 liradan yukarı olanlar (100 Krş.) 
b) Akreditif ve kredi .mektup ive (telgrafları (Binde 2) 
c) Menşe ve ıirıahreç şahadetnameleri (2,5 T.L.) 
d) Bilançolar ve işletme hesabı hulâsaları (resmî dairelere ve 'bankalara ifbraz edi

lenler) : 
1. Bilançolar (10 T.L.) 
2 İşletme hesabı hulâsaları (2,5 T.L.) 
e) Barna.meler - (1 T.L.) 
f) Tasdikli manifesto nüshaları (2,5 T.L.) 
g) Ordinolar (50 Krş.) 
h.) Bankalar veya (ticarethaneler arasındaki münakale, tediye, irsal, teslim ve 

tahsil emirleri * (50 Krş.) 

IV - Makbuzlar ve diğer kâğıtlar : 

1. Makbuzlar (ibra senetleriyle kabzı ımutazammın imza ve mühürleri ihtiva eden 
kâğıtlar dalh.il) : 

a) Belli bir parayı ihtiva otmiyenlerle 100 liraya kadar parayı ihtiva edenler 
(100 dâhil) ve ilgilileri tarafından alınan paralar için icra dairelerine verilen mak
buzlar (25 Krş.) 

b) 1 000 liraya kadar parayı ihtiva edenler (1 000 dâhil) (50 Krş.) 
e) 1 000 liradan yukarı parayı ihtiva edenler (100 Krş.) 
d) Avans makbuzları (Binde 4) 
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e) Kişiler tarafından belli parayı mıutazaımmıtı olarak resmî dairelere verilen mak

buz ve ibra senetleri ve resmî daireler hesabına ödenen paralar hakkımda anültaaddit 
nüsha olarak bankalara verilen makbuz, senetlerinin mezkûr dairelere ait nüshaları (Binde 4) 

f) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve 
mesken (bedeli, harcırah, tazminat ve saire ,'gihi her ne ad ile olursa olsun hizmet karşı
lığı alman paralar için verilen »makbuzlar ile bu paralar nakden ödenımiyerek kişiler adı
na açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye 
olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kâğıtlar (Binde 4) 

g) ödünç alman paralar için verilen makbuzlar veya bu ımahiyetlteki senetler (Binde 3) 
2. Beyannameler : 
a) Yalbancı (memleketlerden (gelen posta mürasalâtmm ıgümrüklenmesi için pıosta-

nelerce gümrüklere verilen liste - beyannamelerde yazılı her mürasele maddesi için (50 Krş.) 
fa) Kanun hükümlerine göre resmî dairelere verilen diğer beyannameler (25 Krş.) 
3. Havale ımiektupları, posta ve telgraf hava enameleri : 
a) 100 liraya kadar olanlar (100 dâhil) (15 Krş.) 
b) 100 liradan yukarı olanlar (25 Krş.) 
4. Tarifede yazılı kâğıtlardan aslı bir liradan fazla ımaktu veya nispî vergiye tabi 

olanların resmî dairelere ihraz edilecek özıet, suret ve tercümeleri (1 T.L.) 

[2] SAYILI TABLO 

Damga Vergisinden istisna edilen kâğıtlar 

7 - Resmî işlerle ilgili kâğıtlar : 

A) Resmî daireler arasında kullanılan kâğıtlar 
1. Resmî daireler arasındaki işlemleri kapsıyan her türlü kâğıtlarla fan dairelerin soruları 

üzerine kişiler tarafımdan yazılan cevaplar <ve ekleri, 
2. Kişilerin işlemleri ile ilgili olarak resmî dairelerce görülecek lüzmm üzerine yazılacak şerh

ler veya çıkarılacak isuret, özet ve tercümeler, 
3. Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkındaki \298 sayılı Kanunun uygulan

masında yapılacak müracaatlara ait her türlü kâğıtlarla verilecek kararlar, 
4. Türkiye atom enerjisi programının uygulanması için lüzumlu her türlü eşyanın ithali sı

rasında düzenlenen kâğıtlar, 
5. Yabancı elçilik ve konsoloslukların ımühür veya imzasını ihtiva eden resmî kâğıtlarla ya

bancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen ve fakat elçilik ve konsolosluklar dışında kullanılmı-
yan kâğıtlar (hu fıkradaki istisna mütekabiliyet şartiydedir), 

6. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış imtiyaz sözleşmeleri ve andlaşmalarla 
Daanga Resminden, fau tarihten sonra yapılacak imtiyaz sözleşmeleri ve andlaşmalarla da Damga 
Vergisinden istisna edilmiş olan kâğiitlar, 

7. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında akdedilen anlaş
malar gereğince ithal olunacak zirai ve gıdai maddelerin ithaliyle ilgili kâğıtlar, 

8. 2527 «sayılı Kanun ıgereğince dertlenen basma eserler İçin ilgili dairelerce verilecek mak
buzlar, 

9. Resmî daireler lehine yapılan istimlâklerde düzenlenen kâğıtlar. 
B) Resmî dairelerden kişilere verilen kâğıtlttr : 
1. Resmî dairelerin iaşe ihtiyaçları için satmahnacak ayniyatın, bedelleri 10 liraya (10 lira 

dâhil) kadar .olanlarının, ayniyat tesellüm 'makbuzları, 
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2. İcra dairelerinin alman hare ve masrafın müfredatını göstermek üzere, ilgililere verdikleri 

makbuzlar, 
3. Vergi, resim ve harçlarla sair bilcümle gelirlere ve kamu yararına mütaallik olarak ""resmî 

dairelerden kişilere tebliğ olunan kararlar, Sayıştaş ilâm ve karraları ve vergi karneleeri, 
4. Köy ihtiyar heyeetlerince verilecek mazbatalar, 
5. 2004 sayılı Kanuna ıgöre icra (dairelerince istiyen alacaklılara takip talebinde bulundukları

na ve tevdi ettikleri belgelere ve verdikleri masraflara dair verilen makbuzlar, 
6. 3456 sayılı Kanuna ıgöre noterlerin aldıkları her nıevi hare ve ücretin müfredatını /göster

mek üzere ilgililere verdikleri makbuzlar, 
7. Resmî dairelerin kumpanya ve acentalara gönderecekleri ordinolar. 
C) Kişilerden resmî dairelere verilen kâğıtlar •: 
1. Hükümetçe akdolunan avans ve istikraz mukavelenameleri, Hazine bonoları, 223 sayılı 

Kanunla çıkarılan Tasarruf bonoları ve tedavüle çıkarılacak Hükümet ve Tür'Mye Emlâk Kredi 
Bankası istikrazlarına ait geçici veya katî tahvillerle bunların bedel, faiz ve ikramiyelerinin öden
mesine ve Ibu husustaki diğer muamelelere ilişkin kâğıtlar, 

2. Yabancı memleketlerde düzenlenen ve doğrudan doğruya resmî daireler ad ve (hesabına 
gönderilen her türlü kâğıtlarla doğrudan doğruya yabancı .memleketlerden mubayaa olunarak res
mî dairelere gönderilen malların ihale kararları ile tesellüm makbuzları, 

3. Ankara'da inşa edilecek sefarethane ve konsoloshaneler için yabancı 'memleketlerden getiri
lecek inşaat malzemesinin ithali ile ilgili kâğıtlar, 

4. 2613 «sayılı Kadastro ve Tapu Tahrir Kanununun 38 nci maddesi gereğince kadastro (mah
kemeleri ile kadastro tahrir komisyonlarına verilen beyannameler, 

5. Besmî dairelere emaneten bırakılan para, hisse senedi, tahvil ve eşyanın ret ve iadesinde 
verilen ımakbuz ve ibra senetleri, 

6. 1704 sayılı Kanunun 1 ve 4 ncü ve 3529 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince zabıta 
âmirlerine veriyecek beyannameler, 

7. Emekli, dul ve yetim ımaaş ve ikramiyelerinin tahsisine ve alındığına dair her türylü kâ
ğıtlar, 

8. Hizmet süreleri emekli ve yetim aylığı bağlanmasına elverişli olmıyanlarla yetimlerine bir 
defaya mahsuls olmak üzere verilen paraların ödenmesine ait kâğıtlar, 

9. Türkiye'ye ıgiren ve çıkan yolculardan 6258 sayılı Kanuna göre gümrüklerce alınacak be
yannameler, 

10. Bir şöhir içinde görev doilayısiyle sarf olunan tramvay, vapur, tren ve otobüs gibi taşıt üc
retlerine münhasır olmak üzere memur ve müstahdemler tarafından verilen beyannameler, 

11. Kişiler tarafından hariçte düzenlenecek imza ve tarihlerin tasdik veyahut suret ve ter
cümelerinin verilmesi için noterlere getirilen kâğıtların noter dairelerinde saklanacak nüshaları, 

12. Evlenme işlerinde kullanılan kâğıtlar, 
13. 7269 sayılı Kanundan faydalanacak kişiler tarafından verilecek taahhütname, beyanname 

ve aktedileeek mukaveleler, yabancı memleketlerden îmar ve İskân Bakanlığınca itflıal olunacak 
her türlü alât edevat ve malzemenin ithalinde düzenlenen kâğıtlar, [bağış ve yardım makbuzları. 

/ / - öğrenciler ve askerlerle ilgili kâğıtlar bölümü aynen kabul edilmiştir. 

III - İşçiler, çiftçiler ve göçmenlerle ilgili kâğıtlar bölümü aynen kabul edilmiştir. 

IV - Ticari ve medeni işlerle- ilgili kâğıtlar bölümü aynen kabul edilmiştir. 

V - Kurumlarla ilgili kâğıtlar holümü aynen kabul edilmiştir. 
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Dönem : 1 
Toplantı :2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Harçlar kanunu tasarısı ile Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın Bolak 
ve iki arkadaşının, 5887 sayılı Harçlar Kanununun 125 nci maddesini 
değiştiren 6765 sayılı Kanuna bir fıkra eklenmesine dair ve Artvin 
Milletvekili Saffet Eminağaoğlu'nun 5887 sayılı Harçlar Kanununun 
1 nci maddesini değiştiren 6765 sayılı Kanunun değiştirilmesine dair 
kanun teklifleri ve Geçici Komisyon raporu (1/395, 2/305, 2/321) 

Harçlar Kanunu tasarısı (1/395) 

T. C. 
Başbakanlık 30 . 1 .1963 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 1956/397 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
25 . 1 .1963 tarihinde kararlaştırılan «Harçlar Kanunu tasarısı» ve gerekçesi, ilişiklerlyle birlikte 
ekli olarak sunulmuştur. 

Geriğinin yapılmasını rica ederim. 
İsmet înönü 

' Başbakan 

GEREKÇE 

GİRÎŞ 

Vergi sistemimizin bir bütün olarak gözden geçirildiği ve kamu oyunda, sistemin memleketin, 
sosyal ve ekonomik şatlanna intibak ettirilmesi zaruretinin anlaşıldığı şu sırada, Devlet gelir 
sistemi içinde mahiyet ve genişliği ile önemli bir yer işgal eden harçlar konusunda da gerekli ça
lışmalar Jyapılmış ve hazırlanan yeni «harçlar kanunu tasarısı» ilişikte sunulmuştur. 

Her ne kadar yakın bir tarihte, 1952 yılında yeni bir harçlar Kanunu tedvin edilmişse de, 
bir taraftan vergi sistemimizde yapılan reform çalışmalarına paralel olarak bu sahada da zama
nımızın görüşüne uygun köklü bir reform yapılması ihtiyacının belirmesi, diğer taraftan on yıllık 
tatbikat sonucunda ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesinin gerekmesi, sunulan tasarının ha
zırlanmasını zaruri kılmıştır. 

İlerde, harçlar mevzuunda yapılan reform çalışmalarının mahiyeti belirtilirken daha tafsilâtlı 
olarak açıklanacağı üzere adı geçen tasarının hazırlanmasında; tatbik kabiliyeti bulunmıyan 
çok dağınık ve çeşitli hare konularının bellibaşlı ve harca mütehammil önemli konulara inhisar 
ettirilmesine ,çalışılmış, yürürlükteki kanunda mevcut, adedleri pek fazla ve varidatları düşük 
olan ve mükellefleri sıkan harçların, tasfiyesi yoluna gidilmiştir. 

282 



BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel görüşler 
İ. - Harçların mahiyeti : 
Harçlar, teorik bakımdan vergi karekteri taşınviyan, diğer bir deyimle, vergi dışı kalan bir 

kamu alacağı kategorisi teşkil ederler. 
Teoriye göre harcı doğuran olay, yapılan bir kamu hizmetidir. \Vıv hizmetin hare konusu ola 

bilmesi için, 
a) Ferdin bir kamu müessesesinden faydalanması, 
b) Ferde kamu eliyle özel bir menfaat sağlanması, 
e) Kamu idaresinin ferdin bir işiyle uğraşması, gerekir. 
Bu esaslara göre «Hare, fertlerin, özel menfaatlerine ilişkin olarak, kamu müesseseleri ve 

hizmetlerinde faydalanmaları karşılığında yaptıkları ödemelerdir. 
Bu tarife nazaran, harç mükellefiyeti, yine teoride «masrafı karşılama» ve «faydalanma» 

prensiplerine dayandırılmaktadır. 
Masrafı karşılama prensibine göre, hare, yapılan hizmetin gerektirdiği masrafların tutan, di

ğer bir deyimle maliyeti ile ölçülür. Faydalanma prensibine göre ise, hizmetin maliyeti ile değil, 
mükellefi için taşıdığı değerle orantılı olur. 

Her iki halde de, harcın tesbitinde hare mükelleflerinin ödeme güçlüklerinin göz önünde 
tutulması gerekir. 

Ancak şu noktayı belirtelim ki, hare tatbikatında yukarda temas edilen teorik prensiplere göre 
hareket edilmesi mümkün olmamış ve olamamaktadır. 

Masrafı karşılama tedrisinde, harcın masrafı taumnıiyle karşılaması icabetmemekle beraber, 
masrafı hiçbir surette aşmaması gerekir. Aksi takdirde hare ya doğrudan doğruya vergi veya 
mikst karekterli bir mükellefiyet mahiyetini «lir, faydalanma teorisinde ise, hare mükellefleri için, 
yapılan hizmetin değerini tesbit etmek tamamen imkânsız bulunur. 

Bu sebepledir ki tatbikatta hare mükellefiyeti, teorik prensip ve görüşlerden çok uzaklaşmış 
ve kendisine mahsus bir «Hare fiskalizmi* şeklini almıştır. 

Maliye tarihinde harçların vergilere tekaddüm ettiği söylenir. Eski Roma'dan başlıyarak ve 
asırlardan geçerek zamanımıza kadar gelmiş olan harçların, zamanla, mâna ve maksadının dışına 
çıkarak, çeşitli muaflık ve istisnalarla sonsuz bir sahaya teşmil edilmek suretiyle dejenere edil
diği müşahade olunur. 

İlk harçlar daha ziyade mülkiyet intikallerinden alınmış, bilâhara Devletin (hükümdarın) 
halk mcnfaatma yaptığı bâzı hizmetler karşılığında ücret alınması usulüne geçilerek, harelarm 
kısmen veya tamamen hizmeti gören memurlara bırakılması yoluna gidilmiştir. 

Son yıllarda memleketlere göre değişik bir seyir takibetmekle beraber, hare tatbikatının git
tikçe gerilemekte olduğu müşahede edilmektedir. Bu netice üzerinde etkili olan faktörleri şu nok
talarda toplamak mümkündür : 

a) Harçlardan önemli olanlar münferit vergi mahiyetini almakta veya umumi vergiler içine 
girmektedirler. 

b) Harçlardan büyük bir kısmı, modern vergi sistemlerinin gelişmesi neticesinde fişkal kaynak 
olarak önemlerini tamamen kaybetmişlerdir. 

c) Gerek liberal gerek sosyal devlette takib edilen malî politikaya intibak kabiliyeti göstere
memişlerdir. 

II - Yabancı memleketlerdeki tatbikat : 
Yabancı memleketlerde, Damga Resmi ile Harçlar çoğu hallerde birbirine karışmakta, bu se

beple aralarında kesin bir ayırma yapmak mümkün olamamaktadır. 
Bu itibarla aşağıda verilen izahat her ilki mevzuu kavrıyacak şekilde tertiplenmiş bulunmak

tadır. 
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Ya'bancı memleketlerde uygulanan Hare ve Damga Resmi sistemlerini Fransız, İngiliz ve Al
man usulleri olmak üzere üç esas tipe irca etmek mümkündür. 

1. Fransa'da; 
Fransa'da Hare ve Damıga Resmi tatbikatının mihverini kayıt ve tescil resmî diyebileceğimiz 

«Droit d'enregistrement» teşkil eder. Eskiden beri meveudolup önemini kaybetmiş bulunan bu mü
kellefiyet, büyük ihtilâl sırasında yeniden düzenlenmiş ve bütün genişliği ile uygulanmaya baş
lamıştır. 

Enregistremeırt, hukuki bir muamelenin malî sicile (refistre fiscal) kaydedilmesi ve bu mü
nasebetle bir resim (Kayıt ve Tescil Resmi) alınmasını ifade eder. Bu mükellefiyette hakim olan unsur 
fişkal menfaattir. Gerçekten alınan resmi hukukî muamelelere sağlanan teminatın 'bir karşılığı, 
ne de ifa edilen hizmetin bedeli olarak mütalâa etmek mümkündür. Maddi formalite ile resmin 
miktarı arasında hiçbir münasebet mevcut değildir. Bu sebeple Enregistrement'ı bâzı müellifler 
mikst karekterli bir mükellefiyet, diğerleri doğ mıdan doğruya özel bir vıergi olarak kabul eder
ler. 

Droit d'enregistrement'ı sistematik bir tasnife tâbi tutmak istersek şu kısımlara ayırabiliriz : 
A) IServet intikallerinden alınan resimler. 
1. İvazsız iktisaplarda (Veraset, Hibe) 
2. İvazlı i&tisaplarda (ıgayrimenkul iktisabı, bâzı menkul eşya iktisabı) 
B) Mülkiyet intikali ile ilgili olmıyan muamelelerden alınan resimler. 
1. Hususi hukuk muameleleri (aetes eMles) 
2. İdari muameleler, . ' . 
3. Adlî muameleler" 
4. Hâkimin huzuru veya iştiraki djşında cereyan eden muameleler (zabıtlar, ekspertizler v. s.) 
5. Noter muameleleri 
O) Enregistrement'a bağlı resimler 
1. Damga Resmi 
2. (Borsa muameleleri resmi, 
3. Şirketler resmi, 
4. Sigorta muameleleri resmi 
5. İpotek resmi 
6. Motorlu Vasıtalar Resmi. 
Oörüiüyor ki, Fransa'da Droit d'enregîstreme nt tatbikatı çok geniş bir sahayı kaplamakta, bu 

nizama Damga Resmi bağlanmış olduğu gibi, vergi hukuku ve tatbikatında bağımsız bir mükel
lefiyet mahiyeti almış olan Veraset Vergisi de dâhil bulunmaktadır. 

Fransa'da Droit d'enregistrement usulünün özelliklerini belirtmek için şu noktalara da temas 
edelim : 

a) Droit d'enregistrement'nın mevzuuna giren muamelelerin bir çoğu aynı zamanda Damga 
Resmine de tabidir. 

b) Bâzı hallerde Damga Resmi daha ziyade Hare karakterini taşır. 
c) Resmî taahhüt muameleleri (Marchâ administratîf) diğer bir deyimle kamu idare ve mües

seseleri ile yapılan inşaat, tamirat ve emtia teslimatına mütaallik mukaveleler % 1 nispî resme tabi 
idi. Bu resmin tatbikatta fiyata ilâve edildiği, buna mukabil birtakım formalitelere sebebiyet ver
diği göz önünde tutularak 1941 de kaldırılması cihetine gidilmiştir. 

d) -Jürisprüdanda göre, hususi muamelelerde tek mukavele (Acte unique) şeklinde olmıyan, 
yani testi edilen mektuplara göre tekemmül eden muameleler vergiye tabi değildir. 

Fransa'da Droir d'engeristrement tatbikatı ile Maliye Bakanlığına bağlı, fakat hususi biv idare 
heyeti olan, bütün memlekete yayılmış bir teşkilât (Regie d'enregistrement) meşgul olur. Bu teş
kilât 1948 de yapılan idari bir reformla Vergiler Genel Müdürlüğüne bağlanmıştır. 

Yukarıki açıklamadan anlaşılacağı üzere, hare ve vergi karışımı olan Droit d'enregistrement'i 
bütün genişliği ve karışıklığı ile uygulayan memleketlerin başında Fransa gelmektedir. Bu nıükel-
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lefiyetin tatbikatı o derece vuzuhsuz ve içinden çıkılmaz bir hal almıştır ki, hususi eksperlere ihtiyaç 
gösteren bu konuda ayrı bir «Science d'enregistrement» dan bahsedilmektedir. 

Fransa'da Damga Resmi dâhil Droit d'e;)registrement'in 1958 yılı yekûn fişkal hâsılatı içindeki 
payı % 6,65 den ibarettir. 

Bu nisbetin dağılışı şöyledir : 

Servet intikali resimleri % 2,60 
Damga Resmi % 1,20 
Diğerleri % 2,85 

% 6,65 
2. İngiltere'de : 
İngiltere'de devlet plânında damga resmi ile harçlar arasında prensip itibariyle bir ayrılık gö

zetilmemiş, bunlar vergi unsuru galip bulunan «Siamp duties» grupu altında toplanmıştır. 
Bu resimlerden bir kısmı sermaye vergisi (menkul "kıymetlerin emisyonu veya transferi üzerin

den almanlar gibi), diğerleri masraf vergileri (Ticari senetler, borsa muameleleri, istikrazlar, ipo
tekler, sigorta, muameleleri ve benzerleri üzerinden almanlar) olarak mütalâa edilmektedir. 

İngiltere'de Damga Resmi ve harçlar konusunda iki gelişme kayda değer bulunmaktadır : 
a) Mevzuun karışıklığı ve vuzuhsuzluğu göz önünde tutularak, teessüs etmiş kazai içtihatlara 

göre, resmin uygulanmasında düşülen' tereddüt ve anlaşmazlıklardan mükellefin lehine karar veril
mesi kaide halini almıştır. 

b) Esasen uygulama sahası nisbeten dar olan Damga Resminin 1949 Finance Act ile daha da 
basitleştirilmesi yoluna gidilmiş ve resme tabi birçok muameleler vergi dışı bırakılmıştır. Bu suret
le, en tipik hare ve damga resimlerinden pasaport ve medeni hal ile ilgili hare ve resimler kaldırıl
mıştır. 

Diğer taraftan, mahallî plânda da geniş bir sahayı kaplıyaıı ve büyük bir karışıklık içinde bulu
nan harçlar belli birkaç mevzua inhisar ettirilerek basitleştirilmiştir. 

3. Almanj^a'da : 
Almanya'da Damga Resmi ve harçlar konusunda kabul edilmiş ve uygulanmakta bulunan usul, 

diğer Batılı memleketlere nazaran en rasyonel ve ileri bir sistem olarak görülür. Bu sistemin özeL-
liklerini şu noktalarda toplamak mümkündür : 

a) Almanya'da halen Damga Resmi mevcut değildir. Evvelce eyaletlere göre değişik şekiller
de ve geniş ölçüde uygulanmış olan Damga Resmi 1936 da belli esaslara göre Reich Vergisi olarak 
yeniden düzenlenmiş, 1941 yılında ise tamamen terk edilmiştir. 

b) Almanya'da Devlet plânında ve fişkal sistemin dışında organize edilmiş olan harçlar, muay
yen ve mahdut mevzulara inhisar etmektedir. (Mahkeme harçları, noter harçları, pasaport harçları 
gibi). Bunlardan mahkeme harçları özel bir kanunla ayrı bir nizama bağlanmıştır. 

c) Almanya'da Fransa ve diğer Batı devletlerinin karışık, dağınık ve sistemsiz kayıt ve tescil 
resimleri, harçlar ve damga resmi usulü yerine bunların sahasına giren belli başlı konular hakkın
da, münferit tedavül vergileri ihdas olunmuştur. 

Yukarda ana hatları ile izahına çalışılan Alman sisteminin karakteristiğini, fiskalitenin dışında 
kalan mahdut harçlar bir yana bırakılırsa, sözü edilen tedavül vergileri teşkil eder. Bu vergileri 
şu suretle tasnif edebiliriz : 

A) Sermaye Tedavülü vergileri : 
1. Şirketler Vergisi (sermaye şirketlerinin tesisinde konulan veya sonradan artırılan sermaye 

ile, özsermaye yerine geçen istikrazlar üzerinden alman vergi) 
2. Menkul Kıymetler Vergisi (opligasyon emisyonları ve belli şartlarla yabancı menkul kıymetler 

üzerinden alman vergi) 
3. Borsa Muameleleri Vergisi. 
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B) Gayrimenkul İktisabı Vergisi : 
Fransa'da Enregistrement mevzuuna giren, bizde tapu harcına tabi olan bu vergi, Alman vergi 

sisteminde bağımsız ve önemli bir mükellefiyet düzenlenmiştir. 
C) Diğer Tedavül vergileri : 
1. Ticari Senetler Vergisi, 
2. Sigorta Vergisi (nakden korunma vergisi) „ 
3. Nakliyat Vergisi, 
4. Motorlu Taşıtlar Vergisi, 
5. Bahsi Müşterek ve Piyango Vergisi. 
Almanya'da 1958 yılında yukarda saydığımız Tedavül vergilerinin yekûn fiskal hasılat içindeki 

paylan şöyledir : 

Sermaye Tedavülü Vergileri 
Gayrimenkul iktisabı Vergisi 
Ticari Senetler Vergisi 
Sigorta Vergisi 
Nakliyat Vergisi 
Motorlu Taşıtlar Vergisi 
Bahsi Müşterek ve Piyango Vergisi 

Toplam 
Yekûn fiskal hasılatı 

D. M. 
Milyon 

139 
120 
104 
246 
544 

1 082 
243 

2 478 
43 

• % 

0,32 
0,27 
0,24 
0,57 
1,26 
2,51 
0,56 

5,73 
Milyar. 

4. Diğer memleketlerde : 
Amerika Birleşik Devletlerinde Damga Reâmi ve Harçların federal gelir sistemindeki yeri, Av

rupa devletleri ile kıyaslanamıyacak derecede önemsizdir. Noter muameleleri, aksiyon ve obligşs-
yon emisyon ve transferleri, sigorta muameleleri, oyun kâğıtları ve gümüş külçe satışı üzerinden alı
nan bu resimlerin tutarı fiskal hasılat içinde ancak binde ile ifade edilen bir nisbettedir. Ancak 
üye devletlerle büyük şehirlerde bu mükellefiyetin tatbikatı nisbeten daha geniş ve önemlidir. 

Batı Avrupa'nın diğer devletlerinde (Belçika, italya, isviçre, Halânda gibi) daha ziyade, Fran
sız Enregistreman usulünün, daha daraltümış ve bâzılarında bir dereceye kadar ıslah edilmiş şe-
küleri ile uygulandığı görülür. 

isviçre'de federal plânda tatbik edilen Damga Resmi, mevzularına göre 6 kategoriye ayrılmıştır: 
1. Menkul kıymet emisyonları, 
2. Menkul kıymet alım satımları, 
3. Menkul kıymet koponları, 
4. Ticari senetler ve çekler, 
5. Sigorta primleri, 
6. Nakliyat belgeleri. 
Kanton ve belediyelerde ayrıca tescil ve Damga resimleri uygulanır. Şu var ki, gerek konfede

rasyon gerek kanton ve belediyelerin bu kaynaktan sağladıkları hasılat gayet cüzi bulunmaktadır. 
italya'da Fransa'dakine benziyen bir usul uygulanmakta olup 1953 te çıkarılan bir kanunla 

Damga Resmi mevzuunda bir koordinasyon ve birleştirme yoluna gidilmiştir. 
III - Türkiye'deki tatbikat : 
Türkiye'de de genel seyri takibeden harçlar, Osmanlı imparatorluğunun son devirlerinde Fran

sız usulünün etkisi altında karışık bir hal almış ve bu durura 1949 da başlıyan vergi reform ha
reketine kadar devam etmiştir. Bu hareketin tesiri ile, harclarin da sistem ve vuzuh bakımından de-
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ğilse bile, tasnif ve tertip bakımından yeni bir nizama bağlanması yoluna gidilmiş ve böylece 1952 
yılında yürürlüğe giren 5887 sayılı Harçlar Kanunu vücuda getirilmiştir. 

Şeklen de olsa ileri bir adım teşkil eden bu kanunlarda, harca tabi muameleler ayrı ayrı ve 
tasnifli olarak mevzu, mükellefiyet ve isnatları ile 10 kısımda toplanmış, 11 nci kısımda da müşte
rek hükümler gösterilmiştir, tik 10 kısımda toplanan adlî muamelelerle, noter ve konsolosluk mu
ameleleri gibi klâsik hare konulandır. Harca tabi gayrimenkul iktisapları tapu ve kadastro mua
meleleri kısmında yer almıştır. 

Kanuna, kısımlardan her birine ait olmak üzere, 10 tarife eklenmiştir. Yalnız ve tarifelerde 
yer alan pozisyonların tutarı 288 dir. 5887 sayılı kanun dışındaki hayvan sağlık zabıtasıı ve 
Sefineler Resmiyle mahallî idareler tarafından alınmakta olan harçlar ve aynı mahiyette resimlerin 
bunların dışında kaldığını belirtmek gerekir. Harçların 1961 bütçemize göre Devlet fiskal gelirleri 
içindeki payı şöyledir : 

Milyon Nisbct 
Lira % 

Tapu harçları 
Mahkeme harçları 
Noter harçları 
Pasaport harçları 
Diğer harçlar 

85 
43 
13 
31 
3,5 

48,5 
24,5 
7,4 

17,6 
2,-

175,5 100,.-

Harcların aynı yıla ait 7,4 milyar T. L. tutarındaki yekûn fiskal hasılata nisbeti % 2,3 ten 
ibarettir. Bunun yarısını tapu harçları teşkil etmektedir. 

IV - Türkiye'deki hare rejiminin tenkidi : 
Bizde hare tatbikatı, yukarda genel olarak izahına çalışıldığı üzere, sistem bakımından gerilik 

ve vuzuhsuzluğunu bütün genişliği ile .muhafaza etmektedir. Bu tarihî mükellefiyet, vergi sistemi 
ve hukukumuzda meydana gelen gelişmeyi takip etmekten uzak kalmıştır. 

Türk Vergi Sistemi; Gelir, Kurumlar ve Gider Vergileriyle prensip bakımından ileri bir nizam 
olarak kurulmuş olup, bu hareket olumlu bir gelişme halinde bulunmakla beraber 1952 yılında ka
bul edilen Harçlar Kanununun, şekil bakımından ifade ettiği ilerleme bir yana bırakılırsa, sözü 
edilen mükellefiyetlerin teori ve tatbikat bakımlarından, Türk vergi reform hareketinin tamamen 
dışında kaldıkları görülür. 

Yukarda belirtilen düşünceler dışında, bizdeki harçlar tatbikatı özel olarak şu noktalardan ten
kide değer bulunur : 

a) Türkiye'de harca tabi konular, hattâ Fransız usulünü tatbik eden Batı devletlerine nazaran 
son derecede geniş ve teferruatlı tutulmuştur. Bu sebeple iktisadi hayat, hukuki işlemler ve fertle
rin Devletle olan münasebetleri, bu mükellefiyet formalitelerinin sıkıcı etkisi altında bulunmakta
dır. 

b) Harçların en önemlisi ve verimlisi olan ve modem vergicilikte bağımsız bir vergi karekte-
rini almış bulunan emlâk alımları ile ilgili tapu harçları, hâlâ eski hüviyetini muhafaza etmek
tedir. 

e) Harca tabi işlemlerin bütünü, bu arada Tapu Harcına tabi işlemler, adlî işlemler, pasaport 
ve konsolosluk işlemleri ve ruhsatnameler aynı zamanda Damga Resmine de tabi bulunmaktadır. 

d) Harçların büyük bir kısmını modern vergi politikasına hâkim olan ekonomik ve sosyal 
görüş ve icaplarla bağdaştırma mümkün değildir. 
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ÎKÎNCÎ BÖLÜM 

Harçlar Reformu 
t - Reformun ana çizgileri : 
1. Radikal reform ihtiyacı 
Yukarıda yapılan açıklamalardan anlaşılacağı üzere harçlar konusunda köklü bir reform kaçı* 

nılmaz bir hal almıştır. Bu reformun en radikal ve rasyonel şekli, harçları basitleştirmek suretiy
le mahdut konulara inhisar ettirmek, Tapu Harcının emlâk alımlan ile ilgili kısımlarını münferit 
Tedavül Vergisi haline getirmek, diğer hardan da toptan kaldırmaktır. 

Şu var ki, bizde şimdilik bu yoldan gitmeğe bütçe mülâhazaları müsait bulunmamaktadır. 
Evvelce belirttiğimiz gibi 1961 Bütçesinde harçların hâsılat tutan ve yekûn fiskal hasılata nisbe-
ti şöyledir. 

Tutan Nfcbeti 
Lira % 

Harçlar 175,5 milyon 2,3 

Başka kaynaklar bulunmadan, daha doğrusu, ekonomik kalkınma ile birlikte ilmî vergi refor
munun ve tatbikatının geliştirilmesi suretiyle kamu gelirlerinin artması sağlanmadan harçlar da 
önemli bir fedakârlık yapılması vâridolamaz. 

Diğer taraftan harçlar mükellefiyetini bugünkü durumu ile muhafaza etmeye de imkân 
bulunmamaktadır. 

İzlenen Genel Vergi Reformu hareketi içinde, fiskal sistemimizin bu en geri kalmış, dağınık 
ve sıkıcı mükellefiyetlerini de mutlaka ele alarak mümkün olduğu kadar derli toplu ve rasyo
nel bir hale getirmeye mecburuz. Bu görüşten hareketle, harçlar konusunda yapılacak re
formun esaslarını şu noktalarda toplıyabiliriz : 

1. Harca tabi bâzı Önemli konulan münferit vergiler haline getirmek, 
2. Aynı zamanda harca ve resme tabi konulan bunlardan birinde toplamak birleştirmek, 
3. Verimi pek düşük, sosyal ve ekonomik bakımlardan pek mahzurlu veya tatbiki mü.-}kül 

handan kaldırmak, 
4. Muhafaza edilecek harçları bugünün para rayicine göre ayarlamak suretiyle,bu fi&hada 

önemli bir azalmaya mahal vermemek, 
5. Harçlarda bünyevi değişiklikleri gerektiren bahis konusu reformun sonucu olarak, bu 

mükellefiyetlerle ilgili yeni kanunlar düzenlemek, 
Yukarda yazılı konular mütaakıp paragraflarda sırasiyle açıklanmıştır. 
2. Müfenrit vergiler ihdası : 
Harçlardan münferit vergi haline getirilebilecek olanlarda şu şartlann mevcudolması gere

kir : 
a) Uygulama sahasının geniş, olması, 
b). Fiskal randımanının yütesek bulunması, 
Münferit vergiler ihdasına gidilirken bunların sosyal ve ekonomik düşünceler veya teknik 

sebepler ileride kaldımlmalan varid olmamalıdır. 
Bugün Harçlar Kanunu içinde, tanzim edilmiş olan emlâk alımlan ile ilgili hare mükellefi

yetlerini, yabancı memleketlerdeki tatbikatı ve gelişmeleri de göz önünde tutarak müstakil «Em
lâk Alım Vergisij» adı altında tanzim etmek zararı görülmüştür. 

3. Bâzı resimlerin harçlarla birleştirilmesi : 
Evvelce belirtildiği gibi, aynı mevzular birçok hallerde hem Harç hem de Damga Resmine ta

bidirler. Bu şekildeki tatbikat bizde de geniş ölçüde caridir. Bu cümleden olmak üzere adlî mua
meleler, pasaport ve konsolosluk muameleleri ve ru asatnameler hem Harca hem Damga Resmine 
tabi bulunurlar. Modern fiskalitenin anlayışı ve tekniği bakımından tamamen gayrimantikî, 
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külfetli ve usandırıcı olan bu usulü terk ederek mümkün mertebe hare ve resmi birleştirmek 
suretiyle bunları ya sadece harca ya da resme tabi tutmak yoluna gidilmiştir. 

4. Bâzı harçların kaldırılması : 
Yapılacak reformda, verimi pek düşük veya uygulanmaları sosyal ve ekonomik bakımlardan 

mahzurlu olan bâzı harçların kaldırılması zaruri bulunmuştur. 
5. Hare nisb etlerinin ayarlanması : 
Muhafaza edilecek olan harçların bugünün rayicine göre yeniden tesbit edilmesi de reformun 

bir icabıdır. 
Bilindiği gibi hare mevzuunda, 201 sayılı Kanunla Konsolosluk ve Pasaport harçlarında 1961 

de yapılan artırmalar huric, para değerinde vukua gelen düşüşü nazara alarak her hangi bir 
ayarlama yapılmamıştır. Bu sebeple tarifelerde hare miktarları mevzuların mahiyetine göre 
yeniden tâyin ve tesbit edilmiştir. 

6. Yeni bir kanun tedvin edilmesi : 
Harçların yukarda arz edilen esaslar, dairesinde, yeni nizama tabi tutulması, bu mükellefiyet

lerle ilgili kanunların modern fiskal anlayışa ve vergi hukukunun prensiplerine göre yeni bas
ton tedvin edilmesini gerektirmektedir. 

Bu suretle hare konuları daraltılmış, çağdaş tedvin tekniğine göre vuzühlu ve açık bir 'kanun 
yaratılmış olacaktır. 

II - Yeni Harçlar Kanunu tasarısının genel izahı : 
Yeni harç sisteminin kuruluşundaki ana maksadı, bu mükellefiyetin de genel vergi reformu 

plânı içinde diğer reform hareketleriyle uyumlu foir ünite olaruk yerini ve mevkiini almasını 
sağlamaktadır. 

Gerçekten geniş bir alana yayılı bulunan hardan, yukarda yaptığımız açıklama ve tenkidlerin 
ışığı altında, dağınık, karışık ve sıkıcı olmaktan kurtarmak lâzımdır. 

Halkın devletle münasebetlerinin birçok safhalarında kendini göstermesi itibariyle, demokratik 
bir anlayış içinde harçlara yön vermek de üzerinde durulması gereken hususlardan biridir. 

Konuyu sadeleştirmek, vuzuhlu kılmak, bürokratik işlemleri azaltmak, sistem mevzu ve tarife ba
kımlarından harçları .daha rasyonel hale getirmek de başlıca hedefler olarak düşünülmüştür. 

Yeni sistemin kuruluşunda ayrıca çeşitli merciler, teşekküller ve şahıslardan intikal eden müta
lâa ve şikâyetler de göz önünde bulundurulmuştur. 

1. Harçlar Kanununun mevzuu : 
Harca tabi konular yürürlükteki kanunda olduğu gibi yine tarifeler şeklinde tesbit edilmiştir : 
Bu iş yapılırken yeni bir sınıflama ve tertibe gidilmiş, tarifelerin bâzıları birleştirilmiş, aynı ta

rifede yer alan pozisyonların birbiri ile ilgili ve bağlantılı olanları yeniden gruplandırılmıştır. 
Aşağıdaki paragraflarda işaret olunacağı üzere bir kısım hare tarifeleri bütün olarak, bir kısmı

nın da bâzı parça ve pozisyonları hare mevzuu dışına çıkarılmış, münferit bâzı resim ve harçlar yeni 
bir tarifeye bağlanmak veya mevcut tarifelere eklenmek suretiyle mevzuun içine alınarak harçlar ile 
"birleştirilmiştir. 

Harç mevzularının bir tarife maddesi ve pozisyonu halinde tâyin ve tesbitinde ise şu esaslar hâ
kim olmuştur. 

Dağınık ve seyrek işlemler bir tarafa bırakılmış, teferuat ayıklanmış, konunun ve işin kesafet gös
teren ve işlemi temsil eden belirli, esaslı muamele ve safhaları ele alınmış ve harçların, açık ve top
lu olan bu safhalar üzerinde oturtulmasına çalışılmıştır. 

Sosyal ve ekonomik mülâhazalara ve mevzuun fiskal değerine de tarife pozisyonlarının tesbitinde 
ön plânda yer verilmiştir. 

Adliye harçları arasında yer alan iflâs harçları konusunda, iflâs işlerinin arızî olduğu,'fiskal bir 
portresi bulunmadığı ve esasen harem alacaklı tarafından ödeneceği gerekçesiyle bu işlemlerden alı
nan harçların kaldırılması yolunda bir teklif ileri sürülmüş ise de, bu teklif iflâsın kolektif bir ic-
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ra mahiyetinde olması ve idareye daha ağır bir yük yüklemesi ve yabancı memleketlerin tümünde bu 
konuda daha ağır bir mükellefiyetin cari bulunması sebepleriyle çoğunlukla kabul edilmemiştir. 

îşte bu ana hareket noktalarından gidilerek yeni Harçlar Kanununun mevzuu ekli tarifelerde te
ferruatlı olarak gösterildiği üzere şu şekilde tâyin ve tesbit olunmuştur. 

(1) Sayılı Tarife - Adliye harçları 
A) Mahkeme harçları 

I - Dâva ve başvurma harcı 
II - Celse harcı 

III - Karar ve ilâm harcı. 
B) İcra ve iflâs harçları : 

I - îcra harçları 
I I - îflâs harçları 

C) Ticaret sieili harçları : 
I - Kayıt ve temsil harçları 

I I - Kayıt suretiyle ve tasdikname harçları 
D) Diğer adlî harçlar : 

I - Suret harçları 
II - Depozito harçları 

[II - Defter tutma harçları 
P7 - Miras işlerine ait harçlar 
(2) sayılı tarife - Noter harçları 

I - Değer üzerinden nispî harçlar 
II - Maktu harçlar 

(3) Sayılı Tarife - Vergi itiraz h a r d a n 
I - Başvurma harcı 

I I - Nispî harçlar 
I I I - Maktu harçlar 
(4) Sayılı Tarife - Tapu ve kadastro harçları 

I - Tapu işlemleri 
I I - Kadastro işlemleri 

(5) Sayılı Tarife - Konsolosluk harçları 
I - Değer üzerinden nispî harçlar 

I I - Gemicilik işlerinden ton üzerinden nispî harçlar 
I I I - Maktu harçlar 
(6) Sayılı Tarife - Pasaport, ikamet tezkeresi ve tasdik harçları 

I - Pasaport harçları 
I I - Vize harçları 

I I I - ikamet tezkeresi ve tasdik harçları 
(7) Sayılı Tarife - Gemi ve liman harçlan 

I - Gemi sicil işlemi harçları 
I I - Liman işlemi harçları 

(8) Sayılı Tarife - îmtiyazname, ruhsatname ve diploma harçları 
I - imalât ruhsatları 

I I - İhracatçı ruhsatnemeleri 
I I I - Maden arama ruhsatnameleri, işletme ruhsatnameleri ve işletme imtiyazları 
IV - Petrol işlemleri 
V - Satış ruhsatları 

VI - Meslek erbabına verilecek tezkere vesika ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar 
VII - Okul diplomaları 
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(9) Sayılı Tarife - Trafik harçları 

I - Kayıt ve tescil harçları 
Jİ - Ehliyetname ve şoför adayı belgeleri harçları 

III - imtihan harçları 
IV - Ehliyetname vizesi harçları 

V - Fennî muayene hardan 
VT - Ruhsat harçları 

2. Harçların niebetleri : 
Hare konularının toplu safhalara bağlanmasının tabiî sonucu olarak hare miktar ve nisbetleri 

de yeniden tayin ve tesbit edilmiştir. Bu yapılırken aynı zamanda yürürlükteki nisbetlerden yük
sek ve ağır olanlar hafifletilmiş, para rayicinin değişmesinden ileri gelen bâzı nisbet ve miktar 
düşüklükleri de bir dereceye kadar düzeltilmiştir. 

3. Harçlar dışına çıkarılan mevzular : 
a) Münferit vergi haMne getirilen mevzular : 
Yeni barclar sistemi kurulurken münferit vergi haline getirilebilecek -mevzular incelenmiş ve 

bugün harçlar mevzuu içinde en önemli yeri1 tutan gayrimenkul iktisaplarının münferit, bağım
sız bir vergi olarak ihdas edilebilme şartlanın tamamen taşıdığı neticesinle varılmıştır. 

Bu düşüncelerle, bugünkü Tapu ve Kadastro Iharçl'arı içinde yer almış bulunan, ivaz mukabili 
gayrimenkul iktisabiyle ilgili harçlar, bu tarifeden çıkarılarak ayrı bir vergi kanunu mevzuu ya
pılmış ve buna mütedair hazırlanan «Emlâk Abm Vergisi kanunu tasarısı» ayrıca sunulmuştur. 

Bu suretle Türkiye'de gayrimenkullerin ve gayrimenkul üzerindeki irtifak haklarının karşılığın
da. iktisabı, gayrimenkul!erin ve irtifak haklarının sermaye şirketlerine sermaye olarak konulma
sı, gayrimenkullerin ölünceye kadar bakma akdi ile temliki, verginin mevzuuna ithal olunmuştur. 

îvazlı gayrimenkul iktisabı ile ilgili olmıyan işlemler ve diğer bâzı tapu ve kadastro işlemleri 
yine harçlar içinde bırakılmışlardır. 

b) Kaldırılacak harçlar : 
Harçların yeni kuruluşunda, fiskal bakımdan önemini kaybetmiş, ekonomik ve sosyal bakım

lardan savunul amıyacak durumda bulunan mükellefiyetlerin tasfiye edilmesi başlıca hedeflerden 
biri olmuştur. Bu münasebetle, hayvan, sağlık zabıtam resmi' ele alınmış ve tasfiye edilmesinin 
lüzumlu olduğu neticesine vanlmıştır. 

405 sayılı eski bir kanuna dayanan ve hayvanların ve hayvani maddelerin muayenesi münase
betiyle alınan bu resmin 1961 yılı bütçesinde tahmin olunan miktarı 125 bin liradır. Bu itibarla 
fiskal bir değeri yoktur. Mevzu işlense de, önemli bir gelir kaynağı olmak niteliğinden mahrum
dur. 

Kadı ki, hayvanların sağlık ve sağlamlığına hayvan maddelerinin bozuk olmamasını ve dolayı-
aiyle insan »sağlığını korumaya varan ve Devletçe yapılan bir murakabe ve kontrol işlemi' üzerin
den resim alma genel sıhhat ve tarım politikasiyle bağdaştırılamaz. 

Diğer taraftan resmî umumileştirmeye ve iskele ve istasyonlardaki veteriner muayenelerine 
bağlı kalan bugünkü tatbikatı tam ve işler hale getirmeğe de imkân ıgörülememektedir. Bu se
bepledir ki, Hayvan Sağlık Zabıta Besmînin tamamen kaldırılması uygun bulunmaktadır. 

e) Harçlar dışına çıkarılacak işlemler ; 
Yeni hare tarifelerinde tutulan ve uygulanan metodun icabı olarak hare mevzuu dışında kalmış 

işlemleri yürürlükteki tarife ile yapılacak kıyaslamada derhal görmek mümkündür. Burada işa
ret etmek istediğimiz husus bu münferit işlemler değil bir bütün olarak harçlar dışına çıkarılan 
konulardır. Bunları şöylece özetlemek mümkündür. 

1. Yürürlükteki (16) sayılı tarifenin mevzuunu teşkil eden nüfus işlemleri, (9) sayılı tarife
nin mevzuunu teşkil eden vatandaşlık işlemleri hare mevzuu olmaktan çıkarılmış ve bu tarifeler 
bütün ihalin.de tasfiye edilmiştir. 

Nüfus işlemlerinin değersiz bir hare mevzuu olması ve artınlmasına maMyetinin elverişli bu-
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Ummaması ve işlemin esasının; da harca tabi tutulmamış olması arızî birkaç işleme taallûk eden bu
günkü harcın tamamen tasfiyesini haklı gösterecek sebeplerdir. 

Vatandaşlık işlemlerine gelince, bunlar da esas itibariyle arızî işlemlerdir. Göçmen ve mül-, 
teciler ve bunlara kıyaslanacak durumda olanlar kayıtsız şekilde hare mevzuu dışında bırakılınca 
vatandaşlık işlemlerinin bir hare temeli olanak önemli olduğu ileri sürülemez. Nüfus işlemlerine 
benziyen mahiyeti de nazara alınınca vatandaşlık işleminin bir vergi konusu olarak muhafaza edk 
lemiyeoeği düşünülmüştür. 

2. Ceza dâvalarından alınacak harçlar (şahsi haklarla ilgili dâvalar Ihariiç) ile avukatlık 
işlerine mütaallik harçlar bütün olarak hare mevzuu dışına çıkarılmıştır. 

Gerçekten ceza dâvalarının bir hare mevzuu ve sebebi yapılması harçların dayandığı prensip 
ile bağdaştırılamamış, Devletin âmme menfaatine kullandığı ceza, tedip ve ıslah hakkının suçlu
lara yönelen bir hare mükellefiyeti meydana getiremiyeceği neticesine vanlmıştır. Diğer taraftan 
ceza dâvası harçlarının gerçek bir fiskal değeri de bulunmamaktadır. Maliye idaresini fuzuli ola
rak işgal etmekte, küçük miktarlardan terekkübetmesine karşılık binlerce mükellefe taallûk et
mektedir. Bunlardan harcın takip ve tahsili ıgüç, verimsiz ve çek düşük nisbetlidir. Bütün bu se
bepler ile ceza dâvalarından alınacak harçların mevzu dışına çıkarılmasının uygun olacağı düşü
nülmüştür. 

Avukatlık işlerine gelince, adliye harçları içinde yer alan işlemler esas itibariyle avukatlık mes
lekinin disiplin muamelelerine taallûk etmektedir. Bu sebeplere dayanarak avukatlık işlemleri de 
adliye harçları mevzuunun dışına çı'kanlarak tasfiye olunmuştur. 

3. Yabancı memleketilerde oturan Türk vatandaşlarının ahvali şahsiyelerine mütaallik işlem
lerde konsolosluk harçları mevzuu dışına çıkarılmışlardır. 

Gerçekten ahvali şahsiye işlemleri Türk vatandaşlarının yabancı memleketlerde kaydolunup 
hüviyetlerinin tesbit ve ifade olunmasından ibarettir. Bu işlem vatandaş ilmühaberleri verilmesi 
yoliyle sağlanmaktadır. Nüfus işlemlerine kıyaslanabilecek bu evraktan hare alınması, adedleri za
ten mahdudolan ve mütekâsif bulundukları memleketlerde ise zayıf durumda bulunan TürT* vatan
daşlarını sıkıcı ve malî bakımdan da ezici olmaktadır. 

Türkiye'de nüfus ve hüviyet işlemleri tamamen hare mevzuu dışına çıkarılırken bunlara benze
yen ve hattâ daha da kolaylaştırılması icabeden ahvali şahsiye sicil mvıamelelerinin de harca tabi 
tutulması doğru ve uygun bulunmuştur. 

4. Konsolosluk hardan içinde yer alan menşe şahadetnameleri Iharcı üzerine yapılan incele
meler sonunda GATT çerçevesi dâihilinde varılan anlaşmalara uyularak bu harelann kaldınl-
ması, prensip itibariyle uygum bulunmuştur. 

4. Birleştirilen hare ve resimler 
Yeni harçlar sistemi kurulurken önemli konulardan birini de münferit haldeki bâzı resim ye 

harçların birleştirilmesi, resim ve ıharclardaki özellikle Damga Resmi ve harclarda'ki tedahüllerin 
giderilmesi teşkil etmiştir. (Bununla ilgili olarak 

a) Sefineler Resmi, 
b) Tayyare Resmi, 
c) Gümrük kâğıtlanndan alman Savunma Vergisi, 
d) Trafik Resmi ve hardan, 

üzerinde durulmuştur. 
Sayılan resim ve harçlardan, Tayyare Resmi ile Savunma Vergisi hakkındaki düşüncelerimiz, 

teklif olunan yeni Damga Vergisinin izah!an içinde ifade olunmuştur. Trafik Resmi ile teklif olu
nan yeni Motorlu Nakil Vasıtaları Vergisi mevzuu içinde açıklanmıştır. 

Karayollan Trafik Kanunu ve Tüzüğünde nizamlanmış olan Trafik Harçlarının, adı geçen kanun 
ve tüzük içinden çıkartılmış ve teklif edilen yeni Harçlar kanun tasamı içine alınaratk, tasannın 
(9) sayılı tarifesi içinde düzenlenmiştir. 
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Sefineler Besimi, merakibi ba'hriyeden alınarak rüsum hakkındaki 216 sayılı eski bir kanuna da

yanmaktadır. Kavradığı muameleler tipik hare mevzuları olmakla beraber, kanunun terim, iş
lemleri ifade ve çerçeveleme ve tarife bakımlarından çok eskimiş bulunması, gemi ve gemi işlem
lerine dair hukukî muamelelerin Devletle olan münasebet ve 'bağlantılarının değişmiş olması, kanu
nun yeniden ele alınarak incelenmesini icabettirmiştir. Bu çalışma ve inceleme neticesinde Sefine
ler Resmi münferit bir hare olmaktan çıkarılmış «ö-emi ve Liman Harçları» adiyle yeni barolar 
sistemimize katılarak buna mahsus 'bir tarife ihdas olunmuştur. 

Damga Resmi ile harçlar arasındaki tedavüllere gelince, yeni Damga Resmi sistemimizin izahı 
sırasında daha geniş olarak temas olunduğu gibi Damga Resmine tabi bulunan bâzı evrak, dayan
dığı muamelelerin hare mevzuu olması itibariyle, bu resmin dışına çıkarılmıştır. İmtiyazlar, ruhsat
nameler, ihtira beratları, alâmeti farikalar, vekâletnameler mahkeme işlerine ait evrak, pasa
portlar, diplomalar, konkordatolar ilâh. gibi. 

Bu işlemlerin hare tarifelerinde pozisyonları mevcut ise onunla birlikte ve Iharc miktarı da dü
zeltilerek birleştirilmiş, hare mevzuu yapılmak değerinden mahrum olanlar veya mahallî plânda 
mütalâası icabedenler tasfiye edilerek hare mükellefiyeti dışı bırakılmıştır. 

5. Teklif edilen tasarının sistemi : 
Yukarıki kısımlarda tafsilâtiyle belirtildiği üüzere, çok çeşitli ve dağınık olan hare mevzuları 

1952 yılında tedvin edilen Harçlar Kanunu ile bir araya toplanmış ve bunlara bir sistem ve 
vuzuh verilmeğe çalışılmıştır. Ancak adıgeçen kanun dahi, sistem itibariyle bugünkü vergi tek
niğine uygun bulunmamakta, harçların mevzuu, mükellefiyet, muafiyet, tarh, tahakkuk, ödeme ile 
ilgili hükümleri sarih olarak her kısımda belirtilmediği gibi, hare mevzuları ile ilgili kısımlar 
arasında bâzı tedahüller de mevcut bulunmakta, keza Vergi Usul Kanununda yer 'alması icabeden 
usule ve cezaya müteallik hükümler dahi kanunun muhtelif maddelerine biribiriyle irtibatları 
temin edemiyecek şekilde konulmuş bulunmaktadır. 

Bu unsurları gidermek maksadiyle tasarı bir sistem ve aşağıda yazılı esaslar dairesinde ha
zırlanmıştır. 

Evvelce tasarıyı teşkil eden hare mevzuları başlıca (9) kısma ayrılmış ve her kısım kabul 
edilen sisteme uygun olarak, mevzu,mükellefiyet, muafiyet, hare alma ölçüsü ve nisbetleri, har
em ödenmesi başlıkları altında bölümler halinde tanzim edilmiştir. 

Tasarının «kısımlar arasında müşterek hükümlere i ihtiva eden 10 ucu kısmın, mümkün oldu
ğu kadar mahdut hükümleri ihtiva etmesine ve bu suretle diğer kısımların müstakil hüviyetle
rinin bozulmamasma çalışılmıştır. 

Gerçekten yürürlükteki kanunda müşterek hükümleri ihtiva eden kısımda, kanunun çeşitli 
mevzulariyle ilgili ve birbirleriyle alâkasız hükümleri ihtiva eden birçok maddeleri mevcuttur. 
Tasarı hazırlanırken çeşitli mevzularla ilgili hükümleri ihtiva eden maddeler ayıklanmış ve her 
hüküm aidolduğu mevzuu ile ilgili kısma intikal ettirilmigftdr. 

Diğer taraftan 213 sayılı yeni Vergi Usul Kanunu ile harçlarda, bu kanun hükümlerine tabi 
tutulduğu cihetle, yürürlükteki Harçlar Kanununda mevcut ceza ve usule müteallik hükümler 
yeni tasarıya alınmamış ve bu gibi hükümlerin Vergi Usul Kanunu içine konulması hususu uygun 
mütalâa edilmiştir. 

ÜÇÜNOÜ BÖLÜM 

Tasan maddelerinin ve kanun tasarısına bağlı tarifelerin izahı 

ilişik olarak sunulan, «Harçlar kanunu tasarısı» ihtiva ettiği' mevzuların nevi ve mahiyetleri
ne göre (9) kısma ayrılmış bulunmaktadır. Bu kısımlar şunlardan ibarettir. 

:1. Adliye (harçları, 
2. Noter harçları, 
3. Vergi İtiraz harçları, 
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4. Tapu ve kadostro hardan, 
5. Konsolosluk nardan, 
6. Pasaport, ikamet tezkeresi ve tasdik hardan, 
7. Gemi ve liman hardan, 
8. îmtiyazname, ruhsatname ve diploma hardan, 
9. Trafik Hardan. 
Kanun tasansı, bu (9) kısım arasında müşterek mahiyette olan hükümleri kavnyan bir 10 

ncu kısmı da ihtiva etmektedir. 
Yukarda (9) kısımda yazılı hare mevzulanna ıgiren işleraıleri ve tabi oldukları hare nisbetleri-

ni gösteren (9) aded tarife, aynı başlıklar altında kanun tasarısına eklenmiş bulunmaktadır. 
(Bu (9) kısım ve her kısma elkli hare tarifelerinin mahiyetleri aşağıda sırasiyle izah olunmuş

tur. 

I - Adliye hardan : 

Adliye hardan, mükellefiyet, istisna ve muaflıklar, Hare alma ölçüleri ve nisbetleri, harcın 
ödenmesi, çeşitli hükümler adlan altında (5) bölüme ayrılmış ve 37 madde içerisinde tanzim edil
miştir. 

BÎRÎNÖÎ BÖLÜM 

Mükellefiyet 

Onbir maddeden ibaret bu bölümde, harcın mevzuu ve mükellefine ait hüküm yer almaktadır. 
Tasarının mevzu ile ilgili 1 maddesine göre, «Adliye işlemlerinden tasarıya bağlı (1) sayılı ta

rifede yazılı olanları» Adliye harelanna tabi tutulmaktadır. 
(1) Sayılı tarifeye göre alınacak harçlar, A) mahkeme hardan, B) îcra ve îflâs hardan, O) 

Ticaret sicil harçları, D) Diğer Adliye hardan (müşterek kısım) olmak üzere (4) ana konu içeri
sinde toplanmıştır. 

A) Mahkeme hardan : 
Mahkeme hardan, Hukuk ve Ticaret davalariyle, ihtilafsız yargı konularında ve îcra tetkik mer

cilerinde tatbik edilmek üzere; 
1. Dâva ve başvurma harcı, 
2. Celse harcı, 
3. Karar ve ilâm harcı, 
İsimleri altında üç çeşit harçtan müteşekkildir. 
Yukarıda adları geçen üç çeşit mahkeme hare lan, sadece hukuk ve ticaret davalariyle, konunun 

hususiyetine göre mahkemede taraf teşkiline imkân bulunmyan ihtilafsız yargı konularında ve icra 
tetkik mercilerinde tatbik edilecek olup umumi kısımda açıklandığı üzere ceza mahkemelerinde gö
rülen davalar sebebiyle, bundan böyle hare alınmayacaktır. 

Ancak ceza mahkemelerinde şahsi hukuka ait hakların da hüküm altına alınması halinde, bunlar 
hukuk"^nahkemelerinde görülen davalardan mahiyet itibariyle farklı bulunmadıklarından mükellefi
yette eşitlik • sağlamak maksadiyle, bu nev'i davalardan da celse hardan hariç olmak üz,ere (1) sa
yılı tarife gereğinde hare alınacağı 1. maddenin 2. fıkrasiyle hükme bağlanmıştır. 

Yukandaki izahattan ve (1) sayılı tarifenin tetkikinden anlaşılacağı üzere, yürürlükteki Harçlar 
Kanununa göre harca tabi tutulmuş bulunan avukatlık işlemleri de hare mevzuu dışında bırakılmış 
bulunmaktadır. 

Bu açıklamalardan sonra yukarıda adı geçen yazıda üç çeşit mahkeme harçlannın mahiyetleri 
aşağıda gösterilmiştir. * 
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1. Dâva ve Başvurma hmrvı 

Dâva ve Başvurma harcı, bu kanun tasarısı ile, harçlar mevzuunda teklif edilen yeni bir deyimi 
ifade etmektedir. 

Bu hare çeşidi, Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri ile icra tetkik mercilerinde ve Yargıtayda, dilekçe 
ile veya tutanakla dava açılması veya taraf teşkiline imkân bulunmayan hallerde bu mercilere baş 
vurulması sebebiyle ödenecek bir maktu harcı ifade etmektedir. 

Şüphesiz davaya müdahale edilmesi halinde de bu durum bir nevi yeni dava teşkil ettiğinden mü
dahale eden tarafta dava ve başvurma harcı Ödeyecektir. 

Hazırlanan tarifeye göre, dâva ve başvurma hancı, Yargıtay* başvurmada 40 lira, sulfh mahke
melerinde ise 30 lira olarak tasbit edilmiştir. 

Teklif edilen dâva »ve başvurma harcı, yürüdükteki Harçlar Kanununda yer almış ulan, kay
diye, tebliğ, tezkere zabıt harçları gabi bu çok çeşitli, müteferrik, (her muamele ve evrakta alın-
maları sebebiyle mükellefleri sıkan barolar yerine kaim almakta, ve bir 'defa dâva ve başvurma 
harcını ödiyen mükellefler için artık, bu işler sebebiyle hare ödemek mecburiyeti kalmamaktadır. 

Yürürlükteki Harçlar Kanunuma göre, her nev'i dilekçelerin, dâva arzuhaMerinin, cevap lâyi
halarının ve bunlara bağlı olarak verilecek ve 'her hangi bir husus (için ibraz 'olunacak evrakın 
her birinin 00 kuruşluk kaydiye (harcına, keza dilekçelerin dâva iarzulhallerinin, lâyihaların, -celp
name ve sair dâva evrakının, tebliğinde her nüsha için ,20 kuruşluk tebliğ /harcına tabi olduğu dü
şünülürse, adliyede cereyan fiiâeıı bu işlemler sebebiyle aılınan dağınık müteferrik bu gibil harç
ların mükellefleri ne dereceye kadar ime 'ettikleri İzahtan varestedir. 

(Bütün bu harçlar yerine, dâvanın açılması veya -adlî mercilere başvurulması htalinde bir defa
ya mahsus olmak üzere 20, 80 veya 40 liralık dâva ve başvurma Iharcı ile yetinfileceği göz önünde 
bulundurulduğu takdirde, teklilf edilen yeni sistemin mükelleflere sağlıyacağı kolaylığı ve rahat
lığı tahmin .etmek mümkündür. 

Ayrıca şu husus belirtımek lâzımjgelijr (ki teklif olunan maktu dâva ve başvuruna (harcı, aynı ko
nu ille itLgM olarak İhalen dağınık ve perakende bir surette toplanmaikta olan Ihare varidatını faz-
lasdyle karşılıyacaik bir ölçüdedir. 

2. Celse harcı : 
(Bilindiği üzere, yiiriirlükteiki kanuna göre hukuk ve ticaret mahkemelerinde 'celse harcı, mu

hakeme tarafların talep ve .muvafakatleri üzerine talik .edilmiş ise, taraflardan ve evvelce yapıl
ması mümkün oılan bir keyfiyetin yapılmamış olmaisıııdan dolayı talik edilmişse, talike sebebiyet 
veren (tarafından alınır. 

Her iki halde talike vekiller sebebiyet veraıişse celse harcı vekillere tahmil olunur. 
Celse harçlarına taallûk .eden ve yukarda mahiyeti belirtilen bu hane nevrinin tatbikatının awr 

olması, celse harcının ödenmedikçe muhakemeye davam olıtnmaıması iadMyede işleri olan vatandaş
ları çok sıkması bu usulün kaldırılmasını ve daha kolay ve basit bir usulün kabul edilmesi neti
cesini ântacetmiştir. 

Teklif edilen tarifede yazılı olduğu üzere celce Umrcları, sulih hukuk mahkemeleri ile icra tet-
•kik mercilerinde 5, asliye mahkemelerinde ise 10 lira olarak rtesbit edilmiştir. * 

Hemen ilâve (etmek 'gerekirki, celse ıharcları münhasıran hukuk dâvalariyle ilgili mahkeme 'cel
seleri için varidolup, tasarının 1 nci maddesinin '2 nci fıkrası gereğince ceza hamkenıelerihde gö
rülen ve şahsi hukuka alt hakların (hüküm altına alınması sebebiyle cereyan edecek celseler için 
hare alınması bahis konusu olmamaktadır. 

3. Karar ve ilâm harcı : 
Mahkeme 'harçlarının 3 aıcü çeşidini «karar ve ilâm» harcı, teşkil etmektedir. IBu harçlar nispî 

ve maktu 'Oİımak üzere iki ;kısm<a (ayrılmıştır. 
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a) (Nispî harçlar : 
Nispî harçlar, konusu belli bir değerle ilgili bulunan dâvalarda esas halkknıda karar verilmesi 

halinde hüküm .altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden mütedenni bir tarife .gereğince 
alma-caıktır. 

Yeni teklif edilmiş olan «anlaşmazlık konusu değer» deyim yürüıılülktelki kamun ve tarifelerde 
yer almış bulunan «hüküm ailftma alınmış olan miktar ve kıymet» tabirine tekabül etmektedij'. 

«Anlaşmazlık konulu değer» deyiminin adlî hukukumuzda 'kasdedilen ımalksadı daha iyi ifade 
(idebileceği .ve ihtilâflara yer veraiiyoceği mütalâa edilmiştir. 

Karar ve ilâm harçlarının yukarda ifade edildiği gibi mütedenni (bir tarife (gereğince 'binde 30 
dan bağlayıp (binde 25 şe 'kadar ,azalan bir nisbefcc (göre alınması derpiş edilmektedir. 

Adliye harelannıaı demeli .kabul olunan anlaşmazlık değeri üzerinden bulgun binde 40 nisbetin-
de alınmakta olan ilâm harcında temaslı bir indirme yapılimıştır. Gerçekten Devletin kendisine ! arz 
edilen bir İhtilâfın avukatlık tarilfesdndekd ücretlere yakın bir. seviyeye ulaşan yüksek bir hare 
miktarı karşılığında görmesi, adaletin pahalıya mal olduğu yolundaki iddialara kısmen hak ver-
dîrnıekfcedir. 

Teklif edilen tarifedeki nisbetlerie kısmen haklı görülen bu mahzurlar gideriilmiş olacaktır. 
Meselâ halen yürürlükteki kamuna göre 100 000 liralık bir dâva için binde 40 hesabiyle 4 000 li
ralık karar ve ilâm harcı ödemek l'âzımgeldiği 'halde, yeni tarife gereğince aşağıda ıhesabedildiğa 
üzere •;•--'• 

50 000 lira için binde 3 hesabiyle 1 500 lira, 
sonra »gelen 50 000 lira için binde ,25 hesabiyle 1 2&0 (lira. 

Yekûn 2 760 

2 750 lira yani binde 27,5 nisbetinde hare ödenmesi gerekmektedir M, binde 12,5 nisbetinde 
bir indirim yapılımış olmaktadır. Şüphe yok ki anlaşmazlık konusu değer 100 000 liradan fazla 
olduğu takdirde bu nisbet daJha azalmaktadır. 

Konunun hususiyeti nazara alınarak, bir gayri menkulün hissedarlar arasında şuyuun izalesi sure 
tiyle taksimine dair olan hükümlerde hare nisbeti binde ö, gayrimea^kulün ihissedarlar arasında 
taksimine dair olan hükümlerde ise hare nisbeti binde 2 olarak tesbit (edilmiştir. 

Yukarda birinci (fıkrada yazılı olan işlemlerden halen binde 10 ınisbetinde hare alınmaktadır. 
Nispî hareüavda yapılan umumi indirimler meyanmda, ibu mevzudan da alman hare nisbeti fazla 
görülerek, nisbet ıbinde 5 e indirülımiiş bulunmak badır. 

Ancak anlaşmazlık konusu değer cok cüzi bi r rakamı ihtiva etse dahi, asgari olarak 15 lira 
olarak tesbit edilmiştir. 

b) Maktu hare : 
Konusu belli Ibir değerle tesbit edilmemiş, dolayısiyle anilaşanazlık konusu değeri buhınanjyan 

dâvalardan, nispî harcın alınmasına imkân bulunmadığı cihetle, bu nevi dâvalar maktu harca ;tabi 
tutulmuşlardır. 

(1) sayılı tarifede yazılı olduğu üzere maktu harca tabi tutulan işlemler şunlardır. 
Nispî harca tabi tutulması imkânı olmıyan, yani tarifenin 1 ned fıkrası dışında kalan dâva

larla taraf teşkiline imkân buiunmıyan dâvalarda dâvanın ret karariariyle icra tetkik 'mercilerinin 
1 nel fıkra dışında kalan kararlan 15 lira, 1 nci fıkra dışında kalan Yargıtay kararları 30 jlira, 
Yargılayın icranın tehiri kararları 16 lira maktu harca tabi »tutuluşlardır. 

Bu mevzuda mer'i hükümlere nazaran yapılan en önemli değişiklik şundan ibarettir. 
Bilindiği üzere meri hükümlere göre Yargıtaym icranın tehiri kararları icrası tehir olunan 

miktar ve kıymet belli ise binde 3 nisbetinde, muayyen kıymet takdiri mümkün olmıyan haller
de de 10 lira maktu harca tabi bulunmaktadır. 

Teklif edilen tasarıya göre, bundan böyle Yargıtayın icranın tehiri kararları münhasıran 
15 liralık maktu harca tabi tutulacak, bunlardan artık nispî hare almmıyacaktır. 
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Bu yola gidilmesinin sebebi şudur: 
Bilindiği gibi bugün, anlaşmazlık konusu değer üzerinden, dâvanın görüldüğü mahkemede 

nispî karar ve ilâm harcı alınmaktadır. Hüküm temyizi halinde, Yargıtaym tasdik veya işin 
esasını karar altına alması, keza tarife mucibince nispî harcın ödenmesini icabettirmektedir. 

Bu durumda Yargıtaym aynı mevzuda vereceği icranın tehiri kararlarının da nispî harca tabi 
tutulması, mükerrerlik yönünden muhik görülmemiştir. Bu düşüncelerle bu nevi kararlar mün
hasıran 15 liralık maktu harca tabi tutulmuştur. 

B) İcra ve iflâs harçları: 
Bilindiği gibi yürürlükteki kanunda, îcra ve îflâş harçları müstakil bir kısım teşkil ettiği 

gibi bu harçlara ait (2) sayılı özel bir tarife bulunmakta iken, teklif edilen tasarıda, icra ve 
iflâs harçları, adiyle harçları içinde mütalâa edilmiş ve tamamı yeni (1) numaralı tarifede 
toplanmıştır. • »*«-...• 

Bu sebeple, icra ve iflâs harçları da mahkeme harçlarında olduğu gibi ana işlemlerde temer
küz ettirilmiş ve icra harçları ile iflâs harçları olmak üzere iki kısımda mütalâa edilmiştir. 

1. — icra harçları: 
icra harçları, icraya başvurma, tahsil ve idare harçları olmak üzere 3 önemli noktada top

lanmıştır. 
a) Başvurma harcı: 
Bunlardan 10 liralık icraya başvurma harcı, yürürlükteki kanunda, yer almış bulunan kayıt 

ve tebliğ harçları yarine kaim olmaktadır. Bu suretle mahkeme harçlarında olduğu gibi dağı
nık ve müteferrik işlemlerden hare alınmasından vazgeçilmiş olacaktır. 

b) Tahsil harcı : 
Değeri belli olmıyan icra takiplerinde icranın yerine getirilmesi harcı maktu olmak üzere 20 

liradır. 
Halen bu nevi takiplerde işin mahiyetine göre 4, 5, 6, liralık maktu hare alınmaktadır. Bu nevi 

harçların tasarıda seyyanen 20 liralık harca tabi tutulmasının sebebini, bir taraftan para .rayiçin-
deki değişiklik, diğer taraftan Adliye harçlarında umumi hare reformunun intacedeceği gelir kay
bının kısmen telâfisi düşüncesi teşkil etmektedir. 

Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden nispî olarak alınacaktır. 
Bu nisbetler, ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralarda % 2 ola

rak tesbit edilmiştir. 
Halen aynı işlemlerden % 3 nisbetinde hare alınmaktadır, ödeme ve icra emrinin tebliği üzerine, 

kendiliğinden, haciz yapılmadan borcun ödenmesi halinde, icra dairesinin büyük bir külfete katlan
madığı düşünülerek, bu işlemde % 1 nisbetinde bir indirim yapılmasının muvafık olacağı mütalâa 
edilmiştir. 

Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralarda % 4, haczedilen malların satılıp paraya çev
rilmesi suretiyle tahsil olunan paralarda % 5 nisbetinde tahsil harcı alınması teklif olunmaktadır 
ki, bu nisbetler mer'i kanundakilerin aynıdır. 

Tahsil harçlarından olup farklı bir nisbete tabi tutulan bir diğer konu da şudur. 
Resmî ve özel müesseseler memur ve hizmetlilerinin maaş, ücret, gündelik ve sair hizmet gelirle

rinin haczi suretiyle tahsil olunan paralardan % 2 nisbetinde hare alınması teklif edilmiştir. 
Yürürlükteki kanunun tarifesine göre her ne kadar bu işlemler % 3 harca tabi bulunmakta ise 

de, işlemin mahiyeti itibariyle, bu nevi icra yoliyle tahsil pek kolay ve icra dairelerine önemli bir 
külfet tahmil eder mahiyette görülmemiş ve bu sebeple harem nisbeti % 2 ye indirilmiştir. 

c) idare harçları : 
icra dairelerinde alınacak olanlardan bir diğeri de idare harcıdır ve bu hare maktu olmak üzere 

10 liradır. 
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2. îflâs harçları : 
iflâs dairelerinde alınacak harçlar da iki nevi olup, birincisi maktu 20 liralık iflâsın açılması 

veya konkordato isteği ve masaya katılma harcı, diğeri ise iflâsta paylaşılan para üzerinden veya 
konkordato halinde alacaklara verilmesi kararlaştırılan para üzerinden hesaplanan % 5 ve % 2 nis-
betli olan nispî harçlardır. 

iflâs harçlarına ait yürürlükteki kanımda mevcut diğer harçların kaldırılması uygun görülmüş
tür. 

C) Ticaret sicili harçları : 
Teklif edilen (1) sayılı tarifenin tetkikinden de anlaşılacağı üzere, ticaret sicili harçlarında 

yapılan en önemli değişiklikler şunlardır. 
Bilindiği gibi halen ticaret unvanının tescil ve ilânından 10 lira maktu hare alınmakta, ticaret şir

ketlerinin tescil ve ilânı da sermayeleri üzerinden binde 1 nisbetinde harca tabi bulunmaktadır. 
Bu durumun bir taraftan, teşvik edilmeleri istenilen sermaye şirketlerinin kuruluşlarını engel

lediği, diğer taraftan harçtan kaçabilmek için şirketlerin, kuruluş sermayelerini azvgösterip bilâjha-
ra sermaye artırılmasını başka yollarla tenlin yoluna gittikleri müşahede edildiğinden, her iki mah
zuru da ortadan kaldırmak maksadiyle, ticaret sicili harçlarından nispî hare alma usulü kaldırıla
rak, tarifedeki maktu harçlar teklif edilmiştir. 

Meselâ halen 5 000 000 liralık bir anonim şirketin ticaret siciline tescil ve ilânında binde 1 he
sabiyle 5 000 lira hare alınması lâzımgelirken, tasarıya göre sadece 300 lira hare alınmakla yeti-
nilecektir. 

Bu yeni sistemin ticaret şirketlerinin kuruluşlarında ne kadar kolaylık ve gelişme sağlıyacağı 
aşikârdır. 

Ancak, ticaret sicili harçlarında, sermaye şirketlerinin kuruluşlarının tescil ve ilânında alına
cak harçların geniş ölçüde indirilmesine mukabil, diğer bâzı maktu harçlara gelir kaybını önlemek 
maksadiyle, cüzi zamlar yapmak zarureti hâsıl olmuştur. 

D) Diğer aldliye harçları (Müşterek 'kısım) : 
Adliye îıarcları tarifesinin tahsisen muayyen bir bölümüne (girmesi imkânı bulunmıyan ve bü

tün aidliye (harçlarında müşterek mahiyette görülen 'harçlar :bu ibölümde toplanmıştır. 
Tarifenin tetkikinden de anlaşılacağı üzere buradaki harçlarda, 'bâzı ayarlamalar yapılmış ve 

günün rayicine intibak ettirilmiştir. 
Yukarda verilen izahattan anlaşıldığı gibi adliye harcılarının mevzuu (1) sayılı tarifede yazılı 

işlemlerden ibarettir. Ancak bu tarifede yazılı işlemlere girmiyen ve aidliye harçlarına tabi tutul
muş dan, mevzular kanun imetninde ayrıca zikredilmiştir. 

Adliye harçlarının ımevzuu ile ilgili bulunan hakem kararları tasarının 2 nci, yalbancı mahke
me ilâmları 3 ncü, Danıştay işlemleri 4 ncü, karşılıklı dâvalar ve dâvaya müdahale '5 nci maddeler
de hükme bağ'lanımış .bulunmaktadır. 

Yeniden hare alınması gere'ken hallerde, hükmün bozulması, tashihi karar ve iadei muhakeme 
hallerimde ne yolda hare allmacağı da sırasiyle 6, 7. 8, 9 ncu maddelerde nizamlanmıştır. 

Adliye harçlarının .mükellefi tasarının 10 ncu maddesinde tâyin ve tesbit edilmiştir. Bu madde 
hükmüne göre, mükellef dâvayı açan ve harca mevzu olan işlemin yapılmasını istiyen kişilerdir. 

Celse harcılarının mükellefi ise, yürürlükteki kanunun, aksine ertelemeye ister taraflar ister • 
vekiller sebebiyet versin, ileride haksız çıkan taraf olacaktır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

İstisna ve muaflıklar 

Adliye harcılarından muaf olan kişilerle, müstesna tutulan işlemler, esas itibariyle yürürlükteki 
kanun hükümlerine sadık kalınmak suretiyle tesbit olunmuştur. Bu sebeple huraida izahat verilme
sine lüzum görülmemiştir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

• Hare alma ölçüleri ve nisbetleri 

Bilindiği üzere yürürlükteki kanunda hare ölçüsü (matrahı) açıkça belirtilmemiş bulunmak
tadır. Tasanda ise, hare alma ölçüleri ve nisbetleri özel bir bölümde tâyin ve tesbit edilmiş, mer'i 
kanundaki bu hususla ilgili dağınık hükümler, bu özel bölümldie toplanmış bulunmaktadır. 

A) Hare alma ölçüleri : 
Adliye harçları tasarının (1) sayılı tarifesinde yazılı değerlere göre, nispî^esas, değer bulun-

mıyan hallerde ise işlemin nev'i ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınacaktır. 
Değer «sasının mahiyeti tasarının 15 nci, tahliye dâvalarında değerin ne suretle bulunacağı 16 

ncı,'gayrimenkul veya gemilerin tesliminde hare ölçüsünün ne olacağı 17 nci, menkullerin tesli
minde keza ıharc ölçüsünün nasıl hesabedileceği 18 nci maddelerde açıkça belirtilmiş bulunmak
tadır. ,»..„ ., ,..JVV..,,..., „ 

B) Harcın nisbeti : ;^v>a?^ ^,^ .; 
Adliye harcılarının nisbetleri (1) sayılı (tarifede tesbit edilmiştir.. 
Dâvadan feragat, dâvayı kabul veya sulh hallerinde, icra takibinden vazgeçmede, gayrimenkul 

veya gemilerin tahliye ve tesliminde hare mabetlerinin ne olacağı sırasiyle 21, 22 ve 23 ncü madde
lerde nizamlanmış olup, bu Jhususta konan hükümlerde mer'i kanuna nazaran her hangi bir deği
şiklik getirilmemiştir, 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Harem ödenmesi 

Harem ödenmesine ait bu (bölümde, harcın ödenmesi usulü, yeri ve zamanı sarih olarak belir
tilmiştir. 

Tasarının 24 ncü malddesinde, adliye harçlarının esas itibariyle ilgili kâğıt ve belgelere hare 
pulu yapıştırılmak sureitiyle ödeneceği hükme bağlanmışsa da, müşterek kısımdaki 131 nci madde 
ile, harçların makbuz karşılığı veya sair bir şekilde tahsili için Maliye Bakanlığının ilgili daireye 
yetki verebileceği nizamlanmış bulunduğu cihetle, öıdeme usulüne tam bir elastikiyet verilmek is-

"tenmiştir. 
ödeme yeri, tasarının 25 nci maddesine 'göre harca konu olan işlemi yapan mahkeme ve daire

lerdir. Ancak hemen ilâve etmek ıgerekir ki, her hangi Ibir sebeple tahsil edilmemiş adliye harçları 
130 ucu madde mucibince ilgili mercilerin 15 gün içinde bir müzekkere ile bildirmeleri üzerine doğ
rudan doğruya vergi daireleri' tarafından da tahsil edilebilecektir. 

ödeme zamanına gelince, tasarıda teklif edilen usule göre, adliye harçlarının ödeme zamanını, 
harçların nispî veya maktu oluşlarına göre iki kısımda mütalâa etmek mümkündür. 

Maktu harçlar, genel olarak ilgili bulunduğu işlemin yapılmasından önce peşin olarak ödene
cektir. Ancak mahiyetleri icabı işin sonunda hesap edilip alınması gereken maktu harçlar hare 
alacağının doğması tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenecektir. 

Maktu harçlardan olan celse harçlarında ise hare, halen mer'i olan kanundaki tatbikatın aksi
ne, muhakemenin nihayete ermesinden sonra, karar ve îlâm Harcı ile birlikte ödenecektir. 

Nispî harçların ödenmesi usulünde, yürürlükte olan kanundaki esaslara nazaran her hangi bir 
değişiklik yapılmamıştır. Bu itibarla bu harçların 1/4 yine peşin ödenecek, geri kalanı kararın 
verilmesinden itibaren 2 ay içinde tahsil edilecektir, 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

Bu bölümde, harcı ödenmiyen işlemler, işçi dâvaları, tebliğ giderleri, yol giderleri ve tazminatı 
gibi hükümler yer almakta olup, yürürlükteki kanunla bu mevzua ait sevk edilmiş hükümler ile ta
sarıda mevcut hükümler arasında bir aykırılık bulunmamaktadır. 

Ancak bu bölümde yer alan hükümlerin bir kısmı halen 5887 sayılı Kanunun müşterek hüküm
lerine ait 11 nci kısmında .yer almış olduğu halde, bu kere mevzu ile sıkı irtibatı sebebiyle adliye 
harçları içine ithal edilmişlerdir. 

Tasarının adliye harçları ile ilgili maddelerinin ve tarifesinin yukarda yazılı izahından sonra, 
bu konuda getirilen sistem ve yapılan değişiklikler neticesinde yürürlükteki kanunun adliye ve 
icra harclariyle ilgili tarifesinde 35 başlık altında yazılı 124 pozisyonun, yeni tasarıda sadece 
4 başlık altında 46 pozisyona indirildiğini belirtmek, fikir vermek bakımından faydalı görülmüş
tür. 

II - Noter harçları : 
Noter harçları, mükellefiyet ve muaflık, hare alma ölçüleri ve nisbetleri, harcın ödenmesi ve 

çeşitli hükümler adları altında (4) bölüm ve 38 - 51 nci maddeler içerisinde tanzim edilmiş bulun
maktadır. 

Tasarının mevzu ile ilgili 38 nci maddesine göre «Noter işlemlerinden bu kanuna bağlı (2) sayı
lı tarifede yazılı olanları» Noter Harçlarına tabi tutulmaktadır. 

(2) sayılı tarifeye göre alınacak Noter Harçları, değer üzerinden nispî harçlar ve işlemin nev'i 
V\e mahiyetine göre maktu harçlar olmak üzere iki kısımdır. 

A) Değer üzerinden alman nispî harçlar : 
Mer'i kanuna bağlı olup noter işlemlerinden alınacak harçları gösteren (3) sayılı tarifede nispî 

ve maktu harca tabi olan işlemler, birbirleriyle karışık, tasnifsiz bir durumda iken, tasarıda mak
tu ve nispî harçlar birbirlerinden ayrılarak tasarının (2) numaralı tarifinde nispî ve maktu harçlar 
başlıkları altında tasnif edilmişlerdir. 

Nispî harca tabi işlemler şunlardan ibarettir: 
1. Muayyen bir meblâğı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename, ve kâğıtların tanzimi, 
2. Emanet işlemleri, > 
3. Gayrimenkul ve menkullerin idaresi işlemleri, 
4. Konşimentoların yazılması. 
Hare nisbetlerinden yürürlükteki kanun esaslarına bağlı kalınmakla, beraber, 1 ve 2 numaralı 

•işlemler için tasanda basit, tatbiki kolay bir nisbet esası tesbit edilmiş bulunmaktadır. 
B) Maktu harçlar : 
Maktu harçlara tabi işlemler tarifede 11 pozisyon halinde düzenlenmiştir. Bu arada yeni bâzı 

işlemlerden alman Damga Vergisi resimleri yeni Damga Resmi kanun tasarısında kaldırılmış ye 
kaldırılan resimlerin sebep olacağı gelir kaybının Harçlar Kanunu tarifesinde yapılacak zamla te
lâfi edilmesi derpiş edilmiş bulunduğundan maktu harçların bâzılarına, para rayicindeki düşük
lüğü de nazara alarak uygun zamlar yapmak yoluna gidilmiştir. 

Noter harçlarında mükellef, harca mevzu ola işlemin yapılmasını istiyen kişilerdir ve hare pe
şin olarak ödenmedikçe, işlemler yapılamıyacaktır. 

Harcın ödemesi, işle ilgili kâğıt ve belgelere noterde kalacak nüshalara pul yapıştırılmak suretiy
le olacaktır. 

Tasarının 51 nci maddesiyle noterlerin maktu harelardaki alacakları ücretler ve hare pulların
dan dolayı kendilerine ödenecek beyiye aidatı % 15 ten % 5 e indirilmiştir. 

Yeni tasarı ile noterlerin yapacakları işlemlerden alacakları maktu harçlar takriben % 100 ilâ 
% 400 oranında artırılmış bulunduğundan maktu harçlar üzerinden alınması lâzımgelen ücret ve 
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beyiye aidatının da indirilmesi zaruri görülmelidir. Diğer taraftan bugün damga pulu satışı se
bebiyle bayilere verilen. beyiye aidatı da % 4 ten ibarettir. 

Yukada arz edilen sebeplerle noterlerin yürürlükteki kanuna nazaran % 15 nisbetinde ücret ve 
beyiye aidatı olarak alacakları paralar tasarıda teklif edilen maktu hare miktarları nazara alınırsa, 
bugünkünden daha aşağı düşmiyecek, muhtemelen artmış da olacaktır. 

İ l i - Vergi İtiraz Harçları : 
Vergi itiraz harçları mükellefiyeti, harem ölçüsü, ödenmesi ve geri verilmesi ile ilgili olmak 

üzere iki bölümü ihtiva etmektedir. 
Bu kısım ile ilgili hükümler 52 ilâ 56 ncı maddeler içerisinde yev almış bulunmaktadır. 
A) Ilar,cın mevzuu ve tarife : 
Harcın mevzuu 52 nci maddede belirtildiği gibi, (3) sayılı tarifede yazılı olan vergi itiraz işlem

leridir. 
Vergi itiraz harçları adı altında toplanan harçlar, Vergi İtiraz Komisyonlarında, Vergi Temyiz 

Komisyonlarında ve Oanıştayda, vergi, resim, hare ve vergi cezaiariyle ilgili bütün anlaşmazlık
ları şümulü içine almaktadır. 

Tasarıya ekli (3) sayılı tarifede bu harçlar 1. Başvurma harcı, 2. Nispî harçlar, 3. Maktu 
harçlar* olmak üzere üç kısma ayrılmıştır. 

1. Başvurma harcı : 
Vergi İtiraz Komisyonlarına başvurmada 2,5 lira, Vergi Temyiz. Komisyonlarına başvurmada 

10 üıa, Daıuştaya başvurmada 15 lira, olarak tesbit edilen bu harçlar, adliye harçlarında olduğu 
gibi, yürürlükteki kanunun kaydiye ve talep harçlarına tekabül etmektedir. 

Tevkif edilen sistemin neticesi olarak, yürürlükteki kanun hükümleri gereğince komisyonlara 
verilen her nevi dilekçelerin, bunların eklerinin tabi bulunduğu bütün harçlarla, mükelleflerin 
mühlet, tadilâl, tashih ve incelemenin iadesine mütaalJik taleplerinin tabi bulunduğu bütün çe
şitli harçlar tasfiye edilmiş ve bunların yerine sadece yukarda belirtilen başvurma harçları ihdas 
edilmiştir. 

Başvurma harçlarının adliyedckilere göre daha ,'üşük hadlerde tutulmuş olmasının sebebi, an
laşmazlık konularının münhasıran idari tasarruflar neticesi doğmuş olması ve çoğu hallerde de kü
çük meblâğlara taallûk etmesidir. 

2. Nispî harçlar : 
Nispî harçlar mevzuunda yürürlükteki kanuna nazaran yapılan başlıca değişiklik şundan iba

rettir. 
Bugün için tahrire dayanan ihtilâflardan maktu hare alınmaktadır. Tasarıda bu esastan ay-

rılmmış ve tahrire dayanan tarhiyatlardan daanlaşnıazlık konusu değer üzerinden nispî hare 
alınması teklif olunmuştur', itiraz işlemlerinde de nispî harçlar anlaşmazlık konusu değere 
istinadetınektedir. Anlaşmazlık konusu değer ist1 genel olarak vergi, resim,.hare ve ceza olarak 
tesbit edilen meblâğlardır. 

Nispî harchırın, ttiraz Komisyonu kararlarından, alınacak harçlarda 10, Temyiz Komisyonu 
kararlarından alınacak olanlarda 15, Danıştay .kartlılarından alınacak harclard 20 liradan az 
olamıyaeağı hükme bağlanmış, bu suretle çok cüzi miktarlarda, ve küsuratlı olarak hare tahak
kuk ve tahsil edilmesi önlenmiş bulunmaktadır. 

3. Maktu harçlar : 
Anlaşmazlık konusu değer bulunımyan tar.hiyatta tarifede gösterilen maktu harçların alın

ması ile yetinilecektir. 
B) Mükellef : 
Tasarının 53 ncü maddecinde belirtildiği üzere, vergi_ itiraz harçları harca mevzu olan işlem

den dolayı îtiraz ve Temyiz komisyonlariyle, Danıştaya, başvuran mükellefler tarafından ödene
cektir. Binnetiee, vergi dairelerinin kendilerine tanınmış olan itiraz mevzularında, malî 
kaza mercilerine vâki itirazlardan hare alınması mevzuubahsolımyacak'tır. 
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C) Hare alma ölçüsü, harcın ödenmesi ve geri verilim esi : 
Vergi itiraz harçları (3) sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer ölçüsüne göre nispî esas 

üzerinden, işlemin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınacaktır. 
Vergi itiraz harçlarından başvurma harcı işle ilgili başvurma dilekçesine pul yapıştırılmak 

suretiyle peşin olarak ödenecek ve her hangi hir şekilde, mükelleflere iade edilmesi bahis ko
nusu olmıyacaktır. 

Buna mukabil, nispî ve maktu harçlar, İtiraz ve Temyiz komisyonları kararlariyle, Danış
tay kararlarının ilgiliye tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde, keza itiraz komisyonları
nın temyiz edilmiyerek kesinleşen kararlarından alınacak harçlar kesinleşme tarihinden itibaren 
bir ay içinde vergi dairelerine ödenecektir. 

Tasarının harcın geriverilmesiyle ilgili 56 neı maddesi hükmü, esas itibariyle yürürlükteki kanu
nun 59 ncu maddesine te'ka'bül etmektedir. Ancak harcın geriverilmesi mükelleflerin isteğine 
bağlanmıştır, istek bahis konusu olmadığı müddetçe, hare re'sen geri veril miyecektir. 

IV - Tapu ve Kadastro harçları : 
Tapu ve Kadastro harçları, mükellefiyet, istisnalar, hare, alma ölçüleri ve, mabetleri, harcın 

ödenmesi ve çeşitli hükümler adları altında beş bölüme ayrılmış ve 57 ilâ 71 nci maddeler içinde 
tanzim edilmiş bulunmaktadır. 

A) Mükellefiyet : 
Bu bölümde harem mevzuu ve mükellefine ait hükümler yer almaktadır. 
Tasarının mevzu ile ilgili 57 nci maddesind / tapu ve kadastro işlemlerinden tasarıya 'bağlı 

(4) sayılı tarifede yazılı olanlarının harca tabi.'olacağı belirtilmiştir. 
(4) sayılı tarifeye göre alınacak harçlar genel olarak tapu işlemleri ve kadastro işlemleri 

olmak üzere iki kışıma ayrılmıştır. 
1. Tarifenin tetkikinden de anlaşılacağı tize e tapu işlemleri başlığı altında toplanmış olan 

harçlar, gayrimenikullerle' ilgili tescil, şerh gı >i muameleleri kavramaktadır. 
Gayrimenkııllere taallûk eden ivaz mukabil gayrimenkul iktisapları ise, ayrıca tanzim 

edilip sunulan «Emlâk Alım Vergisi Kanun ta arısı» içinde niaamlanmış bulunmaktadır. 
(4) sayılı tarifede tapu işlemleri adı altın d ı harca tabi işlemler 16 pozisyonda toplanmıştır, 

Bu tarifenin düzenlenmesi esnasında yapılan b .ş'ıca. değişiklikler şunlardır. 
a) Müterakki nisbetlerim kaldırılması : 
Bilindiği gibi yürüdükteki kanuna bağlı (5) s:yılı tarifede harca tabi işlemler gene! olarak 

müterakki 'bir niöbete tabi tutulmuş bulunmakta lir. 
Bu usulün tatbikatta harcın hesabında yarışlıklara, sebebolduğu, mükelleflerden bazan. faz

la bazan eksik miktarda hare alındığı ve bunla'-in her zaman düzeltilmesine, imkân da bulunma
dığı müşahede edilerek, tarifede yazılı işlemler t k nishette harca tabi tutulmuştur. 

b) Yeniden harca tabi tutulan işlemler : 
Halen harca ta'bi bulunmıyan aşağıda yazılı işlemler de yeniden harca tabi tutulmuştur. 
—•. Yapı kooperatiflerinin ortaklarına dağıta ağı gayrimenkııllerin ortaklar adına tescilleri, 
—• Teferruatın tapu siciline kaydı, 
—• Satış vaadi sözleşmelerinin tapu kütüğün s şerhleri. 
Yukarda belirtilen tapu işlemlerinin de hale : harca tabi işlemler kadar önemli ve aynı dere

cede külfetli oldukları nazara alınırsa, bu işlem: -rin de harca, tabi tutulmalarının sebep ve zaru
reti kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 

e) Nisbetlerde yapılan değişiklikler : 
Yürürlükteki kanuna nazaran, harca tabi' isimlerden bâzıları tasarıda daha düşük nispet

te harca tabi tutulmuştur. 
Bunlar şu konulardan ibarettir. 
— Âdi ve 'hasılat kira mukavelelerinin tapu si.-iline şerhi halen binde 5 nisbetinde harca tabi 

iken nisbet binde 1 e indirilmiştir. 
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— İfraz veya taksim veya birleştirme işlemleri binde 2 nisbetinde harca tabi iken, nisbet 

yine binde 1 e indirilmiştir. 
d) Mevzudan çıkarılan işlemler : 
Tatbikatı olmıyan veya gelir de sağlamıyan bâzı işlemler de mevzu dışına çıkarılmışlar

dır. 
Bunlar şunlardır. 
.— ipotekli borç senedi, irat senedi ve gayrimenkul karşılık gösterilerek ihracolunacak senet

lerin ciroları, 
— İpotekli borç ve irat senetlerinde vâde temdidi, 
— İhbarname gönderilmesi; 
2. Kadastro işlemleri : 
Kadastro harçlarında yapılan yegane değişiklik nisbetlerde yapılan küçümsenmiyecek indirim

ler olmuştur. 
Gerçekten bugünkü tarifeye göre kadastro neticesinde tescil edilen gayrimen'kullerde, kadast

roca namına tescil yapılan şahıs adına tapu kaydı veya tapu senedi gösterilmemişse harcın nisbeti 
binde 6 iken bu nisbet binde 5 e -indirilmiştir. 

Keza kadastro neticesinde, tescil edilen gayrimenkullerin evvelce tapuya tescil edilmediği ve 
kayıt harici olduğu anlaşılmışsa bunlardan binde 25 nisbetinde alman hare tasarıda binde 5 e indi
rilmiştir. 

Bu indirmeler, kadastro işleminin önemi ve hare mükelleflerinin malî kudretleri nazara alı
narak zaruri görülmüştür. 

B) Hare alma ölçüleri ve nisbetleri : 
Tapu ve kadastro harçları (4) sayılı tarifede yazılı işlemlerden işlemlerin nevi ve maliyetine 

göre, değer esası üzerinden nispî veya maktu olarak alınır. 
Değer ölçüsüne göre harca tabi işlemlerde (4) sayılı tarifede yazılı değerler esas tutulmuştur. 

Bu değerlerden aşağıdakilerin izahında fayda mülâhaza edilmiştir. 
a) Kayıtlı değer : 
Yürürlükteki kanunda yazılı «Mukayyet değer» yerine kullanılmış bulunan «Kayıtlı değerin» 

tarifi tasarısının 62 nci maddesinde yapılmıştır. Buna göre «Kayıtlı değer» Vergi Usul Kanunu 
hükümlerine göre tesbit edilen vergi değerlerini ifade etmektedir. Ancak burada, tasarının ge
çici 1 nci maddesine göre, muhtelif zamlar yapılacağının göz önünde bulundurulması icabeder. 

b) Takdir edilecek değer : 
Tarifede bahis konusu olan «Takdir edilecek değer» ise, takdir komisyonlarınca takdir ve 

tesbit olunacak değerleri ifade etmektedir. 
Haraların nisbetlerine gelince bu konuda tarifenin izahı sırasında gerekli açıklamalar yapılmış 

bulunduğundan tekrarına lüzum görülmemiştir. 
C) Harcın ödenmesi : 
Harçların ödenınıesi bahsinde tasarıda yürürlükteki kanuna nazaran farklı bir 'hüküm sevk 

edilmiş değildir. 
V - Konsolosluk harçları : 
Konsolosluk harçları, tasarıda 5 bolüm ve 71 den 83 ncü maddeye 'kadar devam eden 12 mad

de içinde düzenlenmiş olup tasarıya bu harçları kavrıyan (5) sayılı (tarife eklenmiştir. 
A) Mevzu ve tarife : 
'Tasarının konsolosluk harçları mevzuu ile ilgili 71 nci maddesinde 'belirtildiği üzere, 'Türt'iye 

Cumhuriyetü muvazzaf ve fahrî konsoıloslukları ile, icabında Türkiye menfaatlerini deruhde eden 
yabancı Devlet muvazzaf ve fahrî konsoloslukları tarafından yapılacak ''konsolosluk işlemlerinden, 
tasarıya ibağlı (5) sayılı tarifede yazılı olanları harca talbi'bulunmaktadır. 

Tarifenin tetkikinden de anlaşılacağı üzere konsolosluk Iharcları : 
1. Değer üzerinden alınacak harçlar, 
'2. Gemicilik işlerinde ton üzerinden alınacak harçlar, 
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3. Maktu Iharclar, 

olmak /üzere üç ana grup içinde toplanmış Ibulunm'aktadır. , 
Değer (üzerinden alınacak harcılar, tereke işlerinden ve sulhnameİerden alınacak hartalardan 

ibarettir. Halen taıtbik edilen kanunda harca tabi tutulmuş olan «nense şahadetnameleri, GATT 
Anlaşması mucibince ha.rc ımevzuundan çıkarılmış bulunmaktadır. , 

Değer üzerinden alınacak nispî (harçlarda yapılan" önemli Ibir değişiklik, yürürlükteki (kanuna 
g-öre binde 25 nisbetinde .alınan harcın binde .10 .a, binde 15 nisbetinde <a:lman ımurakalbe harcının 
da, binde 5 <e indirilmiş bulunmasıdır. 

Gemicilik işlerinde ton üzerinden alınacak harçlar halen mer'i kanunda kademeli ve muğlak 
bir taraf ey e tabi tutulmuşken tasarının (5) payı'lı tarifesinde daha basit ıbir sisteme irca edilmiştir. 

IMaktu harçlar ise hazırlanan tarifeye göre 10 pozisyondan ibarettir. 'Bu ıharc nevilerinde ya
pılan başlıca değişikliMerden en önemlisini, vatandaşlık /ilmühaberlerinin Iharc ımevzuundan çı
karılması teşkil etmiştir. 

[Bunun dışında maktu harca tabi işlemlerin malhliyetleri, para rayicinin ®on durumu ve (konso
losluk harçlarına 2 . 1 . 1961 -tarattı ve 201 sayılı Kanunla yapılan zamlar nazara almanak, harç
larda bâzı .zamlar ve indirimler yapılmış bulunmaktadır. 

B)! istisnalar, hare alma .ölçüleri ve nispetleri (harem ödenmesi : 
(Konsolosluk harçlarında istisnalara, hare alma ölçü ve nislbetlerine ve harcın ödenmesine nıü-

taallik 'olarak, tasamda yer verilen hükümler esas itibariyle yünürlüktekli kanunda mevcut esas
lara sadık kalınarak hazırlanmıştır. 

VI - Pasaport, dkaımet tezkeresi ve tasdik harçları : . 
Pasaport, ikamet tezkeresi ve tasdik harçları, mükellefiyet, istisna ve muaflıklar hasra alma 

ölçül eri .ve nisbetlera ve Iharcjn ödenmesi ile llişiK hükümleri ihtiva eden (4) bölüm açinde top
lanmıştır. 

A)' Mevzu ve tarife : 
Tasarının ımevzu ile ilgili 83 ncü maddesi gereğince, pasaport, ikamet tezkeresi ve tasdik iş

lemlerinden, tasarıya (bağlı (6) sayılı tarifede yazılı olanları 'harca tabi tutulmuştur. 
'('6) ısayı'Tı tarifenin tetkikinden ide anlaşılacağı veçhile, bu baırclar : 
1. Pasaport harçları, 
2. Vîze harçları, 
8. Yabancılara /verilecek ikamet tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı tasdik İnançları, 

olmak üzere (3) grupa ayri!İımıştn\ 
Pasaport (harçlarında yeni tasarı ile yapılan 'başlıca değişiklik, 2 . 1,. 1901 tarih ve 201 sayılı. 

Kanunla teshit edilen pasaport karolarına, pasaportların Damga Resmi mevzuundan çıkarılmaları 
sebelbiyle yapılan cüzi zamlardan ibarettir. 

Vize (harçları esas itibariyle yürürlükteki kanun hükümlerine uygun şekilde tesbit edilmiş .an
cak hare miktarları yuvarlak rakamlar haline getirilmiştir. 

Yabancılara verilecek ikamet, tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçlarına »gelince bu 
kısma igiren, pasaport ve vize harçlarında olduğu gibi, ikamet tezkeresi harclarıda bâzı cüzi deği
şikliğe talbi tutulmuştur. 

B)' istisna ve muaflıklar, hane alma ölçüleri ve nisbetleri, harem ödenmesi : 
Pasaport, İkamet tezkeresi ve tasdik harçlarının, ıbu bölümlerinde yapılan başlıca değişiklik

ler şunlardan ibarettir. 
ıMevcııt kanunda muaflıklar pasaport ve vize harçları, ikamet tezkeresi 'harçları, tasdik (harç

ları olmak üzere (3) kısımda .mütalâa edilmiş bulundukları Ihalde, tasarının bu (B) kısım ile il
gili istisnalara 85 nci ımaddede ve muaflıklar da 86 ncı maddede toplanıp teVhidedilmiş bulun
maktadır. 
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Muafiyetler ,bah'skıde ıtasarı ite getirile ti yeni ihük'üm, çalışmak üzere yabancı memleketlere gi

den işçilerin alacalkları pasaportların harca tai'bi 'olmıyaıcağı (hususundaki hükmüdür. 
Hare alma ölçüleri ve .nislb elti eri 'bölümünde, 'mevcut .kanuna nazaran yapılan değişiklik, kay

bolan ikamet tezıkerelerinin yenilenmesi 'halinde tam (hare yerine, yarı har*c alınması esasıdır. 
VII -» Oemi ve liman (harçları 
A) Mevzuu ıtariıfe ; : 
Tasarıni'n .'lumumi gerekçesinde ifade edildiği gibi, gemi 've liman 'harçları, bu tasariyle kal

dırılması 'teklif edilen «S'efineler Reisimi»1 yerine kaim olmak üzere, yeniden ilhdas edilen yeni bir 
hare mükellefiyetidir. 

Tasarının 95 nci maddesinde 'belirtildiği iizeı'e, geımi ve liman işlemlerinden (7) sayılı tari
fede yazılı olanları, gemi ve liman harçlarına tabi tutulmaktadır. 

Tarife, 1. — Gemi ,sidil işlemleri, 2. — Liman işlemleri olmak 'üzere iki ikıısımdaın mıüteşekkıi'ldir. 
1. Gemi ısiei'l işlemleri : 
Gemi sicil-işlemlerinden alınacak harçlar pozL'ıayoaı içinde ıteslbit 'edilmiştir. 
Harca tabi işlemler, kısmen 216 sayılı Meraldin Bahriyeden Alınacak Rüsum hakkındaki Ka

nunda yer alınış bulunan işlemlerden, kısmen de harca tabi buîunmıyan ve bu tasarı ile yeniden 
barca tabi tutulan gemi sicil işlemlerinden ibarettir. 

Gerçekten aynı mahiyetteki gayrimenkul tapu sicil işlemleri tapu harcına tabi tutulurlarken ay
niyet gösteren gemi sicil işlemlerinin, hare mevzuu yapılmamış olması, Öteden beri teklif adaletini 
bozan ve İm sebeple nazarı dikkati çeken bir boşluk olarak mütalâa edilmektedir. 

Bu tasarı ile bir boşluk giderilmiş ve gemi sicil işlemleri tarifede yazılı harçlara tabi tutulmuş
tur. Fakat şu noktanın hemen belirtilmesi gerekir ki, gemi sicil işlemlerinde alınacak harçlar, ben
zerlik/ gösteren gayrimenkul sicil işlemlerine nazaran daha mutedil bir tarifeye tabi tutulmuştur. 

Bunun sebebini, bugüne kadar hare mevzuu olan işlemlerin birden bire ağır bir şekilde teklif 
altına alınmasının doğru olanııyacağı düşüncesi teşkil etmiştir. 

Diğer bir sebebi de, gemilerin gayrimenkullere benzemelerine ve aynı şekilde sicile kaydedilme
lerine rağmen, bunların daha ziyade ticari J'aaliyeîte kullanılmaları ve deniz ticaretinin inkişafı üze
rinde menfi etkileri olacağı düşüncesidir. 

2. Liman işlemleri : 
Tarifenin İT grupunu teşkil eden liman işlemleri, (7) pozisyondan ibarettir. Bunlar denize el

verişlilik belgesi, ölçme belgesi, yola elverişlilik belgesi, Ulaştırma Bakanlığınca verilen bayrak 
şahadetnameleri, gemi jurnalları tasdiki, yeterlik belgesi ve Türk Denizci Kütüğü kayıt stıretleri 
harçlarından ibarettir. 

Yukarda yazılı işlemlerin bir kısmı, «216 sayılı Merakibi Bahriyeden Alınacak Rüsum hakkın
daki Kanun» da mevcut, müruriye resmine, vize resmine, tayfa tezkeresi, mesaha resmi ve gemi 
kaptanları ile çarkçılarına verilen şahadetnameler len alınacak harçlara tekabül etmekte, bir kısmı 
ise mahiyetleri ve benzerlikleri itibariyle harca tabi tutulması gereken yeni hare konularından iba
ret bulunmaktadır. 

1. Tarifenin liman işlemlerine ait kısmının 1 nci sırasında yer alan, denize elverişlilik belgesi 
harcı, ilk defa olarak ortaya çıkmaktadır. 

4922 sayılı Denizde can ve mal emniyetinin korunması hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesine 
göre, ticaret gemilerinin tahsis edildikleri işleme ve yapacakları yolculuklara göre teknik, makina, 
kazan, genel donanım, can kurtarma, yangından korunma ve yangın söndürme ve sair araç ve te
ferruatının, kanunun tüzüğü gereğince haiz olma!arı lâzımgelen durumları, yılda en az bir defa 
denetlenmektedir. 

Hizmeti gerektiren bu denetlemede, gemi sahibi ve alâkadarlarının menfaatleri aşikâr bulundu
ğundan, ticaret gemilerinin rüsum tonilâtolarına göre değişen bir hare konusu yapılması uygun 
görülmüştür. 

Tarifedeki ibare aynen Türk Ticaret Kanununun 817 nci -maddesinden alınmıştır. 
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2. ölçme belgesine gelince, 216 sayılı Kanunda mevcut mesaha resminin yerine kaim olun ölç

me belgesi harcı, ticaret gemilerinin 4922 sayılı Kanunun 7 ııci maddesine müsteniden, hususi tüzü
ğüne göre, liman idarelerinee ölçülmeleri karşılığında alınacak bir hare nev'idir. 

3. Yola elverişlilik belgesi ise, ismini Ticaret Kanununun 817 nci maddesinin 2 nci fıkrasından 
aynen almaktadır. 4922 sayılı Kanunun 6 nci maddesi gereğince yapılan denetlemeler karşılığı alı
nacak olan bu hare, aynı zamanda 216 sayılı Kanundaki müruriye ve vize resimlerinin yerine geç/r 
mektedir. 

4. Tarifenin liman işletmeleri kısmının 4 ncü sırasında yer alan ve Ulaştırma Bakanlığınca ver 
rilen bayrak şahadetnamelerinin, hare konusu yapılmasını gerektiren işlem, Türk Ticaret Kanunu
nun 824 ncü maddesine müstenit bulunmaktadır. Ve yeni bir hare mevzuunu teşkil etmektedir. 

5. Tarifenin 5 nci sırasında yer alan gemi jurnallarınm liman idarelerince tasdikli yeni bir hare 
mevzuu olarak teklif edilmiştir. 

6. Yeterlik belgesi harçlarına gelince, hare olarak 216 sayılı Kanundaki deniz ticaret kaptan
ları ile çarkçılarına verilen şahadetnamelerden alman harçlara tekabül etmekte, işlem olarak da ge
mi adamlarının yeterliği ve sayısı hakkındaki tüzüğe müstenit bulunmaktadır. 

Tarifenin son fıkrasını teşkil eden Türk Denizci Kütüğü kayıt suretlerinden alınacak 5 liralık 
maktu hare yeniden, emsali muameleler nazara alınarak ihdas olunan bir hare konusudur. 

Tasarının mevzu ile ilgili diğer bir hükmü inşa halindeki gemilerden bahseden 96 nci maddesi hük
müdür. 

Ticaret Kanunumuz, bir ipotek tesisi veya ihtiyati veya icrai haciz bahis konusu olan hallerde, inşa 
halindeki bir geminin hususi siciline tescil olunacağını 858 nci maddesinde kabul etmiştir. Bu bakım
dan inşa halindeki bir geminin muayyen menfaatler sebebiyle sicile kaydettirilerek durumunun aleni-
leştirilmesi harca tabi bir muamele olarak kabul edilmesini zaruri kılmaktadır. 

Tasarının 96 nci maddesiyle inşa halindeki gemiler sicile kaydolundukları takdirde, şayet (7) sa
yılı tarifede yazılı işlemlerden her hangi biri, inşa halindeki gemiler için vârid olacak ise, bu işlemler
den de hare alınacaktır. 

Ancak gemi asıl sicile geçirildiği zaman, asıl sicile geçirilme sebebiyle bir defa daha hare alınmı-
yacaktır. 

B) Mükellef : 
Gemi ve liman harçları mahiyeti ve benzerliği itibariyle yukarda belirtildiği gibi tapu harçları na

zarı itibara alınarak hazırlandığından, mükellefin tesbitinde sözü geçen harçların esasları kabul edil
miştir. Buna göre gemi ve liman harçları taraflarca aksi karalattırıl mamı şsa, 

Mülkiyet hakkını iktisabedenler, ipoteklerde ipoteği tesis edenler, bunlar dışında kalan işlemlerde 
de lehine işlem yapılmış olanlar tarafından ödenecektir. 

Tasanmn gemi ve liman harçları ile ilgili diğer maddelerinde açıklamaya değer bir husus görül
mediğinden, bu maddeler hakkında izahat verilmememiştir. 

VIII - lmtiyazname, ruhsatname Ve diploma harçları : 
Tasarının 108 nci maddesine göre imtiyazname, ruhsatname ve diplomalardan tasarıya bağlı (S) 

sayılı tarifede, yazılı olanları harca tabi tutulmuşlardır. 
Tarifenin tetkikinden de anlaşılacağı üzere harca konu olan işlemler : 
1. îmalât ruhsatları, 
2. İhracatçı ruhsatnameleri, 
3. l^adenjerle ilgili ruhsat ve imtiyazlar, 
4. Petrol işlemleri, 
5. Satış ruhsatnameleri, 
6. Meslek ruhsatnameleri, 
7. ÇJkul diplomaları, 

olmak üzere (7) grupta toplanmıştır. 
JmUyazname, ruhsatname ve diploma harçları, yukarda ilgili kısımda belirtildiği üzere yapılan re

formun bir neticesi olarak yürürlükteki kanuna nazaran konu itibariyle, kısmen daraltılmış bulunmak-
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tadır. Bir taraftan bu halin husule getireceği gelir kaybının telâfisi, diğer taraftan 
harçların para rayicine göre yeniden ayarlanması zarureti karşısında hare mevzun için
de kalan işlemlere hazan zam yapmak mecburiyeti hâsıl olmuştur. Bu mecburiyet kısmen de hare 
konusu işlemlerden evvelce alınmakta bulunan Damga resimlerinin kaldırılmasından ileri -gelmiştir. 

yürürlükteki kanuna nazaran bu kısma ait hare tarifesinde yapılan önemli bâzı değişiklikler şun
lardan ibarettir : . 

Bilindiği gibi Harçlar Kanununa bağlı (10) sayılı tarifede Tekel harçları; 
1. Tütün tekeli harçları, 
2. Barut ve patlayıcı maddeler tekeli harçları, 
3. İspirto ve ispirtolu içkiler tekeli harçları, 

adları altında (3) grupta ve (10) pozisyonda toplanmış bulunmaktadır. 
Halbuki tasarıya ekli (8) sayılı Tarifede bir Tekel harçları (4) sayılı satış ruhsatnameleri gru-

punda (2) pozisyon halinde derlenmiştir. 
Bir diğer değişiklik de, mevzu içinde bırakılan ihtira beratleri harçlarında yapılmıştır. 
Halen ihtira beratlerinin tescilinde birinci yıl için (1.0) lira hare alınmakta, mütaakıp bir yıl için 

ise bir evvelki yılın harcına ilâve olarak (5) lira daha harç ödenmektedir. 
Bu durum, ihtira beratleri için her yıl hare ödenmesi sebebiyle sıkıcı olduğu müşahede edilmiş, 

bunun yerine ihtira beratlerinin tescilinde bir defaya mahsus olmak üzere 150 T. L. maktu harca tabi 
tutulmuştur. 

Bu konuda yapılan son bir değişiklik, yürürlükteki kanuna göre, harca tabi bulunan ihtira berat
leri dosyaları ile marka dosyalarından, sicil defterlerinden çıkarılacak suretlerle, unvan ve adres de
ğişiklerinin harca tabi olmıyacağı hususudur. 

IX - Trafik harçları: 
Bilindiği üzere bugün «Trafik harçları, adı altında alınmakta olan harçlar, 6085 sayılı Kara

yolları Trafik Kanunu ile bu kanunu değiştiren 232 sayılı Kanun ve kanunlara dayanılarak çı
karılan 5/1102 sayılı Karayolları Trafik Tüzüğü hükümleri dairesinde tahsil olunmaktadır. 

Açıkça anlaşıldığı üzere, Trafik harçları 5887 sayılı Harçlar Kanunudışında, hususi kanunlar 
ile tanzim edilmiş bulunmaktadır. 

Teklif olunan tasarı, çeşitli kanunlar içinde bulunan harçları bir kanun halinde toplamak 
gayesini de güttüğünden, yapılan reform açısından da incelenerek yukarda adıgeçen kanunlar
daki hükümlerin kaldırılması teklif edilmiş ve bunlar yerine kaim olmak üzere, tasarının (9) 
numaralı tarifesi ihdas olunmuştur. 

Teklif olunan tarifenin tetkikinden de anlaşılacağı üzere bu hare tarifesinin hazırlanmasın
da, genel olarak yürürlükteki kanunların esaslarına sadık kalınmış ve harçlar ufak değişiklik
lerle aynen alınmıştır. 

Yapılan ufak değişiklikleri iki kısımda müttabâa etmek mümkündür: 
1. Hare mevzuu dışına çıkarılan işlemler: 
a) Yürürlükteki kanuna göre şoför adayı belgelerinden (5) liralık maktu hare alınmaktadır. 

Tasarı ile bu hare mevzuu dışına çıkarılmıştır. 
Bu gibi kimselerin ileride şoför ehliyetnamesi alması halinde buna mahsus harcı Ödiyeceği 

nazara alınarak, şoför adayı belgelerinin harca tabi tutulması muvafık görülmemiştir. 
b) Yürürlükteki kanuna istinaden her türlü tasdik işlemlerinden 5 lira maktu hare alınmak

tadır. Bu tasdik harcı da tasarı ile kaldırılmıştır. 
c) Karayolları Trafik Tüzüğünün 19 ncu maddesinin 4, 6, 8, 9 ncu fıkralariyle 23 ve 24 neü 

maddelerine göre verilecek ruhsatlar hare mevzuu dışında bırakılmıştır. 
Yukarda 19 ncu maddenin muhtelif fıkralariyle 23 ve 74 ncü maddeler mucibince hare konusu 

yapılan işlemlerin mahiyetleri şunlardan ibarettir. 
Bu maddelere göre, Karayolları kenarında mesken, dükkân ve sair tesislerin, çitler ve ihata du

varlarının, su arklarının, kesif ağaçlıkların tesisleri ıbir ruhsata tabi tutulmuştur. 
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Keza belediye sınırları içindeki karayolları kenarında kurulacak akar yakıt deporları, umumi 

garaj, servis istasyonları da bir müsaadeye talbidir. 
il veya illerin karayollarında yapılacak her türlü koşu ve yarışlar için de aynı şekilde bir izin 

alınması icabetmektedir. 
Halen bu izin ve -müsaadeler ımuhtelif miktarlarda maktu harca tabi bulunmaktadır ki, yeni 

tasarıda :bu işlemlerin mahiyetleri icabı hare konusu yapılmamaları uygun görülmüştür. 
d) Bilindiği gibi Karayolları Trafik Tüzüğünün 12 nci maddesinin (F) ıbendinin 15 nci sıra

sında tüzükte harca tabi bulundukları açıkça yazılı ruhsatların dışında, tüzüğün diğer maddeleri 
mucibince verilecek ruhsatlar da seyyanen 25 liralık maktu harca tabi tutulmuş bulunmaktadır. 

Yeni tasarı ile hu madde gereğince verilecek ruhsatlardan da hare alınmaması prensip itiba
riyle muvafık mütalâa edilmiştir. 

2. Hare miktarlarında yapılan değişiklikler : 
Tasarıya bağlanan (9) sayılı tarife mucibince mevzu içinde bırakılan bâzı harçların miktarların

da bir kısım artırma veya eksiltmeler yapılmıştır. 
Bunlar şunlardan ibarettir : 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Amatör ehliyetnameleri 
Profesyonel ehliyetnameleri 
Ağır vasıta ehliyetnameleri 
Sürücü ehliyetname vizesi 
Amatör ehliyetname vizesi 

Eski 
miktar 

Lira 

15 
20 
20 
10 
20 

Profesyonel ehliyetname vizesi 20 
Traktör ehliyetname vizesi 20-

Yeni 
miktar 

Lira 

20 
15 
25 
5 

10 
10 
5 

X - Kısımlar arasında müşterek hükümler : 
Yukardan beri yeri geldikçe ifade edildiği üzere tasarının birbirinden müstakil (9) ayrı kısmı

nın hepsine şâmil olabilecek umumi hükümler «kısımlar arasında müşterek hükümler» adı altında 
10 ncu kısım olarak tasarıda yer almıştır. 

Bilindiği 'gibi yürürlükteki kanunda aynı şekilde müşterek hükümleri muhtevi bir kısım mevcut
tur. Ancak bu kısımdaki hükümler kısmen 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile kaldırılmış bulundu
ğundan, kısmen de müşterek hükümlerden (birçoğu aidiyeti cihetiyle mevzu ile ilgili kısımların 
içine sokulmuş olduğundan, yeni tasarının müşterek hükümleri çok daha basit, sade ve vazıh ola
rak düzenlenmiştir. 

Bu kısmın tetkikinden de anlaşılacağı üzere 1 nci .bölümü genel muaflıklar ve istisnalar teşkil 
etmektedir. 

Her ne kadar tasarının ilk (9) kısmında mevzu ile ilgili muafiyet ve istisna hükümleri müsta-
killen konulmuş ise de, bu kısımdaki muaflık ve istisnalar bütün kısımlara teşmil edilebilecek ma
hiyettedir. 

Tasarının 123 ncü maddesiyle özel kanunlarla harçtan muaf tutulan kişilerden ve istisna edilen 
işlemlerden hare aılmmıyacağı hükme bağlanmış, dolayısiyle özel kanun hükümleri mahfuz tutul
muştur. 

124 ncü maddede ise, bütün vergi kanunlarımızda yer almış bulunan diplomat muaflığına 
mütaallik esaslar konulmuştur. 

İkinci holüm ise mükellefiyetle ilgili genel hükümleri ihtiva etmektedir. 
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125 noi maddede, tasarının ilgili kısımlarında mükellefiyet hakkında konulmuş hükümlerin 

aksine, özel kanunlarda hüküm ımeveudolduğu takjdirlde özel kanun hükümlerine itibar edileceği 
esası kabul edilmiştir. 

Bu konuda bir diğer hüküm ıher hangi bir istek olma'ksızın re'sen yapılacak işlemin harcının, 
lehine işlem yapılan kişilerden alınacağı Ihususundaki 126 nci madde hükmüdür. 

Üçüncü bölümde de ödeme dle ilgili genel hükümler yer almıştır. 
Her ne kadar ödemenin zamanı, yeri ve şekli hakkında a id olduğu kısımlarda. hükümler sevk 

edilmişse de, bu bölümde de ödeıme ile ilgili şu önemli maddeler yer almış ibul un maktadır. 
Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça harçların tamamı peşin olarak ödenmeden işlem yapıla-

mıyaeağı, gerekli harçları almadan işlem yapan m omurların mü'kellefle ibirlikte müteselsilen so
rumlu olacakları 127 ve 128 nci maddelerde nizamlanmıştır. 

Tasarınım (9) kısmında hususi bir ödeme zamanı teshit edilmemiş olup da, harem mahiyelti 
icabı işin sonunda ödenmesi lâzımgeldiği ta;kdirde, harcın doğması tarihinden itibaren 15 gün için
de ödeneceği 129 ucu madde hükmü icabıdır. 

Keza tasarıda ödeme için belli bir süre tesbit edilmiş, fakat çeşitli sebeplerle ödenmemiş olan 
harçlar, ilgili makam ve daireler tarafından sürenin sonundan itibaren 15 gün içinde Mr ımüzelckere 
ile o yerin vergi dairesine bildirilecek ve bundan sonra hare vergi daireleri tarafından takibolu-
nup tahsil olunacaktır. 

Harçların ıgenel ödeme şekli ise tasarının 131 nci maddesinde gösterilmiştir. Bu madde muci
bince (harçlar aidoldu.kla.ri kısımlarda gösterilen şekillerde ödenecektir. Ancak maddenin 2 nci fı'k-
rasiyle Maliye Bakanlığmâ bu şekillerle bağlı kalmıyarak harçların pu'l yapıştırılması, maklbuz kar
şılığı, basılı damga vuridurulması ve sair şekilde "taJhsili için ilgili dairelere yetki verilebileceği 
hükme bağlanmıştır. 

Harçlar, kanunda aksi kararlaştırılmamışsa harca konu olanı daireler tahsil edecektir. Ancaik bu 
mevzuda da Maliye Bakanlığına yetki verilmiş İm suretle adı geçten Bakanlık lüzum ıgördüğü tak
dirde, harçları doğrudan doğruya vergi dairelerince tahsil ettirmeyi mezun kılmıştır. 

Tasarının 133 ve 134 ncü maddeleri hükümleri yürürlükteki kanunun 121 nci maddesinin 1 ve, 
2 nci fıkralarına teka.bül eltmektedir. 

Tasarının 135 ve 136 nci maddeleri de'Harçlar Kanununun 111 ve 117 nci maddelerinden aynen 
alınmıştır. 

Beşinci bölümü kaldıran hükümler teşkil etmektedir. 
137 nci ıinaddeniın tetkikinden de anlaşılacağı üzere, doğrudan doğruya kaldırılan 'kanunlar 

tarih ve numara belirtilmek 'suretiyle sarahaten belirtilmiş, yürürlükten kaldırılacak bu kanunla
rın ek ve tadilleri teker teker sayılmayıp, tarih ve numaraları sayılan kanunların ek ve tadillleri 
şeklinde ifade olunmuştur. . 

Altıncı bölüm ise geçici hükümleri ihtiva etmektedir. 
Geçici 1 nci madde, yeniden bir tahrir yapılıncaya kadar tapu ve kadastro (harçlarında «kayıtlı 

değerlere» uygulanacak: emsaller gösterilmiştir. 
Bu emsaller 1957 yılında Veraset ve İntikal Vergisinin tatbikinde kanun vâzıı tarafından ka

bul edilmiş esaslara uygun bulunup, mukayyet değerlerle, rayiç değerler arasındaki nisbeti en ya
kın tarihte ve gerçeğe en uygun olarak aksettirdiği düşüncesiyle kabul edilmiştir. 

Geçici 2 nci maddeyle, ceza dâvaları sebebiyle 5887 sayılı Harçlar Kanunu gereğince tahakkuk 
etmiş olan fakat ihenüz tahsil edilmemiş .bulunan harçların, bu tasarının kanunlaşmasından sonra 
terkin olunacağı nizamlanmıştır. 

Gerçekten bu .tasarı ile ceza dâvaları hare mevzuu dışına çıkarıldığından tasarının 'kanunlaşıHiası 
halinde, bu dâvalar sebebiyle tahakkuk edip de henüz tahsil edilmemiş harçların terkini zarureti
dir. Oeçici madde bu selbe'be müsteniden sevk edilmiş bulunmaktadır. 

Geçici 4 ncü madde ruhsatname, satış tezkeresi ve benzeri vesika!arın, tasarının kanunlaştığı se
nenin malî yılı sonuna kadar muteber olacağını, geçici 5 nci madde ise, evvelce harca tabi olma-
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ılığı halde bu tasarı ile yeniden harca tabi tutulmuş olan belgelerin sahiplerini, tasarının kanun 
halini, almasını anuta akıp 6 ay içinde, lıarea tabi belgeleri almaya -mıeebur etmek gayesiyle kon
muştur. 

Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın Bolak ve iki arkadaşının, 5887 sayıh Harçlar Kanununun 
125 nci maddesini değiştiren 6765 sayılı Kanuna bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi. (2/305) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

5887 sayılı Harçlar Kanununun 125 nci maddesini değiştiren 6765 sayılı Kanuna bir fıkra ek-
, leıımesine dair kanun teklifimiz, gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 26 . 9 . 1962 

Balıkesir Milletvekili Balıkesir Milletvekili Balıkesir Milletvekili 
Ahmet Aydın Bolak Süreyya Koç Mehmet Tiritoğlu 

5887 sayılı Harçlar Kanununun 125 nci maddesini değiştiren 6765 sayılı Kanuna bir fıkra ek 
lenmesine dair kanun gerekçesi 

4 . 7 . 1956 tarihinde ıner'iyete giren 6765 sayılı Kanun ile muaddel 5887 sayılı Harçlar Ka
nununun 125 nci maddesi, Adalet daireleri mensuplarına daireleri dışında tebliğden başka yapa
cakları muameleler dolayısile verilecek tazminat miktarını tesbit ederken, bir iş. yani bir dâva dos
yası zumunda daire dışında muhtelif yerlerde yapılan keşif ve incelemeleri nazara almamış ve bu 
sebeple bir iş (dosya) zımnında bu suretle yapılan birden ziyade incelemelerin hepsi bir iş olarak 
kabul .edilmiş ve tazminat bir iş için tesbit olunmuştur. 

Halbuki tescil ve izalei şüyu davaları gibi işlerde, dava mevzuu olan gayrimenkulleriıı birden zi
yade oluşu ve ekseriya 10 veya 15 e baliğ olmasına rağm,en, bir tek dosyanın mevzuu olmaları se
bebiyle bütün bu gayrimenkul lerde aynı günde yapılan d et kikat ve keşifler bir tek iş olarak kabul 
edilip buna göre bir işe ait tazminat tesbit olunmak suretiyle maddenin tatbikatında tenakuz do
ğurmaktadır. 

Çünkü : Madde, daire dışında yapılacak işlerin birden ziyade oluşunda, her bir iş için dışarıda 
yapılacak tetikikatın bir tane oluşunu kabul ederek bunları ayrı ayrı işler diye ifade etmiş ve bu iş
lerin' mecmuuna. göre tazminat miktarını artırmış bulunmaktadır. 

Buna mukabil daire dışında birden ziyade yerimde yapılan inceleme ve keşif bir dâva dosyası
nın mevzuu okluğu takdirde, kanunun yazılış şekline göre yapılan bu muhtelif işlere rağmen sadece 
bir iş yapılmışcasma tazminat verilegelinektedir. 

Bu sebeple mevcut olan iş bu boşluğu doldurmak ve tenakuzu gidermek için, bir iş (dosya) zım
nında daire dışında yapılacak muhtelif keşif ve letkikatlarmda, her biri ayrı bir iş ve müstakil 
bir tetkika-t olarak kabul edilip buna göre tazmi'ial tahakkukunu temin eden ek ibarenin 125 .nci 
maddeye konması suretiyle tadilini arz ve teklif ederiz. 
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BALIKESİR MİLLETVEKİLİ A. AYDIN BOLAK VE İKİ ARKADAŞININ * TEKLİFİ 

5887 sayılı Harçlar Kanununun 125 nci maddesini değiştiren 6765 sayılı Kanuna bir fıkra eklenme
sine dair Kanun 

MADDE 1. — 6765 sayılı Kanunla değişik 5887 sayılı Harçlar Kanununun 125 nci maddesine 
bir fıkra ilâvesi suretiyle aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Tebliğden başka bir muamele yapmak için makamından uzaklaşmaya mecbur olan hâkimler, C. 
Savcıları ve icra ve iflâs memurlariyle adlî tabiplere, adliye başkâtipleri, ile kâtiplere, mü
başir ve müstahdemlere yol masraflarından başka aşağıdaki şekilde yol tazminatı verilir. 

Daireden uzaklaşmayı icabettiren iş, mahkemenin bulunduğu belediye hudutları dâhilinde ise, 
beher iş için yedişer lira yol tazminatı verilir. Bu miktar bir günde yirmi lirayı geçmez. Daireden 
uzaklaşmayı icabettiren iş, mahkemenin bulunduğu belediye sınırları haricinde ise, beher iş için 
on lira yol tazminatı verilir. Bu miktar bir günde 28 (lirayı geçemez. 

Daireden uzaklaşmayı icabettiren işlerin bir kısmı mahkemenin bulunduğu belediye hudutları 
dâhilinde, bir kısmı haricinde ise, belediye hudutları içinde olan beher iş için yedişer lira, bele
diye hudutları dışında olan beher iş için on lira yol tazminatı verilir. Bu miktar bir gün için 28 
lirayı geçemez. 

Bir günde bir iş zımnında daire dışında muhtelif yerlerde keşif ve tetkikat icrası icabsttiği 
takdirde; aynı işe ait iş bu keşif ve tetkikatlar sebebiyle de, her bir keşif ve tetkikat ayn bir iş 
kabul edilerek bu madde hükümleri dairesinde tazminat ödenir. 

Bu suretle ödenecek tazminat miktarları, bu maddede yazılı âzami tazminat miktarlarından 
fazla olamaz. 

Daireden uzaklaşmayı icabettiren birden ziyade iş olursa, mümkün oldukça işler aynı günde 
yapılır. 

Görülen işler birden ziyade ise, yol masrafı mesafe nazara alınarak mütenasiben; yol tazminatı 
da yukarıdaki fıkralarda gösterilen esaslar dairesinde mütenasiben taksim oİunur. 

Adliye başkâtipleri ile kâtipler için bu miktarların üçte ikisi, mübaşir ve müstahdemler için ya
rısı ödenir. 

Yol masrafı ile tazminat, ilgili şahıslar tarafından işinin ifasından evvel emaneten makbuz mu
kabilinde vezneye yatırılarak buna mahsus bir deftere kaydedilir, keşfi ve muameleyi mütaakıp 
yapılan sarfiyat bir zabıtla tevsik olunarak bakiyesi alâkalı şahsa iade olunur. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Artvin Milletvekili Saffet Eminağaoğlu'nun, 5887 Sayılı Harçlar Kanunun İnci maddesini de
ğiştiren 6765 Sayılı Kanunun değiştirilmesine dair Kanun teklifi ve Adalet ve Maliye komisyonları 

raporları (2/321) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

5887 sayılı Harçlar Kanununun 1 nci maddesini değiştiren 6765 sayılı Kanunun değiştirilmesine 
dair kanun teklifi, gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını arz .vıe rica ederim, 
12 . 10 . 1962 

Artvin Milletvekili 
Saffet Emindğaoğlu 

GEREKÇE 

5887 sayılı Harçlar Kanunun 125 nci maddesi 1956 tarihinde 6765 sayılı Kanunla değiştirilerek 
tazminat miktarları yükseltilmiştir. Ancak bu miktarlar o senenin iktisadi şartları göz önünde tutu
larak tanzim edilmiş bulunmaktadır. 

Aradan geçen 6 sene gibi uzun bir zaman içinde memleketimizin iktisadi şartlarında büyük değiş
meler kaydedilmiş olup bu miktarlar şartlarında büyük değişmeler kaydedilmiş olup bu miktarlar 
sarf edilen mesainin karşılığı olmaktan uzak kalmıştır. 

Adalet tevzi eden müesseselerin değeri üzerinde durmak ve işin önemini belirtmeye çalışmak da
hi lüzumsuzdur kanaati iLe bu müessesede vazife görenlerin mesailerini kıymetlendirmenin lüzumu
na işaret etmek yerinde olur. 

Geceyi gündüze katarak çalışan insanların makamlarından uzak mesailerinde çektikleri meşak
kat o derece çoktur ki bunu para ile telafi etmek dahi mümkün değildir. Kaldı ki verilmekte olan 
miktarlar da artık sarf edilen mesai ile kabili kıyas değildir. -

Bu itibarla evvelce de aynı lüzuma binaen artırılan miktarların yeniden günün şartlarına uy
gun olarak tanzimi icabetmekteidir. 

Değiştirgede madde aynen alınmış sadece yedi lira on ve on lira da onbeş liraya çıkarılmış bulun
maktadır. Ayrıca âzami hadler de 20 den 25 e ve 28 den 40 liraya yükseltilmiştir. 

' Bu miktarların verilmesi halinde vazifelilerin az-çok tatmin edileceği ve işlerin daha ferahlık
la görüleceği inancı île işbu teklif hazırlanmış bulunmaktadır. 

Adalet Komisyonu raporu 
Millet Meclisi . ^ ^ --'-• 

Adalet Komisyonu ^ 15 . 2 . 1963 
Esas No. 2/321 TO' -—^.-.- ••• - .„., ,.,,. _;_ • ^ 
Karar No. 50 .̂  """*"'''• -*" 

Yüksek Başkanlığa 

Artvin Milletvekili Saffet Enıinağaoğkı'nun 5887 sayılı Harçlar Kanununun birinci maddesini 
değiştiren 6765 sayılı Kanunun değiştirilmesine dair kanun teklifi Komisyonumuzca tetkik İve 
müzakere olundu : 

Teklifin gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenmiş olup, yalnız değiştirgedeki keşif tahdidi 
tatbikatta pratik mahzurlar doğurduğundan, teklifin! birinci maddesi değiştirilmiştir. 
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Teklifin iki ve üçüncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna tevdi olunmak üzere, Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet Komisyonu 
Başkam 
Denizli 
// . Oral 

Başkan V. 
Erzurum 

Söz hakîkim mahfuzdur 
N. Diler 

Sözcü 
Giresun 

A. Cüceoğlu 
Artvin 

S. Eminağaoğlu 

Adıyaman 
A. Atalay 

İstanbul 
/. H. Tekimi 

Çanakkale 
B. Arat 

İzmir 
M. Uyar 

Çorum İçel 
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Maliye Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyon u 

Esas No: 2/321 
Karar No: 96 

7 . 6 . Î9C3 

Yüksek Başkanlığa 

Artvin Milletvekili Saffet Eminağaoğlu'nun, 5887 sayılı Harçlar Kanununun 1 nei maddesini 
değiştiren 6765 sayılı Kanunun değiştirilmesine dı i r Adalet Komisyonundan muhavvel kanun tek
lifi, Maliye ve Adalet Bakanlığı temsilcileri ve tek'if sahibinin iştirakiyle komisyonumuzda tetkik ve 
müzakere edildi : 

Müzakereye esas teşkil eden Adalet Komisyonu raporundaki hususlar komisyonumuzca, muva
fık mütalâa edilmiş, ancak değiştirilmesi arzu edi'on birinci maddenin 2 nci, 3 ncü ve 4 ncü fıkrası
nın daha vuzuha kavuşturulması ve tatbikatta vukuu muhtemel yanlış anlamlara meydan verme
mesi için, belli bir meblâğla tahdidi uygun görül ıüşyve madde bu görüşün ışığı altında tedvin edil
miş, diğer maddeler ise aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Maliye Komisyonu Başkanı Başkaııvekili 
(lümüşane Çankırı 

N. Küeüker #k Keskin 

Sözcü 
Erzurum 

G. Karaca 
Kütahya 
.İ. Erbek 

Adana 
Y. Aktimur 

imzada bulunamadı 

Ordu 
O. N. Hazinedar 
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ARTVİN MİLLETVEKİLİ 
SAFFET EMİNAĞAOĞLU'-

NUN TEKLİFİ 

5887 sayılı Harçlar Kanununun 
1 nci maddesini değiştiren 6765 
sayılı Kanunun değiştirilmesi

ne dair kanun teklifi 

MADDE'1. — 5887 sayilı 
Harçlar Kanununun 6765 sayılı 
Kanunla değiştirilen 1 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Madde 125. — Tebliğden baş
ka bir muamele yapmak için 
makamından uzaklaşmaya mec
bur olan hâkimler, Cumhuriyet 
savcıları ve icra ve iflâs me
murları ile adlî tabiplere, adliye 
başkâtipleri ile kâtiplere müba
şir ve müstahdemlere yol mas
raflarından başka aşağıdaki şe
kilde yol tazminatı verilir. * 

Daireden uzaklaşmayı icabet-
tiren iş mahkemesinin bulundu
ğu belediye hudutları içerisin
de ise beher iş için onar lira yol 
tazminatı verilir. Bu miktar bir 
günde 20 lirayı geçemez. 

* Daireden uzaklaşmayı icap 
ettiren iş mahkemenin bulun
duğu belediye hudutları dışın
da ise; beher iş için onbeş lira 
yol tazminatı verilir. Bu mik
tar bir günde 40 lirayı geçe
mez. 

Daireden uzaklaşmayı icap 
ettiren işlerin bir kısmı mahke
menin bulunduğu belediye hu
dutları içinde bir kısmı dışında 
ise belediye hudutları içinde 
olan beher iş için onar lira be
lediye hudutları dışında olan 
beher iş için onbeş lira yol taz
minatı verilir. Bu miktar bir 
gün için 40 lirayı geçemez. 

Daireden uzaklaşmayı icap 
ettiren birden ziyade iş olursa 

ADALET KOMİSYONUNUN 
DEOİŞTİRİŞİ 

5887 sayılı Harçlar Kanununun 
1 nci maddesini değiştiren 6765 
sayılı Kanunun değiştirilmesine 

dair Kanun 

MADDE 1. — 5887 sayılı 
Harçlar Kanunun 6765 sayılı 
Kanunla, değiştirilen 1 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 125. — Tebliğden 
başka bir muamele yapmak 
için makamından uzaklaşmaya 
mecbur olan jhâkimler, Cumhu
riyet savcıları ve icra ve iflâs 
memurları ile jadlî tabiplere, 
adliye jbaşkâtipleriyle, kâtiple
re, mübaşir ve müstahdemlere 
yol. masraflarından başka aşa
ğıdaki şekilde yol tazminatı 
verilir. 

Daireden uzaklaşmayı icab-
ettiren iş mahkemenin bulun-
lunduğu ; belediye hudutları 
içerisinde ise beher iş için onar 
lira, 

Daireden uzaklaşmayı icab-
ettiren iş mahkemenin bulun
duğu belediye hudutları dışın
da ise; beher iş için onbeşer 
lira, yol tazminatı verilir. 

Daireden /uzaklaşmayı icab-
ettiren işlerin bir kısmı mahke
menin bulunduğu belediye hu
dutları içinde, bir kısmı dışar-
da ise belediye hudutları için
de olan beher iş için onar lira 
belediye hudutları dışında olan 
beher iş için onbeş lira yol taz
minatı verilir. 

Daireden uzaklaşmayı, icab-
ettiren birden ziyade iş olursa 
mümkün oldukça işler aynı 
günde yapılır. 

Oörülen. isler birden ziyade 
ise yol masrafı mesafe nazara 

MALİ YE KOMİSYON l TN |JN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

5887 sayılı Harçlar Kanununun 
l nci maddesini ,değiştire7i §765 
sayılı Kanunun değiştirilmesine 

dair Kanun 

MADDE 1. — 5887 sayılı 
Harçlar Kanunun 6765 sayılı 
Kanunla 'değiştirilen 'biırinci 
maddesi aşağıdaki şekilde! de
ğiştirilmiştir : 

Madde 125. — Tebliğden 
başka bir muamele yapmak 
için makamından uzaklaşmaya 
mecbur olan (hâkimler, Cunlhu-
riyet savcıları ve icra ve İflâs 
memurları ile adlî tabiplere, 
adliye 'başkâtipleriyle, kâtiple
re, mübaşir ve müsıtahdentlere 
yol masraflarından (başka : aşa
ğıdaki şekilde yol tazminatı 
verilir. 

Daiıreden '(uzaklaşmayı jjcab-
ettiren iş mahkemenin bulun-
lunduğu ı belediye hudutları 
içerisinde ise beher iş için onar 
lira tazminat Verilir. Ancak bu 
miktar bir günde yüz lirayı ge
çemez. 

Daireden juzaklaşmayı. icab-
ettiren iş mahkemenin bulun
duğu belediye hudutları djışm-
da ise; beher iş için onbeşer , 
lira yol tazminatı verilir. Bu 
miktar bir günde yüzelli lira
yı geçemez. 

Daireden ^uzaklaşmayı icab-
ettiren işlerin bir kısmı majhke-
nıenin bulunduğu belediye] hu
duttan içinde, bir kısmı djışar-
da ise belediye huduttan için
de olan beher iş için onar lira 
belediye hudutları dışmda olan 
beher iş için onbeş lira yol taz
minatı verilir. Bu miktar bir 
günde yüzelli lirayı geçenjiez. . 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 282) 



— 34 -
Teklif 

mümkün oldukça işler aynı 
günde yapılır. 

Görülen işler birden ziyade 
ise ydl masrafı mesafe nazara 
alınarak mütenasiben; yol taz
minatı da yukarıdaki fıkralarda 
gösterilen esaslar dairesinde 
mütenasiben taksim olunur. 

Adliye başkâtipleri ile kâtip
ler için bu miktarların üçte iki
si mübaşir ve müstahdemler 
için yarısı ödenir. 

Yol masrafı ile tazminat ilgi
li şahıslar tarafından işin ifa
sından evvel emaneten makbuz 
mukabilinde vezneye yatırıla
rak buna mahsus bir deftere 
kaydedilir. Keşfi ve muameleyi 
mütaakıp yapılan sarfiyat bir 
zabıtla tevsik olunarak bakiye
si alâkalı şahsa iade olunur. 

MADDE 2. — Bu kanun neş
ri tarihinden itibaren yürürlü
ğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Vergi Reform Gteçici Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Vercji Reformu Geçici Komisyonu 25 . 6 . 1963 

Esas No: 1/395,2/321 
Karar No: 9 

Yüksek Başkanlığa 

Harçlar kanunu tasarısı ile Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın Bolak ve iki arkadaşının, 
5887 sajyılı Harçlar Kanununun 125 nci maddesini değ.'ştiren 6765 sayılı Kanuna bir fıkra eklen
mesine dair kanun teklifi ve Artvin Milletvekili Saffet Eminağaoğlu'nun, 5887 sayılı Harçlar 
Kanununun 1 nci maddesini değiştiren 6765 sayılı Kanunun değiştirilmesine dair kanun teklifi 
ilgili Maliye ve Adalet bakanlıkları temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü. 

Devlet gelirleri içinde mahiyeti ve genişliği ile önemli bir yor işgal eden harçların vergi 
reformu çalışmaları sırasında ele alındığı ve reformun ana prensiplerine uyularak. hare mefhu
mu ile bağdaşmıyan ceza dâvaları, nüfus ve tabiiyetle ilgili bâzı işlemlerin hare konusu dışında 

Adalet Ko. 

alınarak mütenasiben taksim 
olunur. 

Adliye başkâtipleriyle kâtip
ler için bu miktarların üçte 
ikisi, mübaşir ve müstahdemler 
için yarısı ödenir. 

Yol masrafı ile tazminat ilgi
li şahıslar tarafından işin ifa
sından evvel emaneten makbuz 
mukabilinde vezneye yatırıla
rak buna maJhsus bir deftere 
kaydedilir. Keşfi ve muamele
yi /mütaakıp yapılan sarfiyat 
bir zabıtla tevsik olunarak ba
kiyesi alâkalı sahsa iade olu
nur. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Maliye Ko. 

Daireden uzaklaşmayı icab-
ettiren birden ziyade iş olursa 
mümkün oldukça işler aynı 
günde yapılır. 

Görülen işler birden ziyade 
ise yol masrafı mesafe nazara 
alınarak mütenasiben taksim 
olunur. 

Adliye başkâtipleriyle kâtip
ler için bu miktarların üçte 
ikisi, mübaşir ve müstahdemler 
için yarısı ödenir. 

Yol masrafı ile tazminat ilgi
li şahıslar tarafından işin ifa
sından evvel emaneten makbuz 
mukabilinde vezneye yatırıla
rak buna maJhsus bir deftere 
kaydedilir. Keşfi ve muamele
yi .mütaakıp yapılan sarfiyat 
bir zabıtla tevsik olunarak ba
kiyesi alâkalı şahsa iade olu
nur. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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bırakılmak ve uyulmak kabiliyeti bulunmıyan çok dağınık ve çeşitli hare konularının belli başlı 
ve harca mütehammil önemli konulara inhisar ettirmek suretiyle harçlar kanunu tasarısının ha
zırlandığı görülmüş ve aşağıda arzedilmiş bulunan bâzı değişikliklerle tasarı Komisyonumuzca 
tasvibedilmiştir. 

Komisyonumuzca tadil edilen maddelerin ve tarifelerin açıklanması: 
Madde 12. — Celse harçlarında mükellefi tayin eden bu maddeye göre «celse harcının mükellefi 

ertelemeye istter taraflar ister vekiller sebebiyle versin, ilerde haksız çıkan kişilerdir.» 
Mahkemede diğer tarafın sebebiyet verdiği erteleme dolayısiyle alınacak celse harcının iler

de haksız çıkan tarafa tahmili muhik görülmediğinden 5887 sayılı Harçlar Kanununun bu ikonu 
ile ilgili 11 ve 35 nci maddeleri birleştirilmek suretiyle bu madde aşağıdaki şekilde yeniden 
tedvin olunmuştur. 

Madde 12. — Hukuk ve ticaret mahkeme]erinde celse harcı, muhakeme taraflarıu talep ve mu
vafakatleri üzerine talik edilmiş ise taraflardan ve evvelce yapılması mümkün olan bir keyfiyetin ya
pılmamış olmasından dolayı talik edilmişse, 1 al ika sebebiyetveren taraftan alınır. 

Her iki halde talika vekiller sebebiyet vermişse celse harcı vekillere tahmil olunur. 
Vekil veya taraflara tahmil olunan celse karcı mütaakıp iki celsede ödenmezse bir misli fazlası ile 

alınır ve harem bu miktar üzerinden tahsili için Maliyeye tezkere yazılmasına karar verilir. 
Madde 13. — Harçtan müstesna edilen işlemlerle ilgili bu. maddenin (a) işaretli fıkrasındaki is

tisna haddini teşkil eden 50 lira az görülerek 100 liraya, (e) işaretli fıkrasındaki 100 lira da ayni se
beple 250 liraya çıkarılmıştır. 

Madde 14. — Adliye işlemlerinde harçtan muaf olanlarla ilgili bu maddede yer alan «özel kanun
larla harçtan muaf tutulan kişiler» ibaresi tasarının genel muafiyete ınütaallik 123 ncü maddesinde de 
yer almış olduğundan mezkûr ibare bu maddeden çıkarılmıştır. 

Madde .1.7. — Tahliye dâvalarında hare matrahının tâyini ile ilgili bu maddede mukavele, süresine 
göre hesaplanacak kira bedeli yerine bir yıllık kira bedelinin matrah olarak kabulü daha uygun gö
rülmüş ve madde buna göre tedvin olunmuştur. 

Madde 34. — Yol giderleri ve tazminata mütedair bu maddede hâkim, savcı ve diğer adliye mensup
larına verilecek olan tazminatlar için tesbit edilmiş âzami hadlere lüzum görülmemiş ve bu hadler:çı
karılmıştır. 

Madde 51. — Noterlere verilecek ücretler ve beyiyeler ile ilgili bu maddenin son fıkrasına göre 
hare pullarından dolayı noterlere verilecek olan yüzde beş beyiye aidatı az görülerek yüzde ona çıkarıl
mıştır. 

Madde 55. — Vergi itiraz harçlarının ödenmesine taallûk eden bu maddenin ikinci fıkrasına göre 
tahsil olunacak harçların mükelleflere ihbarname ile tebliği uygun görülmüş ve madde buna göre 
tedvin olunmuştur. 

Madde 68. — 5602 sayılı Tapulama Kanunu yeni Tapulama kanunu tasarısiylc kaldırılacağından 
bu maddenin son fıkrası (Tapulama Kanununun muafiyet hükümleri saklıdır) şeklinde değiştiril
miştir. 

Madde 74. — Konsolosluk harçlarında istisnalara ınütaallik 74 ncü madesinin (b) fıkrasındaki 
«Milletvekili» tâbiri senatörleri ve bakanları kapsamadığından fıkradan çıkarılmış ve yerine «Türkiye 
Büyük Millet Meclisi ve Hükümet üyeleri» ibaresi konulmuştur. 

Madde 140. — Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe gireceğini ifade eden bu madde Maliye Bakan
lığının teklifi üzerine tadil olunmuş ve kanunun 1 . 3 . 1964 tarihinde yürürlüğe girmesi kabul 
edilmiştir. 

Tarifeler 
/ saydı tarife : 

1. Adliye harçları ile ilgili bu tarifenin A -1/1 sıra numarasıını göre sulh mahkemelerinde açıla
cak dâvalar dolayısiyle alınması derpiş olunan 20 lira başvurma harcı çok görülerek 10 liraya indi
rilmiştir. 
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2. Aynı tarifenin A - I I I / l - b sıra numarası vuzuh verilmesi bakımından tadil olunmuştur. 
3. Aynı tarifenin D - I - a sıra numarasına göre ilâmın ilk sayfasının suretinden alınacak olan 

5 lira harç fazla görülerek 3 liraya indirilmiş diğer taraftan «ilk» ve «mütaakıp sayfa» ibareleri kal-
d rılarak yerine «her sayfa için» ibaresi konulmuştur. 

/ / Sayılı Tarife : 

1. Noter harçları ile ilgili bu tarifenin I - 1 sıra numarasmdaki «ve toplamı» ibaresi ise fuzuli gö
rülerek çıkarılmıştır. 

2. Aynı tarifenin I I /4 - b sıra numarasına her hangi bir yanlışlığa mahal verilmemesi bakımın
dan «100 sayfa dâhil» ibaresi ilâve olunmuştur. 

3. Aynı tarifenin 5/b sıra numarasına göre tercüme örneklerinden alınacak olan 4 İrra hare fazla 
görülerek 2 liraya indirilmiştir. 

77/ - Sayılı Tarife : 

Vergi itiraz harçları ile ilgili bu tarifenin III sıra numarasında geçen «değer» kelimesi «değeri» 
olarak değiştirilmiştir. 

V • Sayılı Tarife : 

Konsolosluk harçları ile ilgili bu tarifenin III - 6 - a ve b sıra numaralarına vuzuh verilmesi ba
kımından «beher sayfa için» ibaresi konulmuştur. 

VIII - Sayılı Tarife : 

1. îmtiyazname, ruhsatname ve diploma harçları ile ilgili bu tarifenin I - 1 - a sıra numarasına 
göre alman 200 lira hare az görülerek 300 liraya çıkarılmıştır. 

2. Aynı tarifenin I I I - 1 sıra numarasına göre maden arama ruhsatnamelerinden alınacak olan 
150 lira hare fazla görülerek 50 liraya indirilmiştir. 

3. Aynı tarifenin VI - 1 sıra numarasına göre ve açıldıkları yerin nüfusu esas alınmak suretiyle 
alınacak olan 5, 15, 110, 165, 270, 425, 550 lira eczane açma ruhsat harçları bir defaya mahsus olmak 
üzere alındığı ve genel olarak eczane açanların malî imkânları müsait bulunduğu cihetle eczacıların bu 
imkânları nisbetinde plânlı kalkınmaya iştiraklerinin temini bakımından yukardaki harçların sırasiy-
le 23, 50, 150, 200, 350, 500, 750 liraya çıkarılması uygun görülmüştür. 

4. Aynı tarifenin VI - 2 - a ve b sıra numaralarına göre verilen mimarlık ve mühendislik ruh
satnamelerinden alınacak olan 25 ve 20 lira hare yukarda arz olunan sebeplere'binaen 150 ve 75 li
raya çıkarılmıştır. 

5. Aynı tarifenin VI-3-a-b-c sıra numaralarına göre verilen mütehassıs tabiplik vesikalarından alı
nacak olan 25 er liralık harçlar aynı sebeplere binaen 150 şer liraya çıkarılmıştır. 
liraya çıkarılmıştır. 

6. Aynı tarifenin VI - 4 - a-b-c sıra numaralarına göre verilen mütehassıs kimyagerlik vesikala
rından alınacak olan 25 er liralık harçlar aynı sebeplere binaen 100 er liraya çıkarılmıştır. 

7. Aynı tarifenin VI - 5 sıra numarasına göre verilen dişçilere ait mezuniyet vesikalarından alı
nacak olan 25 lira hare ayni sebeplere binaen 150 liraya çıkarılmıştır. 

8. Aynı tarifenin VI - 6 sıra numarasına göre veterinerlere verilen mezuniyet vesikalarından alı
nacak olan 25 lira hare aynı sebeplere binaen 50 liraya çıkarılmıştır. 

9. Aynı tarifenin VI - 7 - a-b-c sıra numaralarına göre ebe, hemşire ve sünnetçilere verilen ruh
satnamelerden alınacak olan 5 er liralık hare az görülerek 25 er liraya çıkarılmıştır. 

10. Aynı tarifenin VI - 8 sıra numarasına göre verilen gözlükçülük ruhsatnamelerinden alına
cak olan 75 lira hare az görülerek 100 liraya çıkarılmıştır. 
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11. Aynı tarifenin VI - 9 - b pozisyonuna göre radyoloji ve fizyoterapi müesseseleri açmak jçin 

verilen ruhsatnamelerden alınacak olan 25 lira hare az görülerek 150 liraya çıkarılmıştır. i 
12. Aynı tarifenin VI - 10 sıra numarasına göre verilen lâboratuvarlara ait ruhsatnamelerden 

alınacak olan 30 lira hare az görülerek 100 liraya çıkarılmıştır. 
13. Aynı tarifenin VI - 11 sıra numarasına göre verilen avukatlık ruhsatnamelerinden almapak 

olan 30 lira hare az görülerek 150 liraya çıkarılmıştır. 
14. Aynı tarifenin VI - 12 - a-b-c pozisyonlarına göre verilen ödünç para verme izin vesikaların

dan alınacak olan 55, 30, 125 liralık harçlar az görülerek sırasiyle 150, 50 ve 150 liraya çıkarılmış
tır. 

15. Aynı tarifenin VI - 14 sıra numarasına göre verilen gümrük komüsyoncularına ait ruh
satnamelerden alınacak olan 100 ve 50 liralık harçlar az görülerek 500 ve 250 liraya çıkarılmıştır. 

16. Aynı tarifenin VI - 17 - a - b pozisyonlarına göre sigorta şirketlerine verilecek olan sigor
ta ruhsatnamelerinden alınacak olan 500 ve 300 liralık harçlar az görülerek 1 000 ve 600 liraya: çı
karılmıştır. . 

17. Aynı tarifenin VII - 1 - 2 - 3 sıra numaralarına göre verilen okul diplomalarından alınacak 
olan 5, 10, 15 liralık harçlar öğrenimi teşvik bakımından 3, 5 ve 10 liraya indirilmiştir. 

IX - Sayı tarife : 

1. Trafik harçları ile ilgili bulunan bu tarifenin II - 1 sıra numarasına göre amatör ehliyetna
melerinden alınacak olan 20 lira hare az görülerek 50 liraya çıkarılmıştır. 

2. Aynı tarifenin VI - 2 sıra numarasına ve Karayolları Trafik Tüzüğünün 19/1 ve 19/2 mad
delerine göre inşa olunacak benzin istasyonları fabrika ve tamir atelyeleri için verilecek olan ruh
satlardan alınacak 100 lira hare az görülerek 200 liraya çıkarılmıştır. 

.3. Aynı tarifenin VI - 3 sıra numarasına ve Karayolları Trafik Tüzüğünün 19/3 maddesine 
göre inşa olunacak otel, lokanta ve kahvehane gibi tesisler için verilen ruhsatlardan alınacak olan 
75 lira hare turizmi teşvik bakımından 50 liraya indirilmiştir. ' ; 

Diğer maddeler ve tarifeler aynen kabul edilmiştir. ! 
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Diyarbakır 

R. îskenderoğlu 

Adana 
A. Savrun 

Burdur 
N. Yavuzkan 

İstanbul 
V. özarar 

Maraş 
A. Hüdayioğlu 

Başkanvekili 
Kayseri 

M. Yüceler 

Ankara 
/. Gence 

Bursa 
B. C. Zağra 

Konya 
8. Aytan 

Mardin 
8. Güneştan 

R. 

Sözcü 
İzmir 

M. Uyar 

Aydın 
Söz hakkım saklıdır* 

/. Sezgin 

Çankırı 
R. İnceler 

Konya 
Söz hakkım mahfuzdur 

/. Baran 

Samsun 
F. Ceylân 

Zonguldak 
Karakaşoğlu 

Kâtip 
Çorum 

F. Küreli 

Balıkesir 
F. Islimyeli 

Denizli 
/. Kocatürk 

Kütahya 
A. Eri ek 

Sivas 
R. Günay 
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HÜKÜMETtN TEKLİFİ 

Harçlar kanunu tasarısı 

Kamımın şümulü 
MADDE 1 Bu kanuna göre al'macak harçlar aşağıda gösterilmiştir : 
i. Adliye harçları, 
2. Noter harçları, 
3. Vergi itiraz harçları, 
4. Tapu ve Kadastro hardan, 
5. Konsolosluk hardan, 
6. Pasaport, ikamet tezkeresi, vize ve Dışişleri Bakanlığı tasdik hardan, 
7. Gemi ve liman hardan, 
8. îın^iyazname, Ruhsatname ve Diploma harçları, 
9. Trafik hardan. 

BlBlNCl KISIM 

Adliye harçları 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Mükellefiyet 

Mevzu 

MADDE 2. — Adliye işlemlerinden bu kanuna' bağlı (1) sayılı tarifede yazılı olanları, adliye 
harçlarına tabidir. 

Ceza mahkemelerinde şahsi hukuka ait hakların hüküm altına alınması halinde de, celse harç
ları hariç olmak üzere (1) sayılı tarifeye göre hare alınır. 

Hakem kararlan 

MADDE 3. — Hakem kararlarının infazı lâzımgeldiğine dair mahkeme başkanı veya hâkim 
tarafından verilen şerhlerden, hakem karannın mahiyetine göre, karar ve ilâm harcı alınır. 

Yabandı hakem kararları ile, kanun gereğince tahkim yolu ile halli meoburi olan dâvalardan 
da aynı suretle hare alınır. 

Yabancı mahkeme ilâmları 

MADDE 4. — Yabancı bir mahkeme tarafından verilen ilâmlann tenfizi için açılacak dâvalar
dan, bu ilâmlarda hükmolunmuş şeyin değeri, nev'i ve mahiyetine göre (1) sayılı tarife gereğince 
hare alınır. 

Danıştay işlemleri 

MADDE 5. — Danıştayda açılacak idari dâvalardan (1) sayılı tarife gereğince hare alınır. 
Vergi, resim, hare ve bunlara bağlı cezalarla ilgili olup Danıştayın görevi içinde bulunan 

işlemler (3) sayılı tarifeye göre harca tabidir. 

Karşılık dâvalar ve dâvaya müdahale 

MADDE 6. — Karşılık dâvalar, müstakil dâvalar gibi harca tabidir. 
Dâvaya müdahale eden kimse, kanun yollarına müracaat ederse iltihak ettiği taraftan alman 

haroa eşit harcı ödemek mecburiyetindedir. 
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Harçlar kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasannın S noü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasannın 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasannın 6 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Yeniden hare alınması 

MADDE 7. — Muameleden kaldırılan dosya, Iiukr=k Usulü Muhakemeleri Kanununda belirti
len süre içinde yenilenmediği takdirde, dâvanın görülebilmesi yeniden hare verilmesine bağlıdır. 

• Hükmün bozulması 

MADDE 8. — Bir hükmün bozulmasını mütaakıp verilecek hükümlerden yeni bir hüküm gibi 
karar ve ilâm harcı alınır ve bozulan hükümden evvelce alınmış olan karar ve ilâm harcı, mü-
taakıp hükme ait haredan mahsubolunur. 

Tashihi karar 

MADDE 9. — Tashihi karar talebinin kabulü üzerine temyiz olunan hüküm tasdik edilirse, 
temyiz olunan hükümden alınmış olunan hare kadar yeniden hare alınır. 

tadei muhakeme 

MADDE 10. — tadei muhakemenin kabulü üzerine cereyan edecek dâvalar, yeni dâvalar gi
bi harca tabidir, tadei muhakeme talebinde bulunan neticede haklı çıkarsa evvelce alman hare 
mahsubedilir. 

Mükellef 

MADDE 11. — Genel olarak Adliye harçlarını dâvayı açan veya harca mevzu olan işlemin ya
pılmasını istiyen kişiler ödemekle mükelleftir. 

Vasinin hesabının görülmesi dolayısiyle alınacak harçlar, vesayet altındaki şahsa izafeten va
siden alınır. 

Her hangi bir istek olmaksızın re'sen yapılacak işlemlere ait harçlar, aksine hüküm yoksa, 
lehine işlem yapılan kişilerden alınır. 

(•else harçlarında mükellef 

MADDE 12. — Celse harcının mükellefi ertelemeye ister taraflar ister vekiller sebebiyet ver
sin, ilerde haksız çıkan kişilerdir. 

IKÎNCI BÖLÜM 

listi'siM ve muaflıklar 

Haredan müstesna işlemler 

MADDE 13. — Aşağıda yazılı mevzular haredan müstesnadır : 
a) Değeri 50 lirayı geçmiyen dâva ve takipler, (Ticari senetlere ait takipler hariç) 
b) Vasi tâyini ve azli, hâkimin reddi talebinin kabulü ve hâkimin istinkâfına ait kararlar, 
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MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi ayneta. kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasarının 10 nuncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Tasarının 11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Celse harçlarında mükellef 

MADDE 12. — Hukuk ve Ticaret mahkeme erinde celse harcı, mahkeme tarafların talep ve 
muvafakatları üzerine talik edilmiş ise taraflardan ve evvelce yapılması mümkün olan bir key
fiyetin yapılmamış olmasından dolayı talik edilmişse, talike sebebiyet veren taraftan almır. 

Her iki halde talike vekiller sebebiyet vermiş se celse harcı vekillere tahmil olunur. 
Vekil veya taraflara tahmil olunan celse harcı mütaakıp iki celsede ödenmezse bir misli faz

lası üe almır ve harcın bu miktar üzerinden tahsili için Maliyeye tezkere yazılmasına karar 
verilir. 

Harçtan müstesna işler: 

MADDE 13. — Aşağıda yazılı mevzular har îdan müstesnadır. 
a) Değeri 100 lirayı geçmiyen dava ve takipler, «Ticari senetlere ait takipler hariç» 
b) Vasi tâyini ve azli, hâkimin reddi talebinin kabulü ve hâkimin istinkafına ait kararlar, 
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c) Ayda 100 lirayı geçmiyen nafakalara ait dâva ve takipler, (Birden fazla kişiler lehine 
nafakaya hükrnedilmesine dair ilâmlarda her kişi lehine hükmedilen miktar müstakil olarak na
zara alınır.) 

d) îcra ve iflâs dairelerinin kusuru yüzünden yanlış, yapılmış olan işlemlerin ıslahı ve ip
taline dair tetkik mercileri kararlariyle, bu iptal veya ıslah dolayısiyle yeniden yapılacak iş
lemler. 

e) Ticaret sicilinde re'sen yapılan düzeltmeler, 
f) îcra tetkik mercilerinin cezaya mütedair kararlariyle bu kararların temyizi işlemleri. 
g) icra ve iflâs Kanununun 270 nci maddesine göre yapılacak defter tutma işlemleri, 
h) Yetkili makamların isleyecekleri ilâm vesair evrak suretleri, 
i) Kamu adına C. Savcıları tarafından Hukuk Mahkemelerine açılan davalar, 

Harçtan muaf olanlar 

MADDE 14. — Özel Kanunlarla harçtan muaf tutulan kişiler, erler ve ihtiyaçları Devlet ta
rafından deruhte ve temin olunan onbaşı ve çavuşlar adliye işlemlerinden ötürü harçtan muaf
tırlar. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Hare alma ölçüleri ve nispetleri 

Hare alma ölçüleri 

MADDE 15. — Adliye harçları (1) sayılı tarife de yazılı işlemlerden değer ölçüsüne göre 
nispî esas üzerinden, işlemin nev'i ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınır. 

Değer esası 

MADDE 16. — Değer ölçüsüne göre harca tabi işlemlerde (1) sayılı tarife de yazılı değerler 
esastır. Müdahalenin men'i tescil ve tapu kayıt iptali gibi gayrimenkulun aynına taallûk eden 
davalarda gayrimenkulun değeri nazara alınır. 

Gayrimenkulun aynına taallûk eden dâvalarda ecrimisil ve tazminat gibi taleplerde de bu
lunduğu takdirde, hare gayrimenkulun değeri ile talep olunan tazminat ve ecrimisil tutarı 
üzerinden alınır. 

Değer tayini mümkün olan hallerde dava dilekçelerinde değer gösterilmesi mecburidir. Gös
terilmemişle davacıya tesbit ettirilir. Tesbitten kaçınma halinde, dava dilekçesi muameleye kon
maz. 

Noksan tesbit edilen değerler hakkında 30 uncu madde hükmü uygulanır. 

Tahliye davalarında değer 

MADDE 17. — Gayrimenkulun tahliye davalarında, mukavele varsa mukavele süresine göre 
hesaplanacak kira bedeli toplamı üzerinden, yoksa veya süre tayin edilmemişse, bir yıllık kira 
bedeli üzerinden karar ve ilâm harcı alınır. 

Gayrimenkul veya gemilerin tahliye ve teslimi 

MADDE 18. — Bir gayrimenkulun veya bir geminin tahliye ve teslimine dair olan icra ta
kiplerinde tahsil harcı; bir yıllık kira bedeli, yoksa bu süreye göre takdir edilecek bir bedel üze
rin hesapların. Haczedilen gayrimenkûllerin idaresi sırasında kiralarından ödenen vergi ve resim
lerle alacaklıya verilen paralar bu bedele eklenir. 
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c) Ayda 250 lirayı geçmiyen nafakalara ait dâva ve takipler, «birden fazla kişiler lehine 
nafakaya hükmedilnıesine dair ilâmlarda her Mşi lehine hükmedilen miktar müstakil olarak na
zara alınır.» 

d) icra ve iflâs dairelerinin kusuru yüzünden yanlış yapılmış olan işlemlerin ıslâhı ve iptaline 
dair tetkik mercileri karariyle, bu iptal veya ıslah dolayısiyle yeniden yapılacak işlemler, 

e) Ticaret sicilinde resen yapılan düzeltmeler, 
f) İcra tetkik mercilerinin cezaya mütedair kararlariyle bu kararların temyizi işlemleri, 
g) İcra ve İflâs Kanununun 270 nci maddesine göre yapılacak defter tutma işlemleri,. 
h) Yetkili makamların istiyecekleri ilâm ve sair evrak suretleri, 
i) Kamu adına C. savcıları tarafından Hukuk mahkemelerine açılan dâvalar, 

Harçtan muaf olanlar 

MADDE 14. — Erler ve ihtiyaçları Devlet tarafından deruhde ve temin olunan onbaşı ve ça
vuşlar adliye işlemlerinden ötürü harçtan muaftırlar. 

MADDE 15. — Tasarının 15 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Tasarının 16 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tahliye dâvalarında değer 

MADDE 17. — Gayrimenkulun tahliye dâvalarında, mukavele olsun veya olmasın bir yıllık 
kira bedeli üzerinden karar ve ilâm harcı alınır. 

MADDE 18. — Tasarının 18 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Menkullerin teslimi 

MADDE 19. — Bir menkulün teslimine dair olan icra takiplerinde tahsil harcı; menkulün ilâm
da veya takip talebinde gösterilen ' değeri, bu yoksa takdir edilecek değer üzerinden hesaplanır. 

İcra takiplerinde faiz 

MADDE 20. — tcra takiplerinde takipten sonra işliyecek olan faizler, harcın hesabında na
zara alınmaz. 

Harcın nisbeti 

MADDE 21. — Adliye harçları (1) sayılı tarifede yazılı nisbetler üzerinden alınır. 

Dâvadan feragat, dâvayı kabul veya sulh 

MADDE 22. —Dâvadan feragat veya dâvayı kabul veya sulh, mahkemenin ilk celsesinde vu
ku bulursa, karar ve ilâm harcının üçte biri, daha sonra olursa üçte ikisi alınır. 

İcra takibinden vazgeçme 

MADDE 23. — Her ne sebep ve suretle olursa olsun, icra takibinden vazgeçildiğinin zabıtna
meye yazılması için vazgeçilen miktara ait /tahsil harcının yansı alınır. Ancak haczedilen mal sa
tılıp paraya çevrildikten sonra vazgeçilirse tahsil harcı tam olarak alınır. 

Gayrimenkul veya gemilerin tahliye ve tesliminde tahsil harcı nisbeti 

MADDE 24. — Gayrimenkul veya gemilerin tahliye ıveya teslimine dair icralarda Tahsil Harcı; 
(1) sayılı tarifede yazılı miktarların yarısı nisbetinde alınır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Harem, ödenmesi 

Ödeme, usulü 

MADDE 25. — Adliye harçları ilgili kâğıt ve belgelere hare pulu yapıştırılmak suretiyle öde
nir. 

Ödeme yeri 

MADDE 26. — Adliye harçları harca konu olan işilemleri yapan mahkeme ve daireler 
tarafından alınır. 

Kanunlarda aksine hüküm varsa bu madde yerine o hüküm uygulanır. 

Maktu harçlarda ödeme zamanı, 

MADDE 27. — (1) sayılı tarifede yazılı maktu harçlar ilgili bulunduğu işlemin yapılmasından 
önce peşin olarak ödenir. 

Mahiyetleri icabı işin sonunda hesap edilip alınması gerekenfler, hare alacağının doğması tari
hinden itibaren 15 gün içinde ödenir. 

Hare peşin veya süresinde ödenmemiş ise, mütaakıp muamelelere ancak hare ödendikten son
ra devam olunur. Celse harçları Karar ve ilâm Harcı ile birlikte ödenir. 
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MADDE 19. — Tasarının 19 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Tasarının 20 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Tasarının 21 nci (maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Tasarının 22 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Tasannın 23 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Tasarının 24 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Tasarının 25 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — Tasarının 26 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — Tasarının 27 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Nispî harçlarda ödeme zamanı 

MADDE 28. — (1) sayılı tarifede yazılı nispî harçlar aşağıdaki zamanlarda ödenir: 
a) Karar ve İlâm Harcı, 
Karar ve ilâm harçlarının dörtte biri peşin, geri kalanı kararın verilmesinden itibaren iki ay 

içinde ödenir, Karar ve îlâm Harcı ödenmedikçe ilgiliye ilâm verilmez. 
b) îcra Tahsil Harcı. 
İcra takiplerinde Tahsil Harcı alacağın ödenme, i sırasında, ödeme yapılmayan hallerde hare 

alacağının doğması tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenir. 
Hare alacağı icranın yerine getirilmesiyle doğar. 
Konunun değeri üzerinden alınacak İflâs Harçlarında da bu bent hükümleri uygulanır. 
Depozito, defter tutma ve miras işlerine ait harçlar. 
c) (1) sayılı tarifenin (D) bölümünde yazılı depozito, defter tutma ve miras işlerine ait 

harçlar işin sonundan itibaren 15 gün içinde ödenir. 

tlâmsız takiplerde peşin hare 

MADDE 29. — İlâma dayanmıyan takip isteklerinden alacak miktarının binde beşi peşin alı
nır. 

Peşin harçlar takip sonunda alınacak asıl harca mahsup olunur. 
İlâma dayanmıyan takiplerde alacaklı mahkemeye müracaata mecbur kalırsa, peşin alınan hare 

kendisine iade olunur. Veya alacaklının isteği üzerine mahkeme harçlarına mahsubedilir. 

Noksan iesbit edilen el eğ er merinden harcın ödenmesi 

MADDE 30. — Muhakeme sırasında tesbit olunan değerin, dâva dilekçesinde bildirilen değer
den fazla olduğu anlaşılırsa, yalnız o celse için mahkemeye devam olunur, takip eden celseye ka
dar noksan değer üzerinden peşin karar ve ilâm harcı tamamlanmadıkça dâvaya devam olunmaz. 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 409 ncu maddesi uyarınca dosyanın muameleden kaldırıl
masına karar verilir. Sözü geçen maddede de gösterilen süre içinde dosyanın muameleye konul
ması, noksan olan harem ödenmesine bağlıdır. 

Peşin alman Karar ve İlâm harçlarının (jeriverilmesi 

MADDE 31. — Peşin alınan Karar ve İlâm Harcı işin hitamında ödenmesi gerekenden fazla ol
duğu-anlaşılırsa fazlalık istek üzerine geri verilir. 

r.tfsiNoi IHVLÜM-

Ooşitli hükümler 

Harcı ödenmiyen işlemler 

MADDE 32. — Adliye işlemlerinden alınacak harçlar ödenmedikçe mütaakıp işlemler yapıl
maz. Ancak ilgilisi tarafından ödenmiyen harçları diğer taraf öderse işleme devam olunmakla be
raber bu para mahkeme neticesinde ayrıca bir isteğe hacet kalmaksızın hükümde nazara alınır. 

İşçi alacaklarının takibi 

MADDE 33. — İş mahkemeleri tarafından işçiler lehine hükme bağlanmış olan hak ve alacak
ların takibinde işçilerden hiç bir hare alınmadan gerekli işlem yapılır. Bu harçlar işçi haklı 
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MADDE 28. — Tasarının 28 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — Tasarının 29 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 30. — Tasarının 30 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 31. — Tasarının 31 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 32. — Tasannm 32 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 33. — Tasarının 33 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

M, Malisi ( S. Sayısı: 282) 



— 48 — 
Hü. 

çıktığı takdirde takip sonunda hesap bildirilerek ayrıca bir hükme hacet kalmadan borçludan 
tahsil olunur. 

Yol giderleri re tazminatı 

MADDE 34. — Tebliğden başka bir işlem yapmak için makamından uzaklaşmağa mecbur 
olan hâkimler, C. Savcılar ve icra iflâs memurlariyle adlı tabiplere, Adliye başkâtipleri ile kâ
tiplere, mübaşir ve müstahdemlere yol giderlerinden başka aşağıdaki şekilde yol tazminatı verilir. 

Daireden uzaklaşmayı gerektiren iş, mahkemenin bulunduğu belediye hudutları dahilinde ise 
beher iş için 10 lira tazminat verilir Bu miktar bir günde 20 liralı geçemez. 

Daireden uzaklaşmayı gerektiren iş, mahkemenin bulunduğu belediye hudutları haricinde ise, 
beher iş için 15 lira yol tazminatı verilir. Bu miktar bir günde 30 lirayı geçemez. 

Daireden uzaklaşmayı gerektiren işlerin bir kısmı mahkemenin bulunduğu belediye hudutları 
içinde, bir kısmı haricinde ise, belediye hudutları içinde olan beher iş için 10 lira, belediye hu
dutları dışında olan beher iş için 15 lira yol tazminatı verilir. Bu miktar bir gün içinda 30 
lirayı geçemez. 

Daireden uzaklaşmayı gerektiren birden ziyade iş olursa, mümkün oldukça işler aynı günde 
yapılır. Bir işin bir günde tamamlanması mülkün olmadığı takdirde her gün için bir iş 

üzerinden ve yukarıki. fıkralar hükümlerine göre tazminat verilir. 
Görülen işler birden ziyade ise, yol gideri mesafe nazara alınarak orantılı, yol tazmina

tı da yukarıdaki fıkralarda gösterilen esaslar dairesinde orantılı şekilde taksim olunur. 
Adliye başkâtipleriyle, kâtipler için bu miktarların 1/3 ü, mübaşir ve müstahdemler için ya

nsı ödenir. 
Yol giderleri ile tazminat ilgili kişiler tarafından işin ifasından evvel emaneten makbuz mu

kabilinde vezneye yatırılarak buna mahsus bir deftere kaydedilir. Keşfi ve işlemi mütaakıp yapı
lan sarfiyat bir tutanakla tevsik olunarak, badyası ilgili kişiye geriverilir. 

İstinabe yaliyle icra taMplerinde giderler 

MADDE 35. — Diğer bir icra ve iflâs dairesinden istinabe suretiyle bîr işlemin yapılması 
istendiği zaman bu işlemlere ait lüzumlu giderler o dairelere gönderilir. 

Paraların bankalara ve mal sandıklarına yatırılması 

MADDE 36. — Mahkemeler, hakimler, O. savcıları ve icra iflâs daireleri tarafından adlî ve 
İdari işlemlerle takip işlemlerinden dolayı her hangi bir sebeple alınmış olan paralann banka
ya yatırılması halinde bu paralara ait faiz, ikramiye ve sair menfaatleri Devlete aittir. 

Şüyuun giderilmesi neticesinde hâsıl olan para ve tereke paraları ile kısıtlı veya gaip adına 
bankaya yatırılan paralar yukarkl fıkra hükmünden müstesnadır. 

Paralann bankaya ve malsandıklarma yatırılması için ilgililerden gider adı ile bir şey alın
maz. 

Paraların alacaklıya gönderilme giderleri alacaklıya aittir. 
İlgilinin hak ettiği parayı, hak etme tarihinden itibaren on yıl içinde almak için müracaat 

etmemesi halinde, bu paralar Hazineye gelir kaydolunur. 

Süresinde, ödenmiyen borçlar 

MADDE 37. — Bu kanunda ödeme zamanıgösterilen harçlardan süresinde ödenmiyenlerl, 
ilgili mahkeme ve daireler tarafından sürenin sofundan itibaren on beş gün içinde bir yazı ile 
o yerin vergi dairesine bildirilir ve harçlar vergi dairesinde tahsil olunur. 
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Yol giderleri ve tazminatı 
MADDE 34. — Tebliğden ıbaşka bir işlem yapmak için makamından uzaklaşmaya mecbur olan 

hâkimler, 0. savcıları ve icra iflâs memurlariyle adlî tabiplere, adliye başkâtipleri ile kâtiplere, 
mübaşir ve müstahdemlere yol giderlerinden başka aşağıdaki şekilde tazminat verilir. 

Daireden uzaklaşmayı gerektiren iş, mahkemenin bulunduğu belediye hudutları dâhilinde ise 
beher iş için 10 lira tazminat .Verilir. 

Daireden uzaklaşmayı gerektiren iş, mahkemenin bulunduğu belediye hudutları hâricinde ise, 
beher iş için 15 lira tazminat verilir. 

Daireden uzaklaşmayı gerektiren işle&ün .'bir kısmı mahkemenin bulunduğu belediye hudutları 
içinde, bir kısmı haricinde ise, belediye hudutları içinde olan beher iç için, 10 lira belediye hu
duttan dışında olan beher iş için 15 lira tazminatverilir. 

Bir işin bir günde tamamlanması mümkün olmadığı takdirde her gün için bir iş üzerinden ve 
yukarıM fıkralar hükümlerine göre tazminat verilir. 

Görülen işler birden ziyade ise, yol gideri mesafe nazara alınarak orantılı şekilde taksim 
olunur. 

Adliye başkâtipleriyle, kâtipler için bu miktarın 2/3 ü, mübaşir ve müstahdemler için yarısı 
ödenir. 

Yol giderleri ile tazminat ilgili kişiler tarafından işin ifasından evvel Jemaneten makbuz muka
bilinde vezneye yatırılarak buna mahsus bir deftere kaydedilir. Keşfi ve işlemi mütaakıp yapılan 
sarfiyat bir tutanakla tevsik olunarak, bakiyesi ilgili kişiye geri verilir. 

MADDE 35. — Tasarının ,35 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 36. — Tasarının 36 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 37, — Tasarının 37 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Yazıda harcın nevi ve mahiyeti, miktarı, mükellefin soyadı ve adı ve en son ikametgâh 
adresi açık olarak gösterilir. 

ÎKÎNCÎ KISIM 

Noter harçları 

BİRİNCİ BÖLÜM. 

Mükellefiyet ve muaflık 

Mevzu 

MADDE 38. — Noter İşlemlerinden bu kanuna bağlı (2) sayılı tarifede yazılı olanları noter 
harçlarına tabidir. 

Pey akçesi, zamanı rücû ücret tevkifi, cezai şart gibi bir akdin müeyyidesi kabilinden olan 
taahhütlerden, başlı başına bir akde konu olmadıkça hare alınmaz. 

Yetkili makamların istiyecekleri suYetler 

MADDE 39. — Kamu hukuku ile ilgili işlerde yetkili makamların istiyecekleri suretlerden 
hare alınmaz. 

Mükellef 

MADDE 40. — Noter harçlarını, harca mevzu olan işlemin yapılmasını istiyen kişiler öde
mekle mükelleftirler. 

İKÎNOÎ BÖLÜM 

Hare alma ölçüleri ve n is betleri 

Hare alma ölçüleri 

MADDE 41. — Noter harçları (2) sayılı tarifede yazılı İşlemlerden değer veya ağırlık ölçü
süne göre nispî, işlemin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınır. 

Değer esası 

MADDE 42. — Değer veya ağırlık ölçüsüne göre harca tabi işlemlerde (2) sayılı tarifede ya-
. zıh değer veya ağırlıklar esastır. 

Menkul ve gayrimenkul mallar hakkında alım, satım, taahhüt ve rehinle ilgili her nevi mu
kavele, senet ve kâğıtlarda değer gösterilmesi mecburidir. Rehin bordroları hakkında bu hüküm 
uygulanmaz. 

Çeşitli işlemlerde değer 

MADDE 43. — Tarifede yazılı nispî harçların hesabında, sulh işlemlerinde, sulh olunan bedel, 
rehin işlemlerinde rehin bedeli, kiralarda mukaveledeki süreye göre kira karşılığının toplamı, süre 
belli değilse bir yıllık kira tutarı, hizmet akdinde süreye göre verilecek ücretin toplamı, süre belli 
değilse bir yıllık ücret tutarı, sermaye şirketlerinde konulan ve ileride konulması taahhüdedilen 
sermayenin toplamı, kaydı hayatla irat bağlanmasında bir yıllık irat tutarı, harca esas olur. 

Kiralamanın devir ve bozulmasında geri kalan süreye, sermayenin artırılmasında yalnız artırı
lan kısma ve sermaye paylaşılmasında mevcut miktara göre hare alınır. 
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MADDE 38. — Tasarının 38 nci maddesi aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 39. — Tasarının 39 nou maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 40. — Tasarının 40 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 41. — Tasarının 41 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 42. — Tasarının 42 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 43. — Tasarının '43 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Kişilerin, imzaların, birden çok olması 

MADDE 44. — Bir kişinin, birden çok kişiyi temsil etmesi harcın artırılmasını gerektirmez. 
Şu kadar ki, bütün imzaların tasdiki kanunen şart olan muamelerde vekâleten imza edilmesi 

halinde, Vekilin imzasının tasdikinden alınacak hare temsil ettiği kişilerin sayısınca çoğaltılır. 
Bir işte müştereken hareket eden vekillerin ve bir borca kefalet eden müteselsil kefillerin bir 

kâğıda koyacakları birden çok imzalar bir imza sayılır. 
Ancak mümessil, haiz olduğu birden fazla sıfatlara dayanarak imza ederse sıfatlan sayısınca 

hare çoğaltılır. Bir kişi hem kendisi için ve hem başkalannı temsil suretiyle imza ederse kendisi 
için ayrı, başkaları için de yukarıki fıkralara göre ayrı hare alınır. 

Birden ziyade kimseler, bir kâğıda ayn ayrı işler için imza atıyorlarsa her birinden imza ettik
leri kısım için ayrı ayrı hare alınır. 

Harem nisbeti 

MADDE 45. — Noter harcı, (2) sayılı tarifede yazılı nisbetler üzerinden alınır. 

Bir arada yapılan işler 

MADDE 46. — Birbiriyle ilgili işler bir arada bulunursa en yüksek hare alınmasını gerektiren 
iş üzerinden bir hare alınır. 

Yan harca tabi işler 

MADDE 47. — Sürenin uzatılması ve vâdenin yenilenmesi halinde asıl senet, mukavele ve kâ
ğıtlardan alınmış olan harem yarısı alınır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Harem ödenmesi 

ödeme usulü 

MADDE 48. — Noter harçları, işle ilgili kâğıt ve belgelerin noterlikte kalacak nüshalanna pul 
yapıştınlmak suretiyle ödenir. 

Pullar, üzerlerine daire mühürü basılmak ve tarih ve yevmiye defterinin sıra numarası yazıl
mak suretiyle iptal edilir. 

Defter tasdiki dolayısiyle kullanılacak hare pulları bu defter üzerine yapıştınlarak aynı şekilde 
iptal olunur. 

ödeme zamanı 

MADDE 49. — Noter hardan, ilgili işlemin hitamından önce peşin olarak alınır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

Sorumluluk 

MADDE 50. — Düzenleme ve tasdik işlemleri noterlerin kusurlanndan dolayı, mahkeme tara
fından hükümsüz addolunursa noter aldığı hare ve ücretler tutannı şahsan 'tazmin ile mükel^ 
leftir. 
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MADDE 44. — Tasarının 44 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 45 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 46 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 47 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 48. — Tasarının 48 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 49. — Tasarının 48 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 50. — Tasarının 50 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Hare ve ücretlerin tazmin ettirilmiş olması, ilgililerin genel hükümler dairesinde, noterden ay
rıca zarar ve ziyan istemelerine engel teşkil etmez. 

Noterlere verilecek ücretler ve beyiyeler 
MADDE 51. — Noterler, gördükleri işlere karşılık olarak bu kanun ve tarifeye göre aldıkları 

harçların nispî harçlarda yüzde otuzunu, maktu, harçlarda yüzde beşini noter ücreti olarak alırlar. 
Hare pullarından dolayı beyiye aidatı yüzde beştir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Vergi itiraz harçları 

BÎRlNöt BÖLÜM 
Mükellefiyet 

Mevzu 
MADDE 52. — Vergi itiraz işlemlerinden bu kanuna bağlı (3) sayılı tarifede yazılı olanları, 

vergi itiraz harçlarına tabidir. 

Mükellef 
MADDE 53. — Vergi itiraz hardan, harca mevzu olan işlemden dolayı itiraz ve temyiz komis

yonları ile Daniştaya başvuran mükellefler tarafından ödenir. 

İK3NOÎ BÖLÜM 
Harem Ölçüsü, ödenmesi ve geriverilmesi 

Hare alma ölçüleri 
MADDE 54. — Vergi itiraz hardan, (3) sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer ölçüsüne göre 

nispî esas üzerinden, işlemin nev'i ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınır. 

Harem ödenmesi 
MADDE 55. — Vergi itiraz harçlarından «başvurma harcı» işle ilgili başvurma dilekçesine pul 

yapıştırılmak suretiyle peşin olarak ödenir. 
Nispî ve maktu harçlar itiraz ve temyiz komisyonları kararlarjyle, Danıştay kararlarının ilgili

ye tebliği tarihinden itibaren 1 ay içinde, keza itiraz komisyonunun temyiz edilmiyerek kesinleşen 
kararlarından alınacak harçlar da kesinleşme tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili vergi dairesine 
ödenir. 

Harcın geriverilmesi 

MADDE 56. — Kesinleşmiş kararlar üzerinden alınan nispî ve maktu harçlar (başvurma 
harcı hariç) Danıştayca mükellef lehine karar verilmesi halinde, mükellefçe kazanılan miktar üze
rinden, kesin karann tebliği tarihinden itibaren 1 yıl içinde geri verilir veya istek üzerine vergi 
borcuna mahsubolunur. 
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Noterlere verilecek ücretler ve beyiyeler 

MADDE 51. — Noterler, gördükleri işlere karşılık olarak bu kanun ve tarifeye göre aldıkları 
harçların nispî harçlarda yüzde otuzunu maktu, harçlarda yüzde beşini noter ücreti olarak alırlar. 

Hare pullarından dolayı h e niye aidah yüzde ondur 

MADDE 52. — Tasarının 52 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 53. — Tasarının 53 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 54. — Tasarının 54 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

•r • . , - ' . - - Harcın ödenmesi 

MADDE 55. — Vergi itiraz harçlarından «başvurma harcı» işle ilgili başvurma dilekçesine pul 
yapıştırılmak suretiyle peşin olarak ödenir. 

Nispî ve maktu harçlar ihbarname esasına göre itiraz ve temyiz komisyonları karariyle, Danış
tay kararlarının ilgiliye tebliği tarihinden itibaren 1 ay içinde, keza itiraz komisyonunun temyiz 
edilmiyerek kesinleşen kararlarından alınacak harçlar da kesinleşme tarihinden itibaren bir ay 
içinde ilgili vergi dairesine ödenir. 

MADDE 56. — Tasarının 56 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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DÖRDÜNCÜ. KISIM 

Tapu ve Kadastro hardan 

BÎRÎNOI BÖLÜM 

Mükellefiyet 

Mevzu 

MADDE 57. — Tapu ve kadastro işlemlerinden bu kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olan-
lan, tapu ve kadastro harçlarına tabidir. 

Mükellef 

MADDE 58. — Tapu ve kadastro harclannı, taraflar aksini kararlaştırmamış ise, aşağıda ya
zılı kişiler ödemekle mükelleftir. 

a) Müilkiyet ve mülkiyetten gayn ayni haklan iktisabedenler (iktisabeden kişiler birden 
fazla ise hardan hisseleri oranmca öderler), 

b) İpotek tesisinde ipoteği tesis edenler, 
c) Kadastro işlerinde adlarına tescil yapılanlar, 
d) Miras sebebiyle çıplak mülkiyetin, mirasçı adına tescilinde, çıplak mülkiyet sahibi olanlar, 
e) Rücûlarda rücû eden taraf, 
f) Bunlar dışında kalan işlemlerde lehine işlem yapılmış olanlar, 

İKlNCÎ BÖLÜM 

istisnalar 

Harçtan müstesna tutulan işlemler 

MADDE 59. — Aşağıda yazılı mevzular harçtan müstesnadır, 
a) Kamu menfaatlerine yararlı derneklerin iktisabedecekleri gayrimenkuUerin ve diğer ayni 

hakların tescilleri ve şerhi gerektiren işlemleriyle, bu derneklere ait tesislerin ve bu tesislerin son
radan iktisabedecekleri gayrimenkuUerin ve sair aynî hakların tescilleri ve şerhi gerektiren işlem
leri ve bunların terkinleri, 

b) Hazine adına kayıt ve tescil olunacak gayrimenkullerle sair aynî haklar ve şerhi gerekti
ren diğer işlemler ve bunlann terkinleri, 

c) Kayıt harici kalmış gayrimenkuUerin tapuya tescilinden evvelki tedavüller, 
d) îlgüilsrin kusurları olmaksızın tapu ve kadastro idareleri tarafından yapılacak hataların 

tashihleri, 
e) Mahkemeler icra ve iflâs daireleri ve diğer resmî dairelerce istenecek kayıt ve belge suret

leri. 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Hare alma ölçüleri ve nisbetleri 

Hare alma ölçüleri 

MADDE 60. — Tapu ve kadastro harçları, (4) sayılı tarifede yazılı işlemlerden, işlemlerin nevi 
ve mahiyetine göre, değer esası üzerinden nispî veya maktu olarak alınır. 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 282) 



- 5 7 — 
Vergi Reformu Gfeçâıei Ko. 

MADDE 57. — Tasarının 57 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 58. — Tasarının 58 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 59. — Tasarının 59 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 60. — Tasarının 60 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Değer esası 

Değer ölçüsüne göre harca tabi işlemlerde (4) sayılı tarifede yazılı değerler 

İpotekli gayrimenkuller 

MADDE 62. — Rehin ile takyidedilmiş bir gayrimenkulun bağışlanmasında bağışlama yapıldığı 
anda bakiye kalan rehinli borç miktarı gayrimenkulun mukayyet kıymetinden indirilir. 

Kayıtlı değer 

MADDE 63. — Bu kanunda sözü edilen «kayıtlı değer» deyimi Vergi Usul Kanunu hükümle
rine göre tesbit edilen vergi değerlerini ifade eder. 

T far cin nisbeti • 

MADDE 64. — Tapu ve kadastro harçları (4) sayılı tarifede yazılı nisbetler üzerinden alınır. 
Muhtelif işlemler aynı zamanda yapılırsa her işlem ayrı ayrı harca tabidir. Şu kadar ki ifrazen 

yapılan taksimlerde bu fıkra hükmü uygulanmaz. 
Çıplak mülkiyet ve intifa haklarına ait harçların hesabında, kayıtlı değerin üçte biri çıplak mül

kiyete, üçte ikisi de intifa hakkına ayrılır. 

Tashih harcı 

MADDE 65. — Tapu sicilinde kayıtlı arsa ve arazi üzerine yeniden inşa olunacak bina ve sair 
tesislerin tescilinde tashih harcı alınır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Harcın ödenmesi 

Ödeme usulü 

MADDE 66. — Tapu ve kadastro harçları, makbuz karşılığında ödenir. 
Bunun şeklini Maliye Bakanlığı düzenlemeye yetkilidir. 

Ödeme yeri 

MADDE 67. — Tapu ve kadastro harçları, işlemin yapıldığı yerin vergi dairesine Ödenir. 

Kadastro harçlarının ödeme zamanı 

MADDE 68. — Kadastro harçları tahakkukundan itibaren bir sene içinde ödenir. Ancak ka
dastro ve tapulaması yapılan gayrimenkul bu süre içinde tedavül ederse, hare yeni malik adına 
yapılacak tescilden önce ödenir. 

5602 sayılı Tapulama Kanununun 60 ve 61 nci maddeleri hükümleri saklıdır. 
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MADDE 61. — 
esastır. 
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MADDE 61. — Tasarının 61 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 62. — Tasarının 62 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 63. — Tasarının 63 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 64. — Tasarının 64 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 65. — Tasarının 65 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 66. — Tasarının 66 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 67. — Tasarının 67 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kadastro harçlarında ödeme zamanı 

MADDE 68. — Kadastro harçları tahakkukundan itibaren bir sene içinde ödenir. Ancak ka
dastro ve tapulaması yapılan gayrimenkul bu süre içinde tedavül ederse, hare yeni malik adına 
yapılacak tescilden önce ödenir. 

Tapulama Kanununun muafiyet hükümleri saklıdır. 

M. Moclisi ( S. Sayısı: 282) 



- 60 -
:.' Hü. 

• 'BEŞ'İNOI [BÖLÜM 

Çeşitli Ih'ülkümler 

Harem teminatı 

MADDE 69. — Tapulama Kanununa göre tahakkuk etmiş olup, tapu kütüğünde kayıtlı bu
lunan gayrimenkuller, kadastro harçlarında harem teminatıdır ve maliki değiştiği takdirde yeni 
malikten dahi tahsil olunur. 

Ahdin daire dışında yapılması 

MADDE 70..— Tapu memurlarının istek üzerine akit yapmak için daire dışında bir yere git
meleri halinde yapılacak akitlerde, hare ölçüsünün binde biri /tazminat olarak emaneten malsandı-
ğına yatınlır. Bu miktar 10 liradan az 100 liradan çok olamaz. Görevin tamamlanmasmdan 
sonra bu miktarın yarısı Hazineye gelir kaydedilir. Diğer yarısı ücret olarak ilgili memurlar 
arasında maaşları oranında dağıtılır. Akit için ilgili yere gidilmekten vazgeçilirse emanet ola
rak alman para geri verilir. Mûtat ulaştırma aracının sağlanması işi sahiplerine aittir. 

îfraz, taksim, yüzölçümü gibi işler için harice gidildiği takdirde ilgili memurlara Harcırah 
Kanunu (hükümleri gereğince yollukları verilir. 

BEŞİNCİ KISIM 

Konsolosluk hardan 

BİRİNÖÎ BÖLÜM. 

Mükellefiyet 

'• ' Mevzu 

MADDE 71. — Türkiye Cumhuriyeti muvazzaf ve fahrî konsolosluklar tarafından yazılacak 
konsolosluk işlemlerimden bu kanuna bağlı (5) sayılı tarifede yazılı olanlan, konsolosluk harc-

* lanna tabidir. İcabında Türkiye menfaatlerini deruMe ©den yabancı Devlet muvazzaf ve fahırî 
konsoloslukları tarafından yapılacak konsolosluk işlemlerinden yukardaki fıkrada belirtilmiş 
olanlan da bu Devletin kabul etmesi halinde konsolosluk harelanna tabidir. 

Konsolosluklarca yapılacak noter işlemleri 

MADDE 72. — Konsoloslar tarafından yapılacak noter işlerinde, bu kanunun noter harçlarına 
ait hükümleri uygulanır. Ancak bu kanunun noterlere ait ücret ve bey'iyelere ilişkin 51 nci mad
desi hükmü konsoloslar hakkında uygulanmaz. 

Mühellef 

MADDE 73. — Konsolosluk harclannı, harca mevzu olan işlemin yapılmasını istiyen kişiler 
ödemekle mükelleftirler. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 282 ) 
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MADDE 70, — Tasarının 70 nci 

MADDE 71. — Tasarının 71 nci 

MADDE 72. — Tasarının 72 nci 

MADDE 73. — Tasarının 73 ncü 
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maddesi aynen kabul edilmiştir. 

maddesi aynen kabul edilmiştir 

maddesi aynen kabul edilmiştir, 

maddesi aynen kabul edilmiştir. 

maddesi aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 282 ) 
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IKÎNÖÎ BÖLÜM 

IstisnaİM-

Harçtan ynüstesna işlemler 

MADDE 74. — Aşağıda yazılı mevzular harçtan müstesnadır. 
a) yabancı memleketlere tedavi maksadiyle gidenlere ait işlemler. 
b) Yabancı memleketlerde öğrenim ve inceleme için bulunan öğrencilerle, resmî bir göreve 

veya Devletçe tedavi veya hava değişimine gönderilmesi sebebiyle, bulunduğu sırada ölen mil
letvekilleri, askerî ye sivil memurlar, subaylar ve erlerin ve Türk mürettebatının terekeleriyle 
ilgili bütün işlemler, 

c) Doğum ve ölüm ilmühaberleri, 
d) Konsoloslukların yetkilerine giren askerî işlemlere ait her türlü kâğıtların düzenlenmesi 

veya onaylanması, 
e) öğrenci müfettişliği bulunmıyan yerlerde müfettişlik görevi yapan konsoloslukların bu 

işlere ilişkin olarak düzenliyecekleri ve onaylıyacakları kâğıtlar. 

r " ' ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Hare alma ölçüleri ve ni'sbetleri 

Hare alma ölçüleri 

MADDE 75. — Konsolosluk hardan, (5) sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer veya ağırlık 
ölçüsüne göre nispî, işlemin nev'i ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınır. 

Harcın nisbeti "ffl" *•-••-* * <* *•• z *> 

MADDE 76. — Konsolosluk harçları (5) sayılı tarifede yazılı nisbetler üzerinden alınır. 
Konsoloslar tarafından yapılacak noter işlemlerinde (2) sayılı tarifede yazılı nisbetler uygula

nır. Ancak bu işlemler dolayisiyle ödenmesi gereken maktu harçlar altı misli olarak tahsil olunur. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Harcın 'ödenmesi 

Ödeme usulü 

MADDE 77. — Konsolosluk harçları, işle ilgili kâğıt ve belgelerin konsolosluklarda kalacak 
nüshalarına kalmıyan hallerde asıllanna pul yapıştırılmak suretiyle ödenir. 

"''""' ' <• -: Ödeme zamanı 

MADDE 78. — Konsolosluk harçları, ilgili işlemin sona ermesinden önce peşin olarak ödenir. 

Harcın hangi para ile ödeneceği 

MADDE 79. — Konsolosluk harçları Maliye ve Dışişleri Bakanlıklarınca hazırlanacak fiyat 
cetveline göre, tarifede yazılı Türk parası karşılığı olan mahallî para ile ödenir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 282) 
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Harçtan müstesna işlemler 
MADDE 74. — Aşağıdaki mevzular harçtan müstesnadır. 
a) Yabancı memleketlere tedavi maksadiyle gidenlere ait işlemler, 
b) Yabancı memleketlerde öğrenim ve inceleme için bulunan öğrencilerle, resmî bir göreve veya 

Devletçe tedavi veya hava değişimine gönderilmesi sebebiyle, bulunduğu sırada ölen Türkiye 
Büyük Millet Meclisi ve Hükümet üyeleri, askerî ve sivil memurlar, subaylar ve erlerin ve Türk 
mürettebatının terekeleriyle ilgili bütün işlemler, 

c) Doğum ve ölüm ilmühaberleri, 
d) Konsoloslukların yetkilerine giren askerî işlemlere ait her türlü kâğıtların düzenlenmesi 

veya onaylanması, 
e) öğrenci müfettişliği bulunmıyan yerlerde müfettişlik görevi yapan konsoloslukların bu iş

lere ilişkin olarak düzenliyecekleri ve onaylıyacakları kağıtlar. 

MADDE 75. — Tasarının 75 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 76. — Tasarının 76 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 77. — Tasarının 77 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 78. — Tasarının 78 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 79. — Tasarının 79. ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 282 ) 
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BBŞÎNGÎ BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

Dışi§leri Bakanlığının yetkisi 

MADDE 80. — Yabancı devletler konsolosluklarmca Türklerden alman Konsolosluk hardan, 
(2) ve (5) sayılı tarifelerde yazılı harçlardan fazla olduğu takdirde, Dışişleri Bakanlığı muka
bele bilmisil olarak o devletler uyruklanndan aynı miktarda Konsolosluk hardan almaya yet
kilidir. 

Zaruri giderler 

MADDE 81. — Kanuna göre alınması icabeden harçlardan başka muhafaza ücreti, hakem, hesap 
görme, bilirkişi, yolluk ve saire gibi, harca tabi işlemler için yapılması zaruri giderler ilgililer -
tarafından peşin olarak ödenir. 

Kırtasiye veya diğer büro giderleri için masraf adiyle bir şey alınmaz. 

Harçların konsolosluk giderlerine tahsisi . 

MADDE 82. — Konsolosluk harçlarından yapılacak tahsilat tutarının, konsolosluk giderleri
ne karşılık tutulması veya diğer bir dış temsilciliğine gönderilmesi veya memlekete getirilmesi 
hususlan, Maliye ve Dışişleri Bakanlıklarınca beraberce kararlaştınlır. 

ALTINCI KISIM 

Pasaport, İkamet Tezkeresi vize ve Dışişleri. Bakanlığı Tasdik hardan 

BÎRİNDİ CBÖLÜM 

Mükellefiyet 

Mevzu 

MADDE 83. — Pasaport, ikamet tezkeresi vize ve Dışişleri Bakanlığı tasdik işlemlerinden bu 
kanuna bağlı (6) sayılı tarifede yazılı olanlar harca tabidir. 

Mükellef 

MADDE 84. — Pasaport, ikamet tezkeresi ve tasdik harçlarını, harca, mevzu olan işlemin ya
pılmasını istiyen kişiler ödemekle mükelleftir. 

IKÎNCİ BÖLÜM 

İstisna ve muaflıklar 

Harçtan müstesna işlemler 

MADDE 85. — Pasaport Kanunu hükümlerine göre uygun olarak verilecek aşağıda yazılı pa
saportlar, tasdik işlemleri ve ikamet tezkereleri harçtan müstesnadır. 

a) Diplomatik pasaportlar, hususi pasaportlar ve hizmet pasaportları. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 282 ) 
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MADDE 80. — Tasarının 80 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 81. — Tasarının 81 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 82. — Tasarının 82 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 83. — Tasarının 83 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 84. — Tasarının 84. ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 85. — Tasarının 85 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

M, Meclisi (S. Sayısı: 282) 
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b) Yabancı memleketlere münhasıran öğrenim için gideceklere gerek Türkiye'den çıkarken 
ve gerekse yabancı memleketlerde öğrenimlerini tamamlayıncaya kadar verilecek pasaportlar, 

c) Yabancı memlek-tlerde yoksul kalmış oldukları sabit olan Türk vatandaşlarına, Türkiye 
Cumhuriyeti Konsoloslukları tarafından münhasıran. Türkiye 'ye dönüş yolculuğu için muteber ol
mak ve veriliş tarihinden itibaren en fazla üç ay içinde kullanılmak üzere verilecek pasaportlar, 

d) Seyahatleri Türkiye için kültürel, ticari veya sosyal bir fayda sağlıyacak mahiyette bu
lunduğu sabit olanlarla, Millî Eğitim Bakanlığının izni ile ilmî incelemelerde bulunmak veya ya
bancı memleketlerde yapılacak, spor temas ve müsabakalarına katılmak üzere toplu halde gezi 
yapacak öğretmen, öğrenci ve sporculara verilecek pasaportlar, 

e) Yabancı memleketlerde, Türk Konsoloslukları tarafından düzenlenen veya tasdik olunan 
evrakın Dışişleri Bakanlığınca tasdiki, 

f) Türkiye'deki yabancı konsolosluk müstahdemleri ile, bu konsoloslukların meslekten olan 
memurları yanında ikamet etmek suretiyle hizmetlerinde bulunan yabancılara verilecek ikamet 
tezkereleri (karşılıklı olmak şartiyle), 

H. . . . . . . . s 
• Harçtan muaf olanlar 
MADDE 86. — Aşağıda yazılı kişiler harçtan muaftırlar. 
a) Çalışmak üzere yabancı memleketlere giden işçiler, 
b) Pasaportların refakathanesinde kayıtlı olanlar pasaport ve vize harçlarından muaftırlar. 

MADDE 87. — Millî veya Milletlerarası tarih, kültür ve güzel sanatlar şenlikleri ve festivalleri, 
spor müsabakaları, kongreler ve konferanslar, sergi ve panayırlar münasebetiyle, Türkiye'ye ge
lecek veya başka memleketlerde vukubulacak aynı mahiyetteki Milletlerarası gösterilerde bulun
mak veya bunlara katılmak için, Türkiye'den transit geçeceklere harçsız vize verilir. 

Bakanlar Kurulunca belli edilecek yerlere turizm, tedavi veya hava değişimi maksadiyle ge
leceklere de, tesbit edilen şartlara bağlı olmak üzere harçsız vize verilir, 

Bu maddede yazılı giriş vizeleri (Turist) damgasını taşıyacaktır, 

MADDE 88. — Aşağıda yazılı yabancılara ikamet tezkeresi harçsız olarak verilir. 
a) Türk okullarında veya fakültelerinde okuyan öğrenciler, 
b) Münhasıran gazete muhabirliği yapanlar, 
c) Devlet, il özel idareleri, belediyeler, iktisadi devlet teşekkülleri ve bunlara bağlı resmî mü

esseseler tarafından istihdam edilen profesör ve uzmanlarla, iş sahibi olmıyan eşleri ve çocuk
ları, 

d) Malî durumlarının bozuk olduğuna, ikamet tezkeresi vermeye yetkili makamlarca kanaat 
getirilen yoksullar, 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Hare alma ölçüleri ve nisbetleri 

Haram ölçülen 

MADDE 89. — Pasaport, ikamet tezkeresi ve tasdik harçları, (6) sayılı tarifede yazılı işlem
lerden, işlemin nevi ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınır. 

Yeniden hare alınması 

MADDE 00. — Sürelerinin sona ermeleri sebebiyle yenilenen ikamet tezkerelerinden tam, 
kaybolan ikamet tezkerelerinin yenilenmesi halinde yarı hare alınır. 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 282) 
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MADDE 86. — Tasarının 86 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 87. — Tasarının 87 nei maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 88. — Tasarının 88 nei maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 88. — Tasarının 88 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 90. —- Tasarının 80 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayın: 282) 
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İkamet tezkerelerinde yarım hare 

MADDE 91. — On sekiz yaşını bitirmiyen çocuklara verilecek ikamet tezkerelerinden asli 
harcın yarısı alınır. 

Dışişleri Bakanlığının yetkisi 

MADDE 92. — Dışişleri Bakanlığınca alınacak tasdik harçlarını karşılık esasına göre bâzı 
devletler uyrukları hakkında artırmaya ve gerektiğinde asli miktarına indirmeye adı geçen 
Bakanlık yetkilidir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Harem ödenmesi 

ödeme usulü 

MADDE 93. — Pasaport, ikamet tezkeresi ve tasdik harçları, İlgili kâğıt ve belgelere hare 
pulu yapıştırılması veya maktu damga konulması suretiyle alınır. 

ödeme zamanı 

MADDE 94. — Pasaport, ikamet tezkeresi ve tasdik hardan peşin olarak alınır. 

YEDÎNCÎ KISIM 

Gemi ve liman harçları 

BÎRÎNCt BÖLÜM 

Mükellefiyet 

Mevzu 

MADDE 95. — Gemi ve liman işlemlerinden, bu kanuna bağlı (7) sayılı tarifede yazılı olan
ları, gemi ve liman harçlarına tabidir. 

İnşa halindeki gemiler 

MADDE 96. — înşa halindeki gemilere mahsus sicil işlemleri de, gemi sicil işlemleri gibi har
ca tabidir. 

Ancak inşa halindeki gemilere mahsus seçikle kayıtlı bir geminin, asıl sicile geçirilmesinde 
evvelce yapılmış ve harca tabi tutulmuş işlemlerden ayrıca hare alınmaz. 

Mükellef 

MADDE 97. — Gemi ve liman h arcları, taraflarca aksi kararlaştırılmamışsa aşağıda yazîli ki
şiler tarafından ödenir. 

a) Mülkiyet haklana iktisabedenler, (iktisabeden kişiler birden fazla ise, harçları hisseleri 
oranında öderler.) 

b) ipoteklerde ipoteği tesis edenler, 
c) Bunlar dışında kalan işlemlerde lehine işlem yapılmış olanlar, 

M. Meclisi .., ( S. Sayısı: 282) 
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MADDE 91. — Tasarının 91 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 92. — Tasarının 92 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 93. — Tasanmn 93 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 94. — Tasarının 94 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 95. — Tasarının 95 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 96. — Tasarının 96 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 97. — Tasarının 97 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

M. .Meclisi (S. Sayısı : 282 ) 
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ÎKÎNCÎ BÖLÜM 

İstisnalar 

Bardan müstesna tutulan işlemler 

MADDE 98. — Aşağıda yazılı mevzular harçtan müstesnadır. 
a) İlgililerin kusurları olmaksızın gemi sicil memurları tarafından yapılacak hataların' düzeltme

leri ile mahkemeler, icra ve İflâs daireleri ve diğer resmi dairelerce istenecek suretler, 
b) Mücbir sebeplerden dolayı limana uğrıyan ticaret gemileri ile her nevi deniz ürünleri avında 

kullanıldıklan müddetçe av, havuz, depo gibi özel tertibatı bulunan millî balık ve sünger gemilerine 
verilecek yola elverişlilik belgeleri, 

c) Turist nakleden ve başkaca ticari işlemde bulunmıyan turist gemileriyle, ilmî mevzularda 
kullanılan gemilerin yola elverişlilik belgeleri, 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Hare alma ölçüleri ve nisbeti 

Hare alma ölçüleri 

MADDE 99. — Gemi ve liman harçları, (7) sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer veya ağırlık 
ölçüsüne göre nispî, işlemin nev'i ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınır. 

Değer esası 

MADDE 100. — Değer ve ağırlık ölçüsüne göre harca tabi işlemlerde (7) sayılı tarifede yazılı de
ğer ve ağırlıklar esastır. 

Harcın nisbeti 

MADDE 101. — Gemi ve liman harçları (7) sayılı tarifede yazılı nisbetler üzerinden alınır. 
Muhtelif işlemlerin aynı zamanda yapılması halinde her işlemden ayrı ayrı hare alınır. 

Yola elverişlilik belgesi harcında indirim 

MADDE 102. — Türkiye limanlan arasında muntazam seferler yapan ticaret gemilerinden ha
reketlerinde tam, dönüşlerine kadar uğnyacaklan liman ve iskelelerde 1/5 nisbetinde, keza ticari iş
lemlerde bulunmıyan ticaret gemilerinden de 1/5 nisbetinde yola elverişlilik belgesi harcı alınır. 

Denize elıterişlilik belgesi harcında indirim 

MADDE 103. — Uluslararası tanınmış gemi tasnif kurullarından belge alındığı takdirde, ayn-
ca denetleme yapılmışsa veya kısmen yapılmışsa veya kısmen yapılmışsa denize elverişlilik 
belgesi harcı yan nisbetinde alınır. 

ölçme belgeleri harcında indirim 

MADDE 104. — Gemide yapılacak tadiller veya makina değişimi dolayısiyle verilecek ölçme 
belgelerinden 1/3 nisbetinde hare alınır. 

M. Meclisi (S. Sayın; 282) 
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MADDE 98. — Tasarının 98 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 99. — Tasarının 99 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 100. — Tasanmn 100 ncû maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 101. — Tasarının 101 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 102. — Tasarının 102 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 103. — Tasarının 103 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 104. — Tasarının 104 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Tasdik harcında indirim 

MADDE 105. — Değiştirme veya kayıp edilme sebebiyle verilecek gemi tasdiknamelerinden tari
fede yazılı miktarın 1/5 nisbetinde hare alınır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Harcın ödenmesi 

ödeme usulü 

MADDE 106. — Gemi ve liman harçları, işle ilgili kâğıt ve belgelere hare pulu yapıştırılmak su
retiyle veya makbuz karşılığında ödenir. 

ödeme zamanı 

MADDE 107. — Gemi ve liman harçlarının tamamı peşin olarak ödenmedikçe, harca mevzu 
olan işlem yapılmaz. 

Ancak, liman başkanlığı bulunmıyan iskelelere uğnyan gemilerden yola elverişlilik belgesi harcı 
ilk uğradığı liman başkanlığı bulunan limanda tahsil edilir. 

SEKİZİNCİ KISIM 

tmtiyazname, ruhsatname ve diploma harçları 

BÎRÎNCÎ BÖLÜM 

Mükellefiyet 

Mevzu 

MADDE 108. — îmtiyazname, ruhsatname ve diplomalardan bu kanuna bağlı (8) sayılı tarife
de yazılı olanları harca tabidir. 

Mükellef 

MADDE 109. — îmtiyazname, ruhsatname ve diploma harçlarını kendilerine bu belgeler veri
len kişiler ödemekle mükelleftirler. 

ÎKÎNCt BÖLÜM 

Hare alma ölçüleri ve nisbetleri 

Hare alma ölçüleri 

MADDE 110. — îmtiyazname, ruhsatname ve diploma hardan, (8) sayılı tarifede yazılı belge
lerden, belgenin nev'i ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınır. 

Yeniden hare alınması 

MADDE 111. — Bu kanunda ve ekli tarifede aksine hüküm bulunmıyan hallerde, bu 
kasımda yazılı olup harca tabi tutulmuş olan belgelerin, yenilenmelerinde veya devir suretiyle 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 582) 



— 73 -
Vergi Reformu Geçici Ko. 

MADDE 105. — Tasarının 105 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 106. — Tasarının 106 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 107. — Tasarının 107 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 108. — Tasarının 108 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 109. — Tasarının 109 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 110. — Tasarının 110 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 111. — Tasarının 111 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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başkalarma intikallerinde ve her hangi bir sebeple iptal edildikten sonra yenilenmelerinden tekrar 
tam hare alınır. 

Beratlı bir ihtiranın tadil ve ıslahı veya yapılacak ilâveler için verilecek tasdikname yerine, ye-
ni bir berat istenirse, yeniden hare alınır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Harem ödenmesi 

ödenme usulü 
MADDE 112. — İmtiyazname, ruhsatname ve diploma hardan, ilgili belgelere hare pulu yapıştı

rılması suretiyle veya makbuz karşılığında ödenir. 

ödeme zamanı 
MADDE 113. — Bu harçlar peşin olarak alınır. 
Yıllık harolar, her malî yılm ilk ayı içinde ödenir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
•" " Çeşitli hükümler 

Belgelerin süresi ve yıl kesirleri 
MADDE 114. — Kaybedilmeleri sebebiyle yeniden alınacak belgeler, kaybolan asıllarının süresi 

kadar muteberdir. Yıllık harca tabi olanlar yıl ortasında alınırsa ancak verildiği malî yılm sonuna 
kadar muteber olurlar. Kanunlarda aksi yazılı olmadıkça, her yıl alınacak harçlarda yıl kesirleri, 
tam yıl gibi harca tabidir. 

Harçların geri verilmesi 
MADDE 115. — ilgililerin kusuru olmaksızın Devlet tarafından görülen lüzum sebebiyle iptal 

edilen belgeler için evelce alınmış harçlar, iki yıl içinde ve istek üzerine geliverilir. 

Diploma harcının ödenmemesi 
« 

MADDE 116. — Diploma harcı ödenmedikçe resmî veya özel daire ve müesseselere mezuniyete 
ait yazılar yazılamıyacağı gibi buna ait bir vesika da verilemez. 

Sınıfların tesbiti 
MADDE 117. — Bu kısımda yazılı olup sınıfa göre harca tabi tutulmuş olan işlerde sınıf dere

celeri hare mevzuu olan işlemi yapan makamlar tarafından tâyin olunur. 
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MADDE 112. — Tasarının 112 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 113. — Tasarının 113 nctt maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 114. — Tasarının 114 nctt maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 115. — Tasarının 115 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 116. — Tasarının 116 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 117. — Tasarının 117 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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DOKUZUNCU KISIM 

Trafik harçları 

BÎRtNOÎ BÖLÜM 

Mükellefiyet ve muaflıklar 

Mevzu 

Trafik işlemlerinden bu kanuna bağlı (9) sayılı tarifede yazılı olanlan, trafik 

Hardan muaf olanlar 

MADDE 119. — Askerî ehliyetnameyi haiz askerî şoförlerden muayene ve imtihan komisyonla
rınca yapılacak imtihanı mütaakıp kazananların, askerî şoför ehliyetnamoleri, imtihanlan ve ehli
yetname vizeleri, harçtan muaftır. 

Mükellef 

MADDE 120. — Trafik harçlarını, harca mevzu olan işlemin yapılmasını istiyen kişiler öde
mekle mükelleftir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Hare alma ölçüleri, nisbetleri ve ödenmesi 

Hare alma ölçüleri 

MADDE 121. — Trafik harçları, (9) sayılı tarifede yazılı işlemlerden, işlemin nevi ve mahiye
tine göre maktu esas üzerinden alınır. 

Harcın ödenmesi . 

MADDE 122. — Trafik harçları, işle ilgili kâğıt ve belgelere pul yapıştırılmak suretiyle veya 
makbuz karşılığında ödenir. 

ONUNCU KISIM 

Kısımlar arasında müşterek hükümler 

BlRÎNCl BÖLÜM 

Genel muaflıklar ve istisnalar 

özel kanunlardaki hükümler 

MADDE 123. — özel kanunlarla harçtan muıf tutulan kişilerle, istisna edilen işlemlerden haro 
alınmaz. 

MADDE 118. — 
harçlarına tabidir. 
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MADDE 118. — Tasarının 118 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 119. — Tasarının 119 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 120. — Tasarının 120 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 121. — Tasarının 121 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 122, — Tasarının 122 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 123. — Tasarının 123 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Diplomat muaflığı 

MADDE 124. — Yabancı devletlerin Türkiye'de bulunan elçi, maslahatgüzar ve konsolosları ile 
elçilik ve konsolosluklarına mensubolan ve o memleketin uyrukluğunda bulunan memurları ve Tür-
kiye'de resmî bir göreve memur edilenlerin bu sıfatlarından dolayı yapacakları harca mevzu işlem
ler, karşılıklı olmak şartiyle bu kanunda yazılı harçlardan muaftır. 

ÎKÎNCÎ BÖLÜM 

Mükellefiyetle ilgili genel hükümler 

özel kanunlara göre hare mükellefi 

MADDE 125. — Bu kanunun ilgili kısımlarında mükellefiyet hakkında konulmuş hükümlerin 
aksine, özel kanunlarda hüküm bulunduğu takdirde özel kanun hükmü uygulanır. 

Re'sen yapılan işlemler 

MADDE 126. — Her hangi bir istek olmaksızın re'sen yapılacak işlemlere ait harçlar, bu ka
nunda aksine hüküm yoksa, lehine işlem yapılan kişilerden alınır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ödeme ile ilgili genel hükümler 

İşlemin yapılamayacağı 

MADDE 127.'— Bu kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, harçların tamamı peşin olarak 
ödenmeden harca mevzu olan işlem yapılmaz. 

Memurların sorumluluğu 

MADDE 128. — Gerekli hardan tamamen almadan işlem yapan memurlar harcın ödenmesin
den mükellefler ile müteselsilen sorumludurlar. 

'işin hitamında alınacak harçlarda ödeme zamanı 

MADDE 129. — Kendi kısımlarında ödeme zamanı tesbit edilmemiş olup da, mahiyetleri icabı 
işin sonunda alınması lâzımgelen harçlar; hare alacağının doğması tarihinden itibaren 15 gün içinde 
ödenir. 

Zamanında ödenmiyen harçlar 

MADDE 130. — Bu kanunda ödemeleri için belli bir süre tesbit edilmiş olan harçlar süresi içinde 
ödenmemiş ise, ilgili makam ve 'daireler tarafından, sürenin sonundan itibaren 15 gün içinde bir mü
zekkere ile o yerin ilgili vergi dairesine bildirilir. Müzekkerede harem nevi ve mahiyeti, miktarı, 
mükellefin adı ve soyadı ve en son ikametgâh adresi açıkça gösterilir. 

Genel ödeme şekli 

MADDE 131. — Harolar, bu kanunun ilgili kısımlarında yazılı şekillerde ödenir. 
Ancak Maliye Bakanlığı konunun özelliğini göz önünde bulundurarak, harçların, pul yapıştırıl

ması, makbuz karşılığı veya basılı damga vurdurulması veya sair bir şekilde tahsili için ilgili dai
relere yetki verebilir. 
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MADDE 124. — Tasarının 124 noü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 125. — Tasarının 125 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 120. — Tasarının 126 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 127. — Tasarının 127 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 128. — Tasarının 128 noi maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 129. — Tasarının 129 nou maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 180. — Tasarının 130 nou maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 131. — Tasarının 131 noi maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Hardan almaya yetkili daireler 

MADDE 132. — Bu kanunda aksine hüküm bulunmıyan hallerde harçlar, harca mevzu olan 
işlemleri yapan daireler tarafından tahsil olunur. 

Maliye Bakanlığı lüzum gördüğü takdirde harçları doğrudan doğruya vergi dairelerince tahsil 
ettirmeye yetkilidir. 

Tahsilatın vergi dairesine yatırılması 

MADDE 133. — Maliye Bakanlığının izniyle basılı damga kullanan veya makbuzla tahsilatta 
bulunan memurlar bir aya ait tahsilat tutarlannı ertesi ayın beşinci günü akşamına kadar en ya
kın vergi dairesine yatırmakla mükelleftirler. (500) lirayı geçen tahsilat bu süre ile bağlı olmaksı
zın derhal yatırılır. 

Maliye Bakanlığı lüzum gördüğü yerlerde bu miktarı artırmaya yetkilidir. 

Teftiş ve kontrol yetkisi 

MADDE 134. — Maliye müfettişleri, Maliye müfettiş muavinleri ve gelirler kontrolörleri ile 
mahallin en büyük mal memurları her hal ve takdirde, harçları tahsile salahiyetli memurların he
saplarını teftiş ve konrola yetkilidirler. 

Mahallin en büyük mal memuru tarafından kontrol memurlanna da bu hususta yetki verilebi
lir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

MADDE 135. — Harçlar sayfa üzerine hesap edildiği hallerde 20 satır bir sayfa ve 00 harf bir 
satır itibar olunur. Son sayfa 20 satırdan eksik olsa da bir sayfa sayılır. 

MADDE 136.— Nispî harcın hesaplanmasında 50 kuruşa kadar olan matrah kesirleri atılır. 50 
kuruş ve daha yukarı olanlar 1 liraya çıkanlır. Hare kesirlerinde 5 kuruşa kadar olan kısımlar 
atılır, 5 kuruş ve daha yukan olanlar 10 kuruşa çıkanlır. 

MADDE 137. — Harçlar, hare pulu yapıştınlmak suretiyle tahsil edildikleri takdirde, pullar, 
üzerlerine tarih konulduktan sonra imzalanmak veya mühürlenmek suretiyle iptal edilir. 

Daireler kendilerine gelen kâğıtlarda iptal edilmemiş veya yanlış iptal edilmiş pullan tarih ve 
mühürle iptal ederler. 

îptal yapılmadan kâğıtlar muameleye konmaz. 

MADDE 138. — Bu kanunda takdir olunacak değer üzerinden hare ödenmesi lâzım gelen hal
lerde bu değer Vergi Usul Kanununda yazılı takdir komisyonlannca tesbit olunur. 

- BEŞlNCÎ BÖLÜM 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 139. — Aşağıda tarih ve sayılan yazılı kanunlar kaldınlmıştır. 
a) 25 . 2 . 1952 tarih ve 5887 sayılı, 
b) 11 . 3 . 1954 tarih ve 6401 sayılı, 
c) 20 . 5 , 1955 tarih ve 6608 sayılı, 
d) 29 . 6 . 1956 tarih ve 6765 sayılı, 
e) 26 . 7 , 1957 tarih ve 6955 sayılı, 
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MADDE 132. — Tasarının 132 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 133. — Tasarının 133 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 134. — Tasarının 134 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 135. — Tasarının 135 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 136. — Tasarının 136 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 137. — Tasarının 137 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 138. — Tasarının 138 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 139. — Tasarının 139 nou maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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f) 6 . 1 , 1960 tarih ve 7406 sayılı, 
g) 2 . 1 . 1961 tarih ve 201 sayılı, 
h) 2 . 2 . 1340 tarih ve 405 sayılı, 
i) 15 . 4 . 1338 tarih ve 216 sayılı kanunlar ile bunlann ek ve tadilleri, 
j) 11 . 5 . 1953 tarih ve 6085 sayılı ve 12 . 1 . 1961 tarih ve 232 sayıflı kanunlann Trafik 

Harçları ile ilgili hükümleri, 
k) 3 . 5 . 1928 tarih ve 1234 sayılı Kanunun 68 nci maddesi, 
1) 5 . 7 . 1939 tarih ve 3687 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin vize resmine ait hükümleri, 
m) 18 . 12 . 1935 tarih ve 2864 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin vize müruriye resmine ilişkin 

hükümleri, 
n) 30 . 11 . 1330 tarihli Ecnebi Anonim ve sermayesi eshama munkasem şirketlerle ecnebi si

gorta şirketleri hakkındaki Kanunun harola ilgili hükümleri. 

ALTINCI BÖLÜM 

Geçici hükümle): 

GEÇİCİ MADDE 1. — Yeniden bir tahrir yapılıncaya kadar Tapu ve Kadastro harçlarının he
sabında : 

1. Arazide : 
a) 1 Haziran 1942 tarihinden evvel tahrir veya tadil görmüş olan arazi ve arsaların vergi de

ğerlerinin (10) misli, 
b) 1 Haziran 1942 tarihinden sonra tadil görmüş olan arazi ve arsaların mezkûr tarihteki ver

gi değerlerinin (10) misli, 
2. Binalarda : 
a) 1 Haziran 1942 tarihinden evvel tahrir veya tadil suretiyle gayrisâfi iratları takdir edilmiş 

olan binaların V.U.K. na göre bulunacak vergi değerlerinin (6) misli, 
b) 1 Haziran 1942 (dâhil) tarihi ile 28 Şubat 1947 (dâhil) tarihleri arasında tahrir veya 

tadil suretiyle gayrisâfi iratları takdir edilmiş olan binaların V.U.K. na göre bulunacak vergi de
ğerlerinin (4) misli, 

c) 1 Mart 1947 (dâhil) tarihi ile 11 Mayıs 1953 (dâhil) tarihleri arasında tahrir veya tadil 
suretiyle gayrisâfi iratları takdir edilmiş olan binaların V.U.K. na göre bulunacak vergi değerle
rinin (2) misli, 

d) 12 Mayıs 1953 (dâhil) tarihinden sonra tahrir veya tadil suretiyle gayrisâfi iratları tak
dir edilmiş olan binaların V.U.K. na göre bulunacak vergi değeri aynen, 

"Vergi değeri olarak kabul olunur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden evvelki zamanlara ait harçlarla il
gili işlemler eski hükümlere tabidir. 

Ancak cezalara ait hükümlerden hangisi mükellefin lehine ise o uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Bu kanuna göre hare mevzuu dışında kalan işlemler sebebiyle, veya 
harçtan muaf tutulan kişiler adına, 5887 sayılı Kanun gereğince, bu kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihe kadar tahakkuk etmiş olup da tahsil edilmemiş bulunan hare ve cezalar terkin olunur. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun yürürlük tarihinde, evvelki hükümlere göre bir yıl mute
ber olmak üzere hardan ödenerek alınmış ruhsatname, satış tezkereleri ve benzeri vesikalar an
cak bu kanunun yürürlüğe girdiği malî yılın sonuna kadar muteberdir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 282) 



— 88 — 
Vergi Reformu Geçici Ko. 

M.. Meçlisi (S. Sayı» : 283). 



— 84 — 
Hü. 

MADDE 140. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 141. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

25 . 1 . 19ÖS 

Başbakan 
/. inönü 

Devlet Bakanı ve 
Başb, Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
İV. ökten 

içişleri Bakam 
H. 0. Bekata 

Millî Eğitim Bakanı 
Ş. R. Hatipoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Y. Azizoğlu 

Ulaştırma Bakanı 
R. öçten 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

E. Alican 

Devlet Bakanı 
A. §. Ağanoğlu 

Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin . 

Bayındırlık Bakanı V. 
F. Melen 

Güm. ve Tekel Bakanı 
0. öztrak 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı 
0. T. Karasapan 

Devlet Bakam ve 
Başb. .Yardımcısı 

H. Dinçer 

Devlet Bakanı 
R. Aylar 

Millî Savunma Bakam 
/. Sanear 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Ticaret Bakanı V. 
H. Dinçer 

Tarım Bakanı V. 
F. K. Oökay 

Sanayi Bakanı 
F. Çelikbaş 

İmar ve İskân Bakanı 
F. K. Gökcvy 
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MADDE 140. — Bu kanun 1 . 3 . 1964 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 141. — Tasarının 141 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİNE BAĞLI TARİFELER 

[1] SAYILI TARÎFE 

Adliye hardan 
A) Mahkeme harçları : 
Hukuk ve ticaret dâvalariyle, ihtilafsız yargı konularında ve icra tetkik mercilerinde 

1 - Dâva ve Başvurma Harcı : 
Dilekçe veya tutanakla dâva açma, başvurma veya dâvaya müdahale 
1. Sulh mahkemelerinde (20 T.L.) 
2. Asliye mahkemelerinde (30 T.L.) 
3. Yargıtayda (40 T.L.) 
(Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı vermesi sebebiyle yetkili veya gö

revli mahkemeye yeniden başvurulması halinde bu hare alınmaz.) 

7/ - Celse Harcı : 
(Taraflar veya vekilleri tarafından ertelenmelerine sebebiyet verilen-celselerden) 
1. Sulh mahkemelerinde ve icra tetkik mercilerinde (5 T.L.) 
2. Asliye mahkemelerinde (10 T.L.) 

III - Karar ve İlâm Harcı : 
1. Nispî hare : 
a) Konusu belli bir değerle ilgili bulunan dâvalarda esas hakkında karar veril

mesi halinde hüküm altına alman anlaşmazlık konusu değer üzerinden : 
İlk 50 000 liraya kadar (50 000 dâhil) (Binde 30) 
50 000 den yukarısı için (Binde 25) 
b) Bir gayrimenkulun hissedarlar arasında şuyuun izalesi suretiyle taksimine 

dair olan hükümler (Gayrimenkulun satış bedeli üzerinden) (Binde 5) 
c> Gayrimenkulun hissedarlar arasında taksimine dair olan «hükümler (Taksim edi

len gayrimenkul değeri' üzerinden) (Binde 2) 
Yukankiı nisbetler Yargıtayın tasdik veya işin esasını hüküm altına aldığı ka

rarları için de aynen uygulanır. Nispî harçlar 15,- liradan aşağı olamaz. 
d) Nafaka verilmesine dair hükümler (Bir senelik nafaka bedeli üzerinden) (Binde 5) 
2. Malktu hare: 
a) 1 nci fıkra dışında kalan dâvalarla, taraf teşkiline imkân bulunmıyan dâva

larda, dâvanın reddi karariyle icra tetkik mercilerinin 1 nci fıkra dışında kalan ka
rarlarında (15,- T.L.) 

b) 1 nci fıkra dışında yargıtay kararlarında (30,- T.L.) 
c) Yargıtayın icranın tehiri kararlarında (15,- T.L.) 
B) İcra ve iflâs harçları : 

/ - îcra hardan: "? 

1. İcraya başvurma harcı (Kayıt harcı) (10,- T.L.) 
2. Değeri belli olmıyan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı (20,- T.L.) 
3. Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden : 
a) Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan (Yüzde 2) 
b) Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan (Yüzde 4) 
c) Haczedilen malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralar

dan (Yüzde 6) 
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d) Resmî ve Özel müesseseler memur ve hte metlilerinin ma'aş, ücret, gündelik ve 

sair hizmet gelirlerinin haczi sureti ile tahsil olunan paralardan (Yüzde 2) 
e) Gayrimenkullerin ve gemilerin tahliye ve tesliminde : 
aa) İcra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu takdirde (Yüzde 1) 
bb) Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu takdirde (Yüzde 2) 
4. İdare harçları (10,- T.L.) 
(Haczedilen gayrimenkullerin idaresi, kira mukaveleleri düzenlemesi ve hesap tutul

ması için) 

27 - İflâs harçları : 
1. Maktu hare : 
İflâsın açılması veya konkordato isteği ve masaya katılma harcı (20,- T.L.) 
2. Konunun değeri üzerinden hare : 
a) İflâsta, paylaşılan para üzerinden.. (Yüzde 5) 
b) Konkordatoda alacaklılara verilmesi kararlaştırılan para üzerinden (Yüzde 2) 

C) Ticaret sicili harçları : 

I - Kayıt ve tescil harçları : 
1. Ticari işletmenin ve unvanın tescil* ve ilânında : 
a) Gerçek kişilere ait işletmelerde (50,- T.L.) 
b) Şahıs şirketleri ve kooperatiflere ait işletmelerde (150,- T.L.) 
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde (300,- T.L.) 
2. Temsile yetkili kılman kimselerin tescil ve ilânında : 
a) Gerçek kişilere ait işletmelerde (25,- T.L.) 
b) Şahıs şirketleri ve kooperatiflere ait işletmelerde (50,- T.L.) 
c) Semaye şirketlerine ait işlemlerde (100,- T.L) 
3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakıalardaki değişikliklerin tescilinde : 
(Muhteva ile ilgili hulunmıyan düzeltmelerden hare alınmaz.) 
a) Gerçek kişilere ait işlemlerde (25,-T.L.) 
b) Şahıs şirketleri ve kooperatiflere ait işletmelerde (50,- T.L.) 
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde (125,- T.L.) 
4. Kayıt silinmesinde : 
a) Gerçek kişilere ait işletmelerde (10,- T.L.) 
b) Şahıs şirketleri ve kooperatiflere ait işletmelerde (20,- T.L.) 
e) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde (50,- T.L.) 
(Şubelerin her biri, yabancı müesseselerin Türkiye'deki şubeleri dâhil, ayrıca aynı 

harca tabidir.) 
77 - Kayıt suretleri ve tasdikname harçları : 
.1. Kayıt suretleri sayfasından ( 5,- T.L.) 
2. Tasdiknameler (15,- T.L.) 

D J Diğer adliye harçları 
/ - Suret harçları: 
ıı) İlâmın ilk sayfasının suretinden ( 5,- T.L.) 

İlâmın mütaakıp sayfalarının suretinden (2,5- T.L.) 
b) Mahkeme ve merci zabıtnameleri ve diğer evrakın-beher sayfasının suretlerinden (2J5, T.L.) 
e) Avukatların tasdik ettiği vekâletname suretlerinden (2,5, T.L.) 
d) Sulh hâkimi tarafından'tasdik edilen vekâletname suretlerinden (2,5, T.L.) 
D) Diğer adliye harçları (Müşterek kısım) : 
Re'sen verilmesi icabeden suretler harieolmak üzere, ceza mahkemelerinden alınacak 

suretlerden de aynı harçlar alınır. 
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/ / - Depozito harçları: 
Adliye veznelerine tevdi olunan para ve kıymetli eşyanın kabul ve muhafazası için, 

muhafaza olunan değer üzerinden... 
a) Bir yıla kadar (Binde 5) 
b) Bir yılı geçen her yıl ve kesirleri için (Binde 2,5) 

77/ - Defter tutma harçları : 
a) Alelûmum, defter tutma ve tahrir işlerinde 15 liradan az olmamak üzere deftere 

kaydolunan değer üzerinden (Binde 2) 
b) Miras işlerinde defter tutulmasında : 
aa) Mevcut ve alacak bakiyesi hâsıl olmuş ise bu bakiye üzerinden (Binde 2) 
bb) Borç bakiyesi hâsıl olmuş veya mevcut alacaklar ile borçlar bakiyesi eşit ise (15,- T.L.) 
c) îflâs Dairesi tarafından tutulacak defterlerden (15,- T.L.) 

IV - Miras işlerine ait harçlar : 
Terekenin tahrir ve tesbiti, mirasın taksimi, tasfiyesi ve idaresinde, bunların konu

sunu teşkil eden değcfrler üzerinden (Binde 2) 
(Miras idaresinde her sene ve kesirler için hare alınır.) 

V - Vasiyetname tanzimine ait harçlar : 
Medeni Kanunun 479 neu maddesine göre, Sulh hâkimi tarafından tanzim edilen 

resmî vasiyet senetleri (Binde 0,50) 

[2] SAYILI TARİFE 

Noter hardan 

/ - Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispî harçlar 

1. Muayyen bir meblâğı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kâğıtlardan 
ıbeher imza için' (Binde 0,50) 

Değer ürerinden alınan Iharcm milktan 5 liradan az ve toplamı 25 000 liradan çofk 
olamaz. 

2. Emanet hardan : 
Saklanmak üzere noterlere tevdi edilen değeri belli emanetlerden (Binde 1,-) 
Hare ımitotarı 5 ıliradana az olamaz, hare yıllık olarak hesaplanır. Bir yıldan fazla 

olan her yıl için ilâve olaralk yan Iharc alınır. Yıl kesirleri tam itibar olunur. 
3. Gayrimenkul ve menkullerin idaresi harcı. (Binde 2,-) 
Hare yıllık olarak hesaplanır, bir yıldan faızla olan her yıl için ilâve 'olarak yarı 

hare alınır. Yıl kesirleri tam itibar olunur. Gayrimenkullerlin ve menkullerin değerleri 
belli değilse değerler takdir yolu ile tesbit ettirilir. 

4. Konşimento yazılması harcı : . ' 
Konşimentolann yazılmasında eşyanın her gayrisâfi tonundan (10 Kr.) 

II - Maktu harçlar: 

1. j3elli meblâğı ihtiva etmiyen ve alınacak hare miktarı kanun ve tarifede aynca 
gösterilmemiş olan senet, mukavele ve kâğıtlardaki imzaların (beherinden (5,- T.L.) 

2. Her nevi tebliğ, ihbar, ihtar ve protesto"ardan muhataba tebliğ edilecek beher 
nüsha için (5,- T.L.) 

3. Vekâletnameler : 
Genel ve özel vekâletnamelerde beher imza için (7,5 T.L.) 
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4. Defter 'tasdiki : 
a) Açılış, ara ve kapanış tasdik ve şerhleri (Bettıer (defter için) (2,50 T.L.) 
b) Açılış tasdiklerinde sayfaların mühürlenmesi : 
100 sayfaya kadar (2,50 T.L.) 
1.00 sayfadan yukarı beher 50 sayfa ve küsuratı için (1,- T.L.) 
5. Suretler ve tercümeler : 
a) İlgililere veya ibraz edenlere verilecek her türlü mukavele, senet, yazılı kâğıt 

ve kayıt suretlerinin beher sayfasından (2,- T.L.) 
b) Tercüme suretleri ve yabancı dille yazılmış kâğıtların suretleri ve tercümeleri 

beher sayfasından (4,- T.L.) 
6. Saklanmak üzere noterlere tevdi olunan ve değeri belli olmıyan emanetlerle va

siyetnameler her yıl için (yıl kesirleri tam sayılır) (10,- TJL.) 
7. Tesbit ve tutanak harçları -. 
Mukavelename senet veya yazılı kâğıtların veya birleyin veya bir yerin hal ve şekli

nin ilgili şahısların hüviyet ve ifadelerinin tesbiti (10,- T.L.) 
8. *Piyango, seçim ve toplantılarda hazır bulunmaktan alınacak harçlar : 
Davet üzerine piyango ve hususi müesseselerin kur'a seçim vo toplantılarında hazır 

bulunarak düzenlenecek tutanaklarda (50,- T.L.) 
9. Düzeltme Harcı : 
Evvelki işin mahiyet ve değeri değişmemek şartiyle yapılacak düzeltmelere ait be

yannamelerden her imza için (1,- T.L.) 
10. Mukavele feshi Harcı : 
Değeri belli bir borç, veya bir taahhüdün ikrarını tazamımın etmiyen mukavelele

rin feshinden beher imza için (1,- T.L.) 
11. Umumi ibra, umumi makbuz, tahkimname, ölüme bağlı tasarruf senet ve muka

veleleri, ölünceye kadar bakma akdi, tesis, aile vakıfları, evlât edinme, karı - koca mal
larının idaresi babalığı tanıma senetleri, miras taksim mukaveleleri, ifraz mukavele
leri ve bunlardan rücu ve bunların feshi ve bunların teferruatına dair senet, mukavele 
ve kâğıtların düzenlenmesinden ve noter tarafından re'sen düzenlenecek tutanaklardan (10,- T.L.) 

[3] SAYILI TARİFE 

Vergi itiraz hardan 

Vergi, resim, 'hare ve bunlara bağlı cezalarla ilgili anlaşmazlıklardan dolayı mükel
lefler tarafından itiraz 'komisyonlarında, Temyiz Komisyonunda ve Danıştayda : 

I - Ba§vurma Harcı : 
1. Vergi itiraz komisyonlarına başvurmada (2,5 T.L.) 
2. Vergi temyiz komisyonlarına başvurmada (10,- T.L.) 
3. Danıştaya başvurmada (15,-T.L.) 

/ / - Nispî harçlar : 
1. İtiraz komisyonu kararlarında : 
Tarhiyata karşı mükellefin itirazı üzerine itiraz komisyonunca verilecek kesin ka

rarlarla, temyiz edilmiyerek kesinleşmiş olanlardan karar altına alman vergi, resim, 
hare ve ceza miktarlariyle ilgili anlaşmazlık konusu değer üzerinden, 

10,- liradan az olmamak üzere ('Binde 2) 
2. Temyiz komisyonu kararlarında : 
İtiraz komisyonu 'kararlarının temyizen incelenmesi neticesinde temyiz komisyonun

ca verilip kesinleşmiş kararlarla temyiz komisyonu genel kurulunca verilecek kararlar-
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dan karar altına alınan vergi, resim, hare ve ceza miktarlarlyle ilgili anlaşmazlıklar 
değeri üzerinden, 

15,- liradan az olmamak üzere. (Binde 3) 
3. Danıştay kararlarında : 
Karar altına alınan vergi, resim, hare ve ceza miktarlariyle ilgili1 'anlaşmazlık ko

nusu değer üzerinden, 
20,- liradan az olmamak üzere (Binde 4) 
(Bu miktardan evvelce ödenen nispî hare mahsubedilir.) 
777. - Maktu Hare : 
Anlaşmazlık konusu değer bulunmıyan tarhiyatta yukardaki pozisyonlarda gösterilen, 
1. İtiraz komisyonu kararlarında (10,- T.L.) 
2. Temyiz komisyonu kararlarında (15.- T.L.) 
3. Danıştay kararlarında (20,- T.L.) 
4. Temyiz komisyonu ve Damştayın tehiri icra kararlarında (15,- T.L.) 

[4] SAYILI TARİFE 

Tapu ve Kadastro işlemlerinden alınacak harçlar 

/ - Tapu işlemleri : 

1. Kayıt harici kalmış olan gayrimenkullerin tescilinden takdir olunacak değer üze
rinden (Binde 5) 

2. Deniz, göl ve nehir kıyılarında izinsiz doldurma suretiyle iktisabedilen yerlerin 
tescilinde takdir edilecek değer üzerinden (Binde 5) 

3̂  Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayrı aynî hakların, kanuni ve man sup mirasçı
lara intikalinde, bağışlamadan rücularda ve vasiyetlerin infazında veya piyango ve ik
ramiye suretiyle iktisabında kayıtlı değer üzerinden (Binde 2) 

4. Gayrimenkullerin bağışlanmasında kayıtlı değer üzerinden (Binde 20) 
5. Dalyan ve voli mahallerinin tescil, intikal, hibe, vasiyet, temlik ve sair tasarruf i 

muamelelerde takdir olunacak kıymet veya bildirilen bedelden yüksek olanı üzerinden (Binde 30) 
6. İfraz veya taksim veya birleştirme işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden (Binde \) 
7. İpotek tesisinde : 
a) îpotekle sağlanan borç miktarı üzerinden (Binde 2) 
b) İpoteğe dâhil gayrimenkullerden birisinin çıkarılarak başkasının ithalinde veya 

teminat ilâvesinde borç miktarı üzerinden (Binde 2) 
e) Mevcut ipotek derecelerinin sonradan istenilen değişikliklerinde borç miktarı üze

rinden (Binde 1) 
8. Muvakkat tesciller : 
Medeni Kanunun 021 nci maddesi gereğince yapılacak tescillerde kayıtlı değer üze

rinden (Binde 1) 
9. Mal birliği ve mal ortaklığının, mukaveleden mütevellit guf'a, iftira ve vefa hak

larının, aile yurtlarının mutlak veya nakil ile mükellef mirasçı nasbinin sicile şerhinden 
kayıtlı değer üzerinden (Binde 3) 

10. Âdi veya hasılat kira mukavelelerinin tapu sicilice şerhinde mukavele müd
detine göre hesaplanacak kira toplamı ve mukavele mevcut değilse veya mukavelede 
müddet belirtilmeımişıse bir yıllık kira bedeli üzerinden ((Binde 3) 

11. Teferruatın tapu siciline kaydında beyan 'olunan değeri üzerinden (Binde 2) 
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12. Satış vaMi ısftzleışm'el'eriyle, irtifak [hakkı tesisi 'va'di sözleşmelerinin tapu si

ciline §eırhinde, sözleşmede yazılı bedel ile kayıtlı değerin yüksek olanından, bedelsiz 
olanlarında kayıtlı değerden ((Binde 3) 

13. Her nevi kayıt tashihinde, kayıtlı değer üzerinden ('Binde 1) 
14. 'Tapu harcı ve Emlak Alım Vergisi mevzuuna giren işlemlerle ilgili i tescil ve 

şerhlerin terkininden (10 Lira) 
15. Yapı kooperatiflerinin ortaklarına dağıtacağı gayrimenkullerin ortaklar adına 

tescilinde kayıtlı değer üzerinden ((Binde 1) 
16. Gayrimenkullcre ait haritaların kopyalarının verilme'sinde her parsele ait kop

ya için (10 Lira) 
17. ilgililerin isteği üzerine gayrimenkullere ait verilecek kayıt örneklerinin her 

birisiyle çıkarılacak belge Örneklerinim beher sayfasından (2,5 Lira) 

27 - Kadastro İşlemleri: 

Kadastro neticesinde tescil ddilen bâzı gayrim enkullcrde kayıtlı değer üzerinden : 
a) Tapuda murisi veya kendisi 'adına kayıtlı olup da beyanname verenlere ait gay

rimenkullerin kadastrolanmasında ((Binde 3) 
b) Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da beyanname veraıiyenlere ait 

gayrimenkullerin kadastrolanmasında (Binde 5) 
ıc) Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanmasında beyanname 

verenlerden ı ((Binde 4) 
d) Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanmasında beyanname 

verilmiyenlerden ((Binde 5) 
(Yukardaki fıkralar gereğince ödenecek hare miktarı Iher parsel için 10 liradan aşa

ğı olamaz.) 
e) Tapulama Kanununa ıgöre tapulaması yapılan gayrimcnkullerden tapu kaydiy-

le malik olan kimse veya mirasçıları narama yapılan tescillerde beher dönüm ve kü
surundan (3 Lira) 

Bunun haricinde kalan tescillerde beher dönüm ve küsurundan (6 Lira) 

[5] SAYILI TARÎPE 

Konsolosluk harçları 

I - Değer üzerinden alınacak Karolar : 

1. Tereke işlerinde : 
a) Terekenin tahrir, tesbit, idare ve tasfiyesinden (Binde 10) 
b) Tereke, mahallin memurları tarafından tahrir, tesbit, idare ve tasfiye olunduğu 

takdirde konsoloslukça yapılan murakabeden (Binde 5) 
2. Sulhnameler : 
(Karârda yazılı değer üzerinden) 
a) 5 000 liraya kadar olan kısmından (5 000 dâhil) (Binde 20) 
b) 5 000 liradan sonra, gelen kısımdan ilâveten (Binde 5) 

NOT: Tapu ve kadastro işlemlerinde nispi harçların en az miktarı 10 liradır. 
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11 - Gemicilik işlerinde ton üzerinden alınacak harçlar 

1. Gemilere konsolosluklarca verilecek bayrak şahadetnameleri : 
Beher rüsum tonilâtosundan (0,50- T.L.) 
(Bu hare 50 liradan az, 1,500 liradan fazla olamaz.) 
2. Ticaret eşyası manifestolarının tasdikinde eşyanın beher gayrisâfi tonundan (0,25- T.L.) 
(Bu hare 50 liradan az, 500 liradan çok olamaz.) 
3. Sıhhiye patentası verilmesi veya vizesi, beher rüsum tonilâtosundan (0,10- T.L.) 
(Bu hare 25 liradan az, 500 liradan fazla olamaz.) 

7/7 - Maktu harçlar : 

1. Gemi jurnalinin tasdiki : 
a) Jurnalin tasdiki (25,-
b) Jurnala sayfa ilâvesi (10,-
2. Vizeye tabi olan yabancı hava ticaret ve gezinti gemilerinin vizeleri (100,-
3. îmza ve mühür tasdiki (50,-
(Bulunulan yabancı memleketteki yerli makamlarla o memleketteki yabancı makam

lar tarafından verilip Türk makamlarına, veya Türk makamları tarafından verilip bu
lunulan yabancı ımemleketteki yerli ve yabancı makamlara ibraz edilecek olan yazılı 
kâğıt ve suretlerdeki imza ve mühürlerin veya tasdika mütaalllik imza ve mühürlerin 
metne şâmil olmamak üzere tasdiki) 

4. Yabancı memlekette usulüne uygun olarak yetkili makamlar tarafından tanzim 
olunan, yazı, kâğıt ve suretlerin o memlekette yürürlükte bulunan kanunlara uygun 
olduğunun tasdiki 

5. İdari hususlara ait beyanname, ilımühaber,tutanaklar ve şerhler : 
Birinci sayfa için 
Birinci sayfadan sonraki her sayfa için 
Gerçek ve tüzel kişilerin isteği üzerine : 
Türk kanunlarının bir veya birkaç maddesinin aynının verilmesi (beher sayfa 

T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 

(50 T.L.) 

a) 
b) 
6. 
a) 

için) 
'D) 
7. 

Bunların tercümesinin tasdiki (beher sayfa için) 
Terekenin mühürlenmesi 

8. Bilirkişi tâyini ve bilirkişi raporlarının tasdiki 
9. Bu tarife ile noter haralarına ait (2) sayılı tarifede zikredilmiyen hukuk işlerine 

ait diğer yazılı kâğıtlar ve kararlar 
10. Bu tarifede sayılan yazılı kâğıt ve işlemlerin konsoloshane harichtöe düzenlen

mesi ve icrasından asıl harca ilâve olarak 

(20 
(10 

(20 
(30 
(50 
(30 

T.L.) 
T.L.) 

T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 
T.L.) 

(20 T.L.) 

(50 T.L.) 

[6] SAYILI TARİFE 

Pasaport, ikamet tezkeresi, vize ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik hardan 

T - Pasaport harçları : 
1. TJmum'a mahsus münferit pasaportlar : 

3 ay için olanlar 
6 ay için olanlar 
.1 yıl için olanlar 

(55 T.L ) 
(105 T.L.) 
(165 T.L.) 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 282 ) 



— 98 — 
I yıldan fazla süreli olanlar için (310 T.L.) 
(Müddet uzatıldığı takdirde esas harcın yarısı alınır.) 
NOT : 1) Umuma mahsus müşterek pasaportlar ile bu pasaportların uzatılması ha

linde pasaportta kayıtlı her şahıs için bu harcın yarısı, 
2) Konsolosluklarca verilecek pasaportlarda da keza bu harçların yarısı alınır. 
2. 5682 sayılı Pasaport Kanununun 23 ncü maddesinin son fıkrası gereğince verilen 

ve yalnız Türkiye'ye dönüş için muteber olan pasaportlarla aynı kanunun 18 nci mad
desinde yazılı olan yabancılara mahsus damgalı pasaportlar (25 T.L.) 

II - Vize hardan : 

1. Giriş vizeleri : 
a) Tek giriş (15 T.L.) 
b) Mütaaddit giriş (45 T.L.) 
2. Transit vizeleri : 
a) Tek transit (5 T.L.) 
b) Çift transit (10 T.L.) 
(1 ve 2 numaralı pozisyonlardaki müşterek pasaportlarda her şahıs için 1 ve 2 No. da 

gösterilen harçların yarısı alınır.) 
3. Yabancıların Türkiye'den çıkışlarında istekleri üzerine verilecek münferit pasa

portlara ait dönüş vizeleri (15 T.L.) 

/ / / - Yabancılara verilecek ikamet tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları : 

1. ikamet tezkeresi : 
a) 6 aylık olanlar (25 T.L.) 
b) 1 yıllık olanlar (50 T.L.) 
e) 2 yıllık olanlar (75 T.L.) 
2. Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları (25 T.L.) 

[7] SAYILI TARİFE 

Gemi ve liman hardan 

/ - Oemi sicil işlemleri : 

1. Gemi tasdiknameleri, beher rüsum tonilâtosundan (0,10 T.L.) 
(25 liradan az, 750 liradan çok olamaz.) 

2. Gemi siciline kayıtlı gemilerin ivaz karşılığında temlikinde veya muvazaa yoluyla 
yapılan tescillerin düzeltilmesinde satış veya muvazaa belgelerinde yazılı bedel üzerin
den (Binde 10) 

(Belge mevcudoknası veya belgede bedeli yazılı bulunmaması veya rayiç bedelden 
düşük olması hallerinde emsal bedeli üzerinden hare alınır. Aile tesisleri, trampa, 
iktisabı zaman aşımı tescilleri de bu esasa tâbidir.) 

3. Sicilde kayıtlı gemilerin, ölünceye kadar bakma akdi ile temlikinde, emsal be
deli üzerinden (Binde 2,5) 

4. Gemi sicilinde kayıtlı gemiler üzerine ivaz karşılığında mukavele ile intifa hakkı 
tesisinde, bedeli üzerinden (Binde 2,5) 

5. Gemi siciline kayıtlı gemiler üzerinde tesis olunacak ipoteklerden sağlanan borç 
miktarı üzerinden (Binde 0,5) 
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6. Kira mukavelelerinin gemi siciline şerhinde mukavelede şart koşulan kira bedeli 

toplamı üzerinden (Binde 0,5) 
7. Hare mevzuuna giren işlemlerin terkininden (Tescilinde alınan hare ıniktirmı 

aşamaz.) (10,- T.L.) 
8. Gemi sicilinde yapılan kayıt düzeltmelerinden, beher rüsum tonilâtosundan (0,10 T.L.) 

(10 liradan az, 100 liradan çok olamaz.) 
9. istek üzerine verilen ve gemi siciline atıf yapılmış olan belge suretleri ile sicil_ 

kayıt suretlerinden (5 T.L.) 

/ / - Liman işlemleri : 

İ. Denize elverişlilik belgesi : 
En az 25 lira maktu harca ilâve olunarak aşağıdaki tarifeye göre hare alınır : 
ilk 150 tonilâto için beher rüsum tonilâtosundan (50 Krş.) 
Sonra, gelen 350 tonilâto için beher rüsum tonilâtosundan (25 Krş.) 
®onra gelen 2 500 tonilâto için beher rüsum tonilâtosundan (15 Krş.) 
3 000 Tonilâtodan yukarı için beher rüsum tonilâtosundan (10 Krş.) 
(Hare tutarı 1 000 liradan çok olamaz.) 

2. ölçme• belgesi : * " v 
En az 50 lira maktu harca ilâve olarak aşağıdaki tarifeye göre hare alınır : 
ilk 150 tonilâto için beher rüsum tonilâtosundan (100 Krş.) 
Sonra gelen 350. tonilâto için beher rüsum tonilâtosundan (75 Krş.) 
Sonra .gelen 2 500 tonilâto için beher rüsum »tonilâtosundan (İ50 Krş.) 
3 000 tonilâtosundan yukarısı için beher rüsum tonilâtodan (20 Krş.) 
(Hare tutarı 2 000 liradan çok olamaz.) 

3. Yola elverişlilik belgesi : 
Aşağıdaki tarifeye göre hare alınır : 

51 — 150 rüsum tonilâtoluk gemilerden (10,- T.L.) 
151 — 500 rüsum tonilâtoluk gemilerden ('20,- T.L.) 

, 501 — 3 000 rüsum tonilâtoluk gemilerden (40,- T.L.) 
.3 000 rüsum tonilâtodan yukarı gemilerden (50,- T.L.) 

Not: 50 rüsum tonilâtoya kadar olan gemiler harçtan muaftır. 

4. Ulaştırma Bakanlığınca verilen bayrak şahadetnameleri, beher rüsum tonilâ
todan (0,50 T.L.) 

'(50 liradan az, 1 500 liradan çok olamaz.) , - • • - . - • . . 
5. Gemi jurnallarmın liman İdarelerinde tasdiki (5,- T.L.) 
>6. Yeterlik belgesi harçları : 
a) Uzak yol kaptanlığı ve Başmakınistliği için (30,- T.L.) 
ıb) Yakın yol kaptanlığı ve Başmaikmistleri ile Marmara ve izmir kılavuzluğu 

için ; 025,- T.L.) 
c) Uzak yol ve yakın yal güverte ve makina zabitliği ile liman kılavuzluğu için (20,-T.L.) 
d) Liman ve kıyı kaptanlığı, deniz motorculuğu, deniz buhar veya motor maki

nistliği, dalgıçlık ve amatör denizcilik için (15,- T.L.) 
7. Türk denizci kütüğü kayıt suretlerinden (5,- T.L.) 
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[8] SAYILI TARİFE 

îmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma harçları 

I - İmalât ruhsatlan • ı : 

1. Müstahzar ruhsatnameleri : 
Tıbbi ve ispençiyari müstahzarların ticarete çıkarılması için Sağlık Bakanlığınca ve

rilecek ruhsatnameler : 
a) Memleket dışında imal olunup ithal edilenler (200,- T.L.) 
b) Memleket içinde imal olunanlar (100,- T.L.) 
c) Ruhsatname verilmeden önce yapılacak tahlillerden alınacak gider kargılığı : 
— Hariçten ithal edilenler (100,- T.L.) 
— Memleket içinde imal olunanlardan (50,- T.L.) 

2. İhtira beratları : 
a) İhtira beratlarının tescilinden (150,- T.L.) 
b) İhtira beratlarının uzatılmasından her yıl için (10,- T.L.) 
c) Munzam ihtiraların tescilinden (75,- T.L.) 
d) İhtira beratlariyle munzam ihtiraların devir, intikal ve intifa haklarının tesci

linden ve menşe memleket vesikalarından- (25,- T.L.) 

3. Markalar : 
a) Markalanıl tescilinden (Bir marka için) (100,- T.L.) 
1)) Markaların sürelerinin uzatılmasından (50,- T.L.) 
e) Markaların veya intifa haklarının devir ve intikalindeki tescillerinden ve 

menşe memleket vesikalarından (25,- T.L.) 
d) Markaların devletlerarası tescilinden (Devletlerarası büroya ödenecek harçlar

dan ayrı olarak) (50,- T.L.) 

/ / - İhracatçı ruhsatnameleri : 

.'50.18 numaralı Kanun mucibince verilecek ihracatçı ruhsatnameleri (300,- T.L.) 
Yukarıdaki miktara ilâveten : 
a) Bu ruhsatnamelerde yazılı ıher "bir ihraç maddesi için (30 T.L.) 
b) Bu ruhsatnamelerde yazılı her bir ihraç maddeleri grupu için (75 T.L.) 
Ruhsatnamelerin verilımelsinden sonra ruhsatnamelere yeniden ilâve olunacak her bir 

ihraç, maddesi veya grupu için, (a) ve (b) fıkralarında yazılı hare alnnır. 
Bu ruhsatnameler her yıl Ocak ayı içinde Ticaret Bakanlığınca vize edilir. Vize ımua-

melesinide ruhsatnamenin, tahi olduğu hare alınır. Ocak ayından sonra vizie edildiğime 
dair Ticaret Bakanlığının tasdikini haiz bulınnımıyan ruhsatnameler muteber sa
yılmaz. Yıl içinde yeniden alman ruhsatnameler verildiği yıl için ayrıca vizeye tabi tu
tulmaz. 

III - Maden arama ruhsatnameleri, işletme ruhsatnameleri ve işletme imtiyazları : 

1. Maden arama ruhsatnameleri (150 T.L.) 
2. Maden işletime ruhsatnameleri , (500 T.L.) 
3. Maden işletme imtiyazları ve İmtiyazların temdidi (ı2 500 T.L.) 
Yukarda ruhsatname ve imtiyazların' kısmen veya tamamen devür ve intikallerinde 

asli harem yarısı alınır. 
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IV - Petrol işlemleri : 

1. Sicil işlemleri : 
a) Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma Ihafckı ve Ibelge istihsali taleplerinin 

tescilinden (50 T.L.) 
b) Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı ve belgelerin tescilinden (75 T.L.) 
c) Arama ve işletmee ruhsatnamelerinde ve belgelerde yapılan değişikliklerin tes

cilinden # (75 T.L.) 
d) Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belgelerim devirlerinin veya bunların sahip

lerine verdiği haklardan muayyen bir kısmında, diğer bir (hükmi şahsa «muvakkaten 
kullanma hakkı tanınmasının tescilinden. (150,- T.L.) 

e) Diğer hususların tescilinden (®0»" T.L.) 
2". Ruhsatlar : 
a) Müsaade vesikaları (500,- T.L.) 
b) Arama ruhsatnameleri (600,- T.L.) 
c) İşletme ruhsatnameleri 02 000,- T.L.) 
d)i Belgeler (600,-T.L.) 
Arama ve işjletme Musatnaraeıleri ile belgelerin temdit veya devrinden yarı hare 

alınır. 
'3. Tarifelerin tasdiki 0&o>- T-L-) 

•v 

V - Satış ruhsatnameleri : 

1. Teke! konusuna giren maddeler, satmak istiyenlere verilecek satış ve ruhsat tez
kereleri 

('Her yıil için)* 
1 nci sınıf dükkânlarda. (!50,- T.L.) 
2 ntei isınıf dükkânlarda (25,- T.L.) 
3 neti isınıf dükkânlarda ('10,- T.L.) 
4 ıncü isınıf dükkânlarda (5>- T.L.) 
Geziciler (2>5 T L ) 

(Tekel idaresi, lüzum gördüğü köylerde ve «şehir. haricinde işlilerin toplu bulunduğu 
mahallerde ve panayırlarda isatış yapacaklara harçsız ruhsat ve tezkere verebilir.) 

2. Tekel konusuna giren maddeleri, 'imal ve iırhal etmek istiyenlere verilecek izin 
vesikaları (her yıl için) ' (100,- T.L.) 

Duş ımemleketlere ihraç etmek için imalât yapanlardan bu harcın yarısı alınır.) 
3. Pul ve 'kıymetli kâğıtlar bayilerine verilecek ruhsatnameler (Iher yıl için, ıson 

jıüfuıs sayımına 'göre) : 
Nüfusu 10 000 den aşağı yerlerde " (5,- T.L.) 
Nüfusu 10 000 - 50 000 olan yerlerde (10,- T.L.) 
Nüfusu 50 000 iden yukarı iolan yerlerde (20,- T.L.) 

4. Tıbbi eczalar ve kimyevi maddeleri toptan satan ticarethanelerden •alınacak ruhsat 
harçları : 

Ecza tdearetlhaneleriyle sanat ve ziraat İşlerinde kullanılan zehirli ve müessir kim
yevi onaddelerin toptan satışına mahsus ticarethaneleri ıaıçnıak için iSağlık 'Bakanlığın
ca Verilecek rahsatnarmeıler (son nüfus sayımına göre.) 

Nüfusu !30 000 ne kadar olan mahallerde (100,- T.L.) 
Nüfusu 30 000 ile 50 000 «arasında olan mahallerde (200,- T.L.) 
Nüfusu 50 000 ile 100 000 arasında olan mahallerde (400,- T.L.) 
Nüfusu 100 000 ve daha yukarı 'olan ımâhallerde (600,- T.L.) 
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VI - Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar 

1. Eczane açanlardan lalmacak ruihsat 'hardan. 
Yeniden eczane >a;çımaik üzere verilen ruhsatnameler (son nü'fuls «sayımına göre) 
Nüfusu 5 O00 kadar olan ımalhaMer için - (5,- T.L.) 
Nüfusu 5 000 ile 10 000 arasında -olan ımalhaller için \(15,- T.L.) 
Nüfusu 10 000 ile 20 000 arasında olan malhaller için (1İ0,- T.L.) 
Nüfusu 20 '000 ile '40 000 arasında olan mahaller îçin (105,-4 T.L.) 
Nüfusu 40 000 ile 75 000 arasında olan mathaller için (270,- 'T.L.) 
Nüfusu 75 000 ile 100 000 .arasında olan mahaller için (4-25,- T.L.) 
Nüfusu 100 000 've da'ha yukarı .olan tmalhaıTler için (950,- T.L.) 
2. Mimarlı'k ve ımühendisl'iik ruhsatnameleri 
a) Programlarının Türk Yüksek Mühendis ve Yüksek Mimar Eğitim Müelssese'leri 

programlarına muadil olduğu Ikabul edilen 'bir ecnebi yüksek mühendis veya yüksek 
mimar eğitim müessesesinden diploma almış olanlara usulüne göre Verilecek ralhsatna-
meler (25,. T.L.) 

' b) Programlarının Türk Teknik Okulu mühendis kısmı programlarına muadil olduğu 
kabul olunan bir ecnebi mühendis veya mimar eğitim müessesesinden diploma almış olan
lara usulüne göre verilecek olan ruhsatnameler (20,- T.L.) 

3. Mütehassıs tabiplik vesikaları 
a) Türkiye'de ihtisas yapmış olan Türk hekimlerine verilecek ihtisas vesikaları (25,- T.L.) 
'b) Tabancı memleketlerde ihtisas yapmış olan Türk hekimlerine verilecek ihtisas 

vesikaları (25,- T.L.) 
c) Yabancı memleketlerin' Tıp Fakültesinden mezun Türk hekimlerine Türkiye Cum

huriyeti1 (hudutları dâhilinde tababet icra etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları (25,- T.L.) 
4. 'Mütehassıs kimyagerlik vesikaları 
â) Türkiye'de ihtisas yapmış olan Türk kimyagerlerine verilecek İhtisas vesikaları (25,- T.L.) 
b) Yabancı memleketlerde ihtisas yapmış olan Türk kimyagerlerine verilecek ih

tisas vesikaları (25,- T.L.) 
c) Yabancı memleketler mektep veya fakültelerinden mezun Türk kimyegerlerine 

Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek ınezuna|yet vesikaları (25,- T.L.) 
5> Dişçilere ait mezuniyet vesikaları 
Yabancı memleketler dişçi mektep veya fakültelerinden mezun olan diş tabiplerine 

Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları (25,- T.L.) 
6k Veterinerlere ait mezuniyet vesikaları 
Yabancı memleketler mektep veya fakültelerinden mezun olan veterinerlere Tür

kiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları (25,- T.L.) 
7. Ebe, hemşire, sünnetçilere verilecek ruhsatnameler 
a)i Kurs ve imtihan sonu muvaffak olan hemşire, ebe ve sünnetçilere verilecek ruh

satnameler (5,- T.L.) 
b) Ecnebi memleketlerdeki mekteplerden mezun olan Türk tebaası 'hemşire, ebe, 

sağlık memuru ve laborantlara Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek ruhsat
nameler (5,- T.L.) 

ö) Küçük sıhhat memurları mektebinden mezun olanlara verilecek şahadetnameler (5,- T.L.) 
8. Gözlükçülük ruhsatnameleri 

- Husûsi kanununa göre verilecek fennî gözlükçülük ruhsatnameleri (75,- T.L.) 
9. Hususi hastaneler açma ruhsatnameleri 
â) Para ile hasta bakan hıısudi hastanelere verilecek açma ruhsatnameleri' : 
20 yataklıya kadar olanlar (110,- T.L.) 
20 - 50 yataklıya kadar olanlar (220,- T.L.) 
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50 - 100 yataklıya kadar ulanlar (325,- T.L.) 
100 yatak veya daha yukarı olanlar (450,-T.L.) 
(Son nüfus sayımına göre nüfusu 200 000 den aşağı bulunan mahallerde açılacak 

hastanelerden bu harçların dörtte biri alınır.) 
b) Radyoloji, radyo ve elektrikle teşhis*ve tedavi ve diğer fizyoterapi müesseseleri 

açmak için verilecek ruhsatnameler (25,- T.L.) 
10. Lâboratuvarlara ait ruhsatnameler 
Serisi ve gıdai taharriyat ve tahliller yapılan ve misli teamüller aranılan umuma 

mahsus bakteriyoloji ve kimya lâboratuvarları açmak için verilecek ruhsatnameler (30,- T.L.) 
11. Avukatlık ruhsatnameleri 
Hususi kanunu mucibince verilecek avukatlık ruhsatnameleri (30,- T.L.) 
12. ödünç para verim; izin vesikaları 
a) ödünç para verme işleri ile meşgul olacak özel ve tüzel kişilere verilecek izin 

vesikaları (Her yıl için) (55,- T.L.) 
b) ödünç para yerme işlerine tavassut edenlere verilecek izin vesikaları (Jlev yıl 

için) ' (30,- T.L.) 
c) Rehin üzerine ödünç verme işiyle iştigal edeceklere Medeni Kanunun 87G ncı 

maddesi gereğince verilecek izin vesikaları (Her yıl için) • (125,- T.L.) 
13. lüski eserler ve define arama ve sondaj ruhsatnameleri 
Eski eser ve define arama ve sondaj ruhsat m melerinden : 
a) Eski eser araştırmaları için veriılıeeelk hafriyat ruhsatnameleri (Beher yıl için) (30,- T.L.) 
b) Eski eser araştırmaları için verilecek sondaj ruhsatnameleri (Beher ay içjin) (15,- T.L.) 
c) Define araştırmaları için verilecek ruhsatnameler (Beher iki ay için) (30,- T.L.) 
14. Gümrük komisyoncularına mahsus ruhsatnameler gümrük komisyoncularına 

verilecek ruHisatnamelei' : 
Birinci sınıf gümrüklerde çalışanlar için (100,- T.L.) 
İkinci sınıf gümrüklerde çalışanlar için (60,- T.L.) 
15. Kara ve deniz av .tezkereleri : 
Hususi kanunu gereğince verilecek ruhsat tezkereleri (Her yıl için) : 
a) Su ürünleri müstalh'sılları için (1,- T.L.) 
b) Kara avcılığı ruhsat tezkereleri (Köylüler hariç, her yıl için) : 
1. Avcı cemiyetlerine dâhil olanlardan ('10,- T.L.) 
2. Avcı cemiyetlerine dâhil olmıyanlardan (15,- T.L.) 
16. Silâh taşıma müsaadelerine ait vesikalar resmî makamlar tarafından hususi eş

hasa verilecek silâh taşıma müsaadesi vesikaları (Her yıl için) . (20,- T.L.) 
17. Sigorta ruhsatnameleri: 
a) Hususi kanunu gereğince .sigorta şirketlerine verilecek sigorta ruhsatnamelm (500,- T.L.) 
b) Hususi kanunu gereğince yabancı sigorta şirketlerine verilecek zeyil ruhsatna

meleri ((300,- T.L.) 

VII - Okul diplomaları : 

1. Ortaokullar ile bu dereceye muadil okullardan veya bu derecedeki sanat veya 
meslekokul ve enstitülerinden mezun olanlara verilecek diplomalar (5,- T.L.) 

2. Lise veya bu dereceye muadil okullarda bu derecedeki sanat ve meslek okul ve 
enstitülerinden mezun olacaklara verilecek diplomalar (10,- T.L.) 

3. Üniversite haricinde kalan yüksek okullardan veya aynı derecedeki sanat ve 
meslek okul ve enstitülerinden mezun olacaklara verilecek diplomalar (15,- T.L.) 

(Her üç. numaradaki parasız yatılılar hariç) 
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[9] SAYILI TARİFE 

Trafik Hardan 

I - Kayıt ve tescil harçları: 

Araçların Karayolları Trafik Kanununa ve Tüzüğüne göre yapılacak kayıt ve tescil 
işlemlerinden bir defaya mahsus olmak üzere hare alınır 

1. Motorsuz taşıtlardan (5 Lira) 
2. Motorlu taşıtlardan : 
a) Motosikletlerden (10 Lira) 
b) Diğerlerinden (20 Lira) 
(Otomobil, kaptıkaçtı, minibüs kamyonet, otobüs kamyon, lâstik tekerlekli, traktör, 

çekici araçlar ve benzerleri) 

II • Ehliyetname hardan: 

Karayolları Trafik Kanunu ve Tüzüğüne göre verilecek ehliyetnamelerdeaı bir defa
ya malhsuS olmak üzere hare alınır. 

1. Amatör ehliyetnamelerinden ('20 Lira) 
2. Profesyonel Ehliyetnamelerden (15 Lira) 
3. Ağır vasıta ehliyetnamelerinden. (25 Lira) 
4. Trakitör ehliyetnamelerinden (10 Lira) 
5. Uluslararası ehliyetnamelerden (20 Lira) 

7/7 - İmtihan harçları: 

Karayolları Trafik Kanunu ve Tüzüğü hükirııleri dairesinde yaplacak imtihanlar
da, her imtihana girenlerden bir defaya mahsus olmak üzere hare alınır. 

1. ıSürücü ehliyetnamesi almak isıtîyenlerden 
2. Şoför adayı belgesi almak is'tiyenlerden 
3. Motosiklet veya traktör goflörü ehliyetna incisi almak istiyenlerden 
4. Diğer şoför ehliyetnamesi almak istiyenlerden 
5. Yetkililerce tekrar ehliyetname imtihanın", sevk olunması halinde : 
a) Sürücülerden 
b) 'Şoförlerden 

IV - Ehliyetname vizesi harçları : 

1. Sürücü ehliyetnamelerinin vizelerinde 
2. Amatör ehliyetnamelerinin vizelerinde 
3. Profesyonel ehliyetnamelerinin vizelerinde 
4. Traktör ehliyetnamelerinin vizelerinde 

V - Fennî muayene harçları: 

Karayolları Trafik Kanunu ve Tüzüğü hükümleri dairesinde araçların belli sürelerde 
yapılacak fennî muayenelerinde hare alınır. 

1. Motorsuz taşıtlardan (5 T. L.) 
2. Motorlu taşıtlardan (10 T. L.) 

(10 Lira) 
(10 Lira) 
(15 Lira) 
(.50 Lira) 

(5 Lira) 
(10 Lira) 

(5 T. L.) 
(10 T. L.) 
(10 T. L.) 
(5 T. L.) 
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VI - Ruhsat harçları : 

Karayolları Trafik Tüzüğünün : 
1. 17 nci maddesine göre verilecek ruhsatlardan 
2. 19/1 ve 19/2 nci maddesine göre x$¥MsmJ& rıûfeS8$ardan 
3. 19/3 ncü maddesine göre verilecek ruhsatlardan 
4. 19/5 ve 19/7 nci maddesine göre verilecek ruhsatlardan 
5. 31 ıpjGJ jöia^e^e^öfie \wMMek ; 
a) Motorsuz taşıt geçici ruhsatnamelerde» 
ib) JVTotosiklet geçici ruhsatnamelerinden 
c) Diğer motorlu taşıt geçici ruhsatnamelerinden 
td) Tecrübe ruhsatnamelerinden 
$. $Ç nci maddesine göre verilecek ruhsatlardan 

(50 T. 
(100 T. 
(15 T, 
(50 T. 

(5 T.. 
(W T. 

m T. 
(WQ T 
m f, 

L 
L 
L 
L 

h 
L 
L 
L 
L 
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rwmî REFORMU GÜÇÎCÎ KÖIMÎBTÖNUNUIsr ÖEĞ%flEI31W BAĞLI TARİFELER 

[1] SAYILI TARÎFE 

Adliye hardan 
A) Mahkeme hardan : 
Httkuit ve tilcaret dâvalariyle, ihtilafsız yargı konularında* ve icra tetkik mercilerinde-

f - B&va ve Başvurma Harcı : 

Dilekçe veya tutanakla dâva açma, başvurma veya dâvaya müdalhale 
1. Sulh mahkemelerinde (10 T.L.) 
2. Aslîye mahkemelerinde (30 T.L.) 
8. Yargıtayda (40 T.L.) 
(Mahkemenin yetkisizlik veya 'görevsizlik kararı vermesi sebebiyle yetkili veya gö

revli maftfcenıeye yeniden başvurttlması halinde* bu hare alınmaz;) 

W - @elke Harcı : 

(Taraflar veya vekilleri tarafından ertelenmelerine «sebebiyet verilen celselerden) 
1. Sulh mahkemelerinde ve icra tetkik mercilerinde (5 T'X*) 
2. Asliye mahkemelerinde (.10 T.L.) 

/ / / - Karar ve İlâm Harcı : 

1- Nfopî hare : 
ar> Efonnsu belli bir değerte ilgili bulunan dâvalarda esas hakkında karar verîl-

ımesr ftaörıtfe' hüküm altına alman anlaşmazlık konusu değer üzerinden : 
îlk 50 000 liraya kadar (60 000 dâhîlj (Binde 30) 
5& OÖÖ-'den yukarısı için (Binde 25) 
b) Bîr 'gayrimenkulun hissedarlar arasında satış suretiyle şuyuun izalesine dair 

•olan hükümler ^Gayrimenkulun satış bedeli üzerinden) (Binde 5) 
c) Gayrimenkultte? fck*«toîtar «Mttnda- taksimine daıir olan htfkümler (Taksim edi

len gayrimenkul değeri üzerinden) (Binde 2) 
Puftan® nisbetler Yargıtayın tasdik veya işin esasını hüküm altına aldığı ka~ 

raîrkötf içl^ de aynen uygulanır. NliSpî harda-r 15,- liradan aşâği olamaz". 
d?) NMâka verilmesine dair hükümler (Bir senelik nafafloacbWeIîüzerinden) (Binde 5) 
(2. IMalktu hare: 
a) 1 nci fıkra dışında kalan dâvalarla, taraf teşkiline imfcân bultramıyan dâVa-

larda, dâvanın reddi karariyle icra tetkik mercilerinin 1 nci Mra dışında kai'an ka« 
rarlarmd* (1&,- T.L.) 

b) 1 nci fıkra dışında yargıtay kararlarında (00,- T.L;) 
c) Yargıtayın icranın tehiri kararlarında (15,- T.L.) 
B) îcra ve iflâs hardan : 

I - îcra harçları: 

1, îcraya başvurma harcı (Kayıt harcı) (10,- T.L.) 
2. Değeri belli olmıyan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı (20,- T.L.) 
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3. î>eğeri belli olan icra takiplerinde talisi! harcı, değer üzerinden : 
a) ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen pahalardan (Yüzde 2) 
h) Hacizden sıonra ve satıştan önee ödenen paralardan (Yüzde 4) 
c) Haczedilen malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralar

dan (Yüzde 5) 
d) Resmî ve özel müesseseler memur ve hizmetlilerinin ma'aş, ücret, gündelik ve 

sair hizmet gelinlerinin haczi sureti ile tahsil, olunan paralardan (Yüzde 2) 
e) Gayriımenkullerıin ve gemilerin tahliye ve 'tesliminde : 
aa) icra emrinin tebliği üzerine tahliye 'olunduğu takdirde (Yüzde 1) 
bb) 'Tahliye ve teislim icra merif etiyle olduğu takdirde (Yüzde 2) 
4. İdare harçları (10,- T.L.) 
(Haczedilen gayrimenkullerin idaresi, kira mukaveleleri düzenlemesi ve hesap tutul

ması için) 

27 - t flâş hardan : 

1. Maktu hfcrc ; 
İflâsın açılması veya konkordato isteği ve nıasuya katılma harcı (20,- T.L.) 
2. Konunun değeri üzerinden hare : 
a) İflâsta, paylaşılan para üzerinden (Yüzde 5) 
b) Konkordatoda alacaklılara verilmesi kararlaştırılan para üzerinden (Yüzde 2) 

C) Ticaret sicili harçları : 

T - Kayıt v& tescil harçları : 

1. Ticari işletmenin ve unvanın tescil ve ilânında : 
a) Gerçek kişilere ait işletmelerde (50,- T.L.) 
b) Şahıs şirketleri ve kooperatiflere ait işletmelerde (150,- T.L.) 
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde (300,- T.L.) 
2. Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilânında : • 
a) Gerçek kişilere ait işletmelerde (25,- T.L.) 
b) Şahıs şirketleri ve kooperatiflere ait işletmelerde (50,- T.L.) 
e) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde (100,- T.L) 

3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakıalardaki değişikliklerin tescilinde : 
(Muhteva ile ilgili 'bulunmıyan düzeltmelerden hare alınmaz.) 
a) Gerçek kişilere ait işletmelerde (25,- T.L.) 
b) Şahıs şirketleri ve kooperatiflere ait işletmelerde ' (50,- T.L.) 

,c) , Sermaye şirketlerine ait işletmelerde (125,- T.L.) 

4. Kayıt silinmesinde : 
a) Gerçek kişilere ait işletmelerde (10,- T.L.) 
b) Şahıs şirketleri ve kooperatiflere ait işle! luMerde (20,- T.L.) 
e) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde (50- T.L.) 
(Şubelerin her biri, yabancı müesseselerin Türkiye'deki şubeleri'dâhil, ayrıca aynı 

harca tabidir.) 

/ / - Kayıt suretleri ve tasdikname harçları : 

1. Kayıt suretleri sayfasından ( 5,- T.L.) 
2. Tasdiknameler (15. T.L.) 
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T)) Diğer adliye harçları (Müşterek kısım) : 

/ - Suret harçları : 

a) ilâmın her sayfasının suretlerinden ( 3,- T.L.) 
b) Mahkeme ve merci zabıtnameleri ve diğer evrakın beher sayfasının suretlerinden (2,5, T.L.) 
c) Avukatların tasdik ettiği vekâletname suretlerinden (2,5, T.L.) 
d) Sulh hâkimi tarafından tasdik edilen vekâletname suretlerinden (2,5. T.L.) 
Iie'sen verilmesi ieabeden suretler haricolmak üzere, ceza mahkemelerinden alınacak* 

suretlerden de aynı harçlar alınır. 

/ / - Depozito harçları : 

Adliye veznelerine tevdi olunan para ve kıymetli eşyanın kabul ve muhafazası için, 
muhafaza olunan değer üzerinden... 

a) Bir yıla kadar e (Binde 5) 
b) Bir yılı geçen her yıl ve kesirleri için (Binde 2,5) 

/ / / - Defter tutma harçları : 

a) Alelûmıım, defter tutma ve tahrir işlerinde 15 liradan az olmamak üzere deflere 
kaydolunan değer üzerinden (Binde 2) 

b) Miras işlerinde defter tutulmasında : 
aa) Mevcut ve alacak bakiyesi hâsıl olmuş ise bu bakiye üzerinden (Binde 2) 
bb) Borç bakiyesi hâsıl olmuş veya mevcut alacaklar ile borçlar bakiyesi eşit ise (15,- T.L.) 
c) tflâs Dairesi tarafından tutulacak defterlerden (15,- T.L.) 

IV - Miras işlerine ait harçlar : 

Terekenin tahrir ve tesbiti, mirasın taksimi, lasfiyesi ve idaresinde, bunların konu
sunu teşkil eden değerler üzerinden (Binde 2) 

(Miras idaresinde her sene ve kesirler için haı-c alınır.) 

V - Vasiyetname tanzimine ait harçlar : 

Medeni Kanunun 479 ncu maddesine »'öre, sulh hâkimi tarafından tanzim edilen 
resmî vasiyet senetleri (Binde 0,50) 

[2] SAYILI TARİFE 

Noter harçları 

I - Değer veya ağırlıJ; üzerinden alınan nispî harçlar 

1. 'Muayyen bir meblâğı ihtiva ed-en 'her nev'! «enet, ımukavelename ve kâğıtlardan 
beher imza için (Binde 0,50) 

'Değer 'üzerinden alınan İbareni miktarı 5 lir;;dan az 25 000 liradan çoik olamaz 

2. Emanet 'harçları : 
Saklanmak "üzere noterlere tevdi edilen değeri, belli emanetlerden (Binde 1,-) 
Hare miktarı 5 il.ira.dana az olamaz, hare yi'lık olarak hesaplanır. Bir yıldan fazla 

olan her yıl için ilâ'v<* .olaraik yan 'hare alınır. Yıl kesirleri tam itibar olunur. 
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3. 'Gayrimenkul ve menikullleriin idaresi llıarcı. (Binde 2,-) 
Harta yıllık olarak hesaplanır, !bir yıldan faiz la olan Ih er yıl için ilâve alarak y a n 

hare 'alınır. Yıl (kesirleri tam itibar •olunur. Gayrı•menkullerin ve ımenkullor'in değerleri 
'belli değilse -değerler takdir yiolu ile tesbi't ettirilir. 

4. Konşimento yazılması (harcı : 
Konşimentoların yazılmasında eşyanın her 'gayrisâfi (tonundan (10 Kr.) 

/ / - Maktu harçlar: 

1. (Belli meblâğı ihtiva etmiyen ve alınacak hare miktarı 'kanun ve tarifede alyrıca 
-gö'sterilmeım'iş olan senet, mukavele ve kâğıtlardaki imzaların (be'herinden (5,-t %h.) 

2. Her nevi tebliğ, ihbar, ihtar ve protestolardan anuÜıatalba, te'bliğ edilecek. ıbelh.er 
nüslha için (5,- T.L.) 

3. Ye'kâleıtname'1'er : 
Genel ve özel vökâle'tnamelerde beher imza için $7fö 'T.L.) 

4. Defter tasdiki : 
a) Açılış, ara vta kapanış tasdik ve şerhleri (OBelher def ter için) (2,50 T'L.) 
b) Açılış tasdiklerinde sayfaların mühürlenmesi : 
100 sayfaya kadar (100 sayfa dâhil) * (2,50 T.L.) 
100 sayfadan yukarı beher 50 sayfa ve küsuratı için (1,- T.L.N 

5. Suretler ve tercümeler : 
a) İlgililere veya ihraz edenlere verilecek her türlü mukavele, senet, yazılı kâğıt 

ve kayıt suretlerinin beher sayfasından (2,- T.L.) 
b) Tercüme suretleri ve yabancı dille yazılmış kâğıtların suretleri ve tercümeleri 

beher sayfasından C2,- T;L.) 

6. Saklanmak Ü£ere: noteri(âr^e teydj olunca ve değeri belli, olnuyan, emanetlerle- var 

siyetnameler her yıl için (yıl kesirleri-tam sayılır) (1Q>- T.L.) 

7. Tesbit ve tutanak harçları : 
Mukavelename senet veya yazılı kâğıtların veya bir şeyin veya bir yerin hal ve şekli

nin ilgili şahısların hüviyet ve ifadelerinin tesbiti (10,.- T.L.) 

8. Piyango, seçim ve toplantılarda hazır bulunmaktan alınacak harçlar : 
Davet üzerine piyango ve hususi müesseselerin kur'a seçim ve toplantılarında hazır 

bulunarak düzenlenecek tutanaklarda (50,- T.L.) 

9. Düzeltme Harcı : 
Evvelki işin mahiyet ve değeri değişmemek şartiyle yapılacak düzeltmelere ait be

yannamelerden her imza için (1,- T.L.) 

10. Mukavele feshi Harcı : 
Değeri belli bir borç veya bir taahhüdün ikrarını tazammun etmiyen mukavelele

rin feshinden beher imza için (1,- T.L.) 

11. Umumi ibra, umumi makbuz, tahkimname, ölüme bağlı tasarruf senet ve muka
veleleri, ölünceye kadar bakma, akdi,, tesis, aile vakıfları, evlât edinme, karı - koca mal
larının idaresi, babalığı tanıma senetleri, miras taksim mukaveleleri, ifraz mukavele
leri ve bunlardan rüca ve bunların feshi ve bunların teferruatına dair senet, mukavele 
ve kâğıtların düzenlenmesinden ve noter tarafın lan re'sen düzenlenecek tutanaklardan (10,- T.L.) 
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E8Q SAYILI TARİFE 

Vergi itiraz harçları 

Vergi, resim, hard ve bunlara., bağlı cezalarla, ilgili anlaşmazlıkl>a-rdan dolayı mükel
lefler tarafından itiraz 'komisyonlarında, Temyiz Komisyonunda ve Danıştayda : 

/ - Başvurma Harcı : 

1. Vergi1 itiraz komisyonlarına^ başvaırmaıda - (2,5 T.L.) 
2. Vergi temyiz komisyonlarına başvurmada (10,- T.LO 
3. Danıştaya başvurmaida, (15,.- T.L.) 

/ / - Nispî harçlar : 

1. İtiraz komisyonu kararlarında : 
Tarhiyata karşı mükellefin itirazı üzerine itiraz komisyonunca verilecek kesin ka

rarlarla, temyiz- edîlmiyerafc ^essâaleşmîş olanlardan karar altına alınan vergi, resim, 
hare ve ceza miktarlariyle ilgili anlaşmazlık konusu değer üzerinden, 

1%- liradan az olmamak üzere (Binde 2) 
2. Temyiz ıkomisyonu karariarınçta : 
itiraz komisyonu 'kararlarının temyizen inc.elenımesi^ıeticesin'de 'temyiz,komisyonun

ca- verilip kesinleşmiş kararlarla temyiz komisyonu genel kurulunca verilecek kararlar
dan karar altına alman vergi, resim* İtarc ve cesa miktarlariyle ilgili, anlaşmazlık de
ğeri üzerinden, 

15,- liradan az olmamak üzere (Binde. 5) 
3. D&pjştay kararlarında : 
Karar altına, alınan, vergi* rejsipa, hare. m ceza.^ktela^' lft ' iigiM^aflllışpazlıteikop 

mısu değer üzerinden, 
20,- liradan az olmamak nz&re; (Bâııd* 4) 
(Bu miktardan evvelce ödenen nispî hare mahsubedilir.) 

III,- M&ktu Hare : 

Anlaşmazli'k- konusu değer bultınmıyan tarhiyatta yukardaki pçzrsyTmlarda gösterilen, 
1. îtimz komisyonu kararlarında ('10,- T.E.)' 
2. , Temyiz komisyonu kararlarında (15.- T.L.) 
3; Danıştay kararlarında (20 -̂ T.L.) 
4. Temyiz komisyonu; ve- Dan-iftta ı̂nt tefei icra» kaE&ııLaaan*!» (15»-T.L.) 

[4] g A m i TA&F& 

T,apu ve: K*4a*fc«Qr işlemterm(jj^fc3Un«û^:l»fAİW 

/ - Ftipu işlemleri : 

1. Ka„yıt harici kalmış olan gayrimenkulleriri tescilinden takdir olunacak değer üz.e--
rinden (Binde? 5) 

2. Deniz, göl ve nehir kıyılarında izinsiz dol lurma suretiyle iktisabedilen yerlerin 
tescilinde takdir edilecek değer üzerinden (Binde 5) 
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3. (.layrimenkullerin ve mükiyetten gayrı aynî hakların, kanuni ve nıansup mirasçı

lara intikalinde, bağışlamadan rücularda ve vasiyetlerin infazında veya piyango ve ik
ramiye suretiyle iktisabında kayıtlı değer üzerinden (Binde 2) 

4. Gayrimenkullerin bağışlanmasında kayıtlı değer üzerinden \ (Binde 20) 
5. Dalyan ve voli mahallerinin tescil, intikal, hibe, vasiyet, temlik ve sair tasarrufi 

muamelelerde takdir olunacak kıymet veya bildirilen bedelden yüksek olanı üzerinden (Biude 30) 
(î. İfraz veya taksim veya birleştirme işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden (Binde 1) 
7. ipotek tesisinde : 
a) İpotekle sağlanan borç miktarı üzerinden, t (Binde 2) 
b) İpoteğe dâhil gayrimenkullerden birisinin çıkarılarak başkasının ithalinde veya 

teminat ilâvesinde, borç miktarı üzerinden (Binde 2) 
e) Mevcut ipotek derecelerinin sonradan istenilen değişikliklerinde borç miktarı üze

rinden (Binde 1) 
8. Muvakkat tesciller : 
Medeni Kanunun 921 nci maddesi gereğince yapılacak tescillerde kayıtlı değer üze

rinden % (Binde 1) 
0. Mal birliği ve mal ortaklığının,, mukaveleden mütevellüt şüf'a, iştira ve vefa hak

larının, aile yıu'tlarınm mutlak veya nakil ile mükellef mirasçı nasbinin sicile şerhinden 
kayıtlı değer üzerinden (Binde 3) 

10. Âdi veya hasılat kira mukavelelerinin tapu siciline şerhinde mukavele müd
detine göre hesaplanacak kira toplamı ve mukavele mevcut değilse veya mukavelede 
müddet belirtilmemişse bir yıllık kira bedeli üzerinden /((Binde 3) 

11. Teferruatın tapu siciline kaydında (beyan olunan değeri üzerinden ([Binde 2) 
12. Satış vaadi sözleşmeleriyle, irtifak hakkı tesisi vaadi sözleşmelerinin tapu si

ciline şerhinde, sözleşmede yazılı bedel ile kayıtlı değerin yüksek olanından, bedelsiz 
olanlarında kayıtlı değerden ((Binde 3) 

13. Her nevi kayıt tashihinde, kayıtlı değer üzerinden ((Bindo 1) 
14. Tapu harcı ve Emlâk Alım Vergisi mevzuuna giren işlemlerle ilgili tescil ve 

şerhlerin terkininden (10 Lira) 
15. Yapı 'kooperatiflerinin ortaklarına dağıtacağı .gayrimenkullerin ortaklar adına 

tescilinde kayıtlı değer üzerinden (»Bindo 1) 
16. Gayrimenkuıl ere alt haritaların kopyalarının verilmesinde her parsele ait kop

ya için , (10 Lira) 
17. İlgililerin isteği üzerine gayrimenkullere 'ait verilecek kayıt örneklerinin ner 

birisiyle çıkarılacak belge örneklerinin beher sayfasından (2,5 Lira) 

II - Kadastro İşlemleri: , ''M """ ^ i ^ . ' . # • 

Kadastro neticesinde tescil edilen bâzı gayriınonkullerdc kayıtlı değer- üzerinden : 
a) Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da beyanname verenlere ait gay

rim en'kullerin kadastrolanmasında ('Binde 3) 
b) Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da beyanname vermirenlere ait 

gayrimenkullerin kadastrolanmasında ((Binde '5) 
e) Atelen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanmasında beyanname 

verenlerden ((Binde 4) 
d) Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanmasında 'beyanname 

ve rilmiy enlerden (Binde 5) 
(YukardaH fıkralar gereğince ödenecek hare miktarı Iher parsel için 10 liradan aşa

ğı olamaz.) 
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e) tapulama Kanununa göre tapulaması yapılan gayrimenkullerden tapu Jkay<üy-

le malik olan kimse veya mirasçıları namına yapılan tescillerde beher dönüm ve kü
surundan (3 Lira) 

Bunun haricinde katlan tescillerde beher dönüm ve küsurundan (6 Lira) 

NOT: Tapu ve kadastro işlemlerinde nispî harçların en az miktarı 10 liradır. 

[5] SAYILI TARİFE 

f Konsolosluk harçları 

/ - Değer üzerinden alınacak harçlar : 

1. Tereke işlerinde : 
a) Terekenin tahrir, teabit, idare ve tasfiyesinden (Binde 10) 
b) Tereke, mahallin memurları tarafından tahrir, tes'bit, idare ve tasfiye olunduğu 

takdirde konsoloslukça yapılan murakabeden (Binde 5) 
2. Sulhnameler : 
(Kararda yazılı değer üzerinden) 
a) 5 000 liraya kadar olan kısmından (5 000 dâhil) (Binde 20) 
b) 5 000 liradan sonra gelen kısımdan ilâveten (Binde 5) 

II - Gemicilik işlerinde ton üzerinden alınacak harçlar : 

1. Gemilere konsolosluklarca verilecek bayrak şahadetnameleri : 
Beher rüsum tonilâtosundan (0,50- T.L.) 
(Bu hare 50 liradan az, 1,500 liradan fazla olamaa.) 
2. Ticaret eşyası manifestolarının tasdikinde eşyanın beher gayrisâfi tonundan (0,25- T.Ii.) 
(Bu hare 50 liradan az, 500 liradan çok olamaz.) 
3. Sıhhiye patentası verilmesi veya vizesi, beher rüsum tonilâtosundan (0,10- T.L.) 
(Bu hare l25 liradan az, '500 liradan ,fa.zla olamaz.) 

777 - Maktu harçlar : ' 

1. Gemi jurnalinin tasdiki : ; 

a) Jurnalin tasdiki (25,- T.L.) 
b) Jurnala sayfa ilâvesi (10,- T.L,) 
2. Vizeye tabi olan yabancı hava ticaret ve gezinti gemilerinin vizeleri (100,- T.L.) 
3. îmza ve mühür tasdiki (50,- T.L;) 
(Bulunulan yabancı memleketteki yerli makamlarla o memleketteki yabancı makam

lar tarafından verilip Türk makamlarına, veya Türk makamları tarafımdan verilip bu
lunulan yabancı memleketteki yerli ve yabancı makamlara ibraz edilecek olan yazılı 
kâğıt ve suretlerdeki îmza ve mühürlerin veya tasdiıka mtitaallik imza ve mühürlerin 
metne şâmil olma.mak üzere tasdiki) 

4. Yabancı memlekette usulüne uygun olarak yetkili makamlar (tarafından tanzim 
olunan, yazı, kâğıt ve suretlerin o memlekette yürürlükte .bulunan kanunlara, uygun 
olduğunun tasdiki (50 T.L;) 

5. İdari hususlara ait beyanname, ilmühaber,tutanaklar ve şerhler : 
a) Birinci sayfa için (20 T.L,) 
b) Birinci sayfadan sonraki her sayfa için '*\/*£^-ff'-*' (10 T.L.) 
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6. Gerçek ve tüzef KışiTeriiı isteği üzerine : 
a) Türk kanunlarının 'bir veya birkaç (maddesinin ayıfınıaı verilmesi (ftener sayfa 

içjh); (20 T.L.) 
b) Bunların tercümesinin tasdiki (beher sayfa için) (30 T.h.) 
7. Terekenin mühürlenmesi (50 T.L.) 
8. Bilirkişi tâyini ve hilirkişji raporlarının tasdiki (30 T.L.) 
9. Bu tarife ile noter harolarma ait (2) sayılı 'tarifede zikredilmiyen hukuk işlerine 

ait diğer yazılı kâğıtlar ve ikararlar (20 T.L.) 
• 10. Bu tarifede sayılan yazılı kâğıt ve. işlemlerin konsoloshane Iharicinıde düzenlen

mesi ve icrasından asıl harca ilâve olarak (50 T.L.) 

[6] SAYILI TARÎFE 

Pasaport, ikamet tezkeresi, vize ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik baroları: 

/ - Pasaport hardan : 

1. Umum'a mahsus münferit pasaportlar : , ' 
3 ay için olanlar ^ (55- TL.) 
6 ay içfo olanlar C$05 T:L.) 
1 yit için olanlar £165 TiL.) 
1 yıldan fazla süreli olanlar için (310 T.L.) 
(Müddet uzatıldığı takdirde esas harcın* yarısı» alınır.) 

NOT : 1) Umuma mahsus müşterek pasaportlar ile bu pamportîarm usratıîması ha
linde pasaportta kayıtlı her şahıs için bu harem yarısı, 

2)- Konsolosluklarca verilecek pasaportlarda d'a keza bir harçların yarısı a t o m 
2: 5682~ sayılı Pasaport Kanununun 23 ncü maddesinin son* fıkrası gereğince-verileri' 

ve yalnız Türkiye'ye dönüş için muteber olan pasaportlarla aynı kanunun 18 nci mad
desinde yazılı olan yabancılara mahsus damgalı pasaportlar (25 T.L.) 

77 - Vize hardan : 

1. Giriş vizeleri : 
a) Tek giriş - (15-' T.L.) 
b) Mütaaddit giriş (45 T.L.) 
21 Transit vizeleri : 
a.) Tlek transit (5 T.L.) 
b) ÇTıft transit (ÎO T.L.) 
(1 ve 2 numaralı pozisyonlardaki müşterek pasaportlarda her şahıs;-içnf i v e 2*M>. dar 

gösterilen harelarm yarısı alinır.)' 
3. Yabancıların Türkiye'den çıkışlarında istekleri üzerine verireeefc 'münferit pasa

portlara ait dönüş vizeleri (15' T.L.) 

III - Yabancılara wer$'eüeKy ikamet teWi-eren-ve IM§i^'eH M^anl^ tmdi¥ harvlan : 

1* İkamet tezkeresi : 
a) 6 aylık olanlar (.25 T.L.) 
bi) 1-yalhk olanlar ' (50. T.L.) 
e) 2; yıllık olanlar (75 T.L.) 
2. Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları (25 T.L.) 
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[7] SAYILI TAKtFE 

«Gtena ve limaa bardan 

Gemi sicil işlemleri : 

1. Gemi tasdiknameleri, beher rüsum tonilâtosundan («0,10-T.L.) 
(25 liradan az, 750 liradan çok olamaz.J 

2. Gemi siciline kayıtlı gemilerin ivaz karşılığında temlikinde veya muvazaa yoluyla 
yapıla» tescillerin düzeltilmesinde satış veya muvazaa belgelerinde yazılı bedel üzerin
den (Binde 10) 

•-{Belge meveudolması veya belgede bedeli yazılı bulunmaması veya rayiç bedelden 
düşük «iması hallerinde emsal bedeli üzerinden hare alınır. Aile tesisleri, trampa, 
iktisabı zaman ağımı tescilleri de bu esasa tabidir.) 

â. Sicilde kayıtlı gemilerin, ölünceye kadar bakma akdî ile temlikinde, emsal be
del* üzerinden (Binde 2,5) 

4. Gemi sicilinde kayıtlı gemiler üzerine ivaz karşılığında mukavele ile intifa hakkı 
tesisinde, bedeli üzerinden (Binde 2,5) 

5. Gemi siciline kayıtlı gemiler -üzerinde tesis ahmseak ipoteklerden sağlanan borç 
miktarı üzerinden Binde 0,5) 

6. Kira mukavelelerinin gemi siciline şerhinde mukavelede şart koşulan kira bedeli 
toplamı üzerinden (Bind'e 0,5) 

7. Hare mevzuuna giren işlemlerin terkininden (Tescilinde alman hare miktirmı 
aşamaz.) (10,- T.L.) 

8. Gemi sicilinde yapılan kayıt düzeltmelerinden, beher rüsum tonilâtosundan (0,10 T.L.) 
(10 liradan az, 100 liradan çok olamaz.) -

9. İstek üzerine verilen ve gemi siciline atıf yapılmış »lan belge suretleri ile sicil 
kayıt suretlerinden (5 T.L.) 

II - Liman işlemleri : 

1. Denize elverişlilik belgesi : 
En az 25 lira maktu harca ilâve olunarak aşağıdaki tarifeye göre hare almır : 
îlk 150 tonilâto için beher rüsum tonilâtosundan (50 Krş.) 
Sonra gelen 350 tonilâto için beher rüsum tonilâtosundan (25 Krş.) 
ıSonra gelen 2 500 tonilâto için beher rüsum tonilâtosundan (15-Kng.) 
3 000 Tonilâtodan yukarı iıçin beher rüsum tonilâtosundan (10 Krş.) 
(Harç tu/tan 1 000 liradan çok olamaz.) 
2. ölçme belgesi : 
En az 50 lira maktu harca ilâve olarak aşağıdaki tarifeye göre hare alınır : 
İlk 150 tonilâto için beher rüsum tonilâtosundan (100 Krş.) 
Sonra gelen 350 tonilâto için beher rüsum tonilâtosundan (75 Krş,) 
Sonra gelen 2 500 tonilâto için beher rüsum itonilâtosundan ('50 Kr$.) 
3 000 tonilâtosundan yukarısı için beher rüsum tonilâtodan (20 Krş.) 
(Hare tutarı 2 000 liradan çok olamaz.) 
3. 'Yola elverişlilik belgesi : 
Aşağıdaki tarifeye göre hare almır : 

51 — 150 rüsum tonilâtoluk gemilerden (10,- T.L.) 
151 — 500 rüsum tonilâtoluk gemilerden (20,- T.L.) 
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'501 — o 000 rüsum tonilâtoluk, gemilerden (40,- T.L.) 

3 000 rüsum tonilâtodan yukarı gemilerden (ÖO»- T.L.) 

Not: 50 rüsum tonilâtoya kadar olan gemiler harçtan muaftır. 

4. Ulaştırma Bakanlığınca verilen bayrak şahadetnameleri, beher rüsum tonilâ
todan (0,50 T.L.) 

(50 liradan az, 1 500 liradan çok olamaz.) 
f). Gemi jurnallarının İdman idarelerinde tasdiki . (5,- T.L.) 
(>. Yeterlik belgesi harçları : 
a.) Uzak yol kaptanlığı ve Başmakini«tliği için (30,- T.L.) 
ib) 'Yakın yol kaptanlığı ve Başımalkinisitleri ile Marmara ve İzmir kılavuzluğu 

için • (25,-T.L.) 
c) Uzak yol ve yakın yol güverte ve makina zabitliği ile liman kılavuzluğu için (20,- T.L.) 
d) Li'inan ve kıyı kaptanlığı, deniz motorculuğu, deniz bu'har veya motor maM-

nistliği, dalgıçlık ve amatör denizcilik için. 015,- T.L.) 
7, Türk denizci kütüğü kayıt suretlerinden %»•' / (5,- T.L.) 

İmalât ruhsatlan 

[8] SAYILI TARİFE 

Imtiyazname, Ruhsatname ve Diploma harçları 

1. Müstahzar ruhsatnameleri : 
Tıbbi ve ispençiyari müstahzarların ticarete çıkarılması için Sağlık Bakanlığınca ve

rilecek ruhsatnameler : 
a) Memleket dışında imal olunup ithal edilenler (300,- T.L.) 
b) Memleket içinde imal olunanlar (100,- T.L.) 
c) Ruhsatname verilmeden önce yapılacak tahlillerden alınacak gider karşılığı : 
— Hariçten ithal edilenler (100,- T.L.) 
•— Memleket içinde imal olunanlardan (50,- T.L.) 
2. İhtira beratları : 
a) İhtira beratlarının tescilinden (150,- T.L.) 
b) İhtira beratlarının uzatılmasından her yıl için (10,- T.L.) 
c) Munzam ihtiralarm tescilinden (75,- T.L.) 
d) İhtira beratlariyle munzam ihtiralarm devir, intikal ve intifa haklarının tesci

linden ve menşe memleket vesikalarından (25,- T.L.) 
3. Markalar : 
a) Markaların tescilinden (Bir marka için) (100,- T.L.) 
b) Markaların sürelerinin uzatılmasından (50,- T.L.) 
c) Markaların veya intifa haklannın devir ve intikalindeki tescillerinden ve 

menşe memleket vesikalarından (25,- T.L.) 
d) Markalanıl devletlerarası tescilinden (Devletlerarası büroya ödenecek harçlar

dan ayrı olarak) (50,- T.L.) 

/ / - İhracatçı ruhsatnameleri : 

3018 numaralı Kanun mucibince verilecek ihracatçı ruhsatnameleri (300,- T.L.) 
Yukarıdaki miktara ilâveten : 
a) Bu ruhsatnamelerde yazılı ihıer Mr ihraç maddesi için (30 T.L.) 
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b) Bu ruhsatnamelerde yazılı her bir ihraç maddeleri gruıpu için (75 T.L.) 
Ruhsatnamelerin verilmesinden sonra ruhsatnamelere yenicen ilâve olunacak (her bir 

ihraç maddesi veya grupu içki, (a) ve (b) fıkralarmda yazılı hare alınır. 
Bu ruhsatnameler her yıl Oca'k ayı içinde Ticaret Bakanlığınca vize edilir. Vize (mua

melesinde ruhsatnamenin tabi ojduğu hare alınır. Ocak ayından sonra vize edildiğine 
dair Ticaret Bakanlığının tasdikini haiz bulumimıyan ruhsatnalmeler muteber sa
yılmaz. Yıl içinde yeniden alınan ruhsatnameler veriHiği yıl için ayrıca vizeye tabi tu
tulmaz. 

/ / / - Maden arama ruhsatnameleri, işletme ruhsatnameleri ve işletme imtiyazları : 

1. Maden arama ruhsatnameleri (50 T.L.) 
2. (Maden işletme ruhsaltnaeıeleri (500 T.L.) 
3. Madem işletme imltıyazları ve İmtiyazların temdidi (2 500 T.L.) 
Yukarda ruhsatname ve imtiyazların kısmen veya tamamen devir ve intikallerinde 

asli harem yarısı almır. ' v 

IV - Petrol işlemleri : 

1. Sicil işlemleri : 
a) Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı ve belge istihsali taleplerinin 

tescilinden (50 T.L.) 
b) Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı ve belgelerin /tescilinden (75 T.L.) 
c) Arama ve işletime ruhsatnamelerinde ve belgelerde yapılan değişikliklerin tes

cilinden (75 T.L.) 
d) Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belgelerin devirlerinin veya bunların «alhip-
ierine verdiği Ihalklardan muayyen »bir kısmında, diğer bir Ih'üıkmi şahsa muvakkaten 
kullanma hakkı «tanınmasının tescilinden (150,- T.L.) 

e) Diğer hususların tescilinden (50,-( T.L.) 
2. Ruhsatlar : 
ıa)' Müsaade vesikaları (500,- T.L.) 
b)' Arama ruhsatnameleri (600,- 'T.L.) 
e) İşletme ruhsatnameleri ('2 000,- T.L.) 
<1>- Belgeler (000,- T.L.) 
Arama ve işletme ınıhsatn a meleri ile belcelerin temdit veya devrinden yarı hare, 

alınır. 
3. Tarifelerin tasdiki (50,- T.L.) 

V - Satış ruhsatnameleri : 

1. Tekel konusuna giren maddeler, satmak is t iyenle re verilecek »atış ve ruhsat tez
kereleri 

(Her yıl için) 
1 ııci sınıf dükkânlarda (50,- T.L.) 
2 nci sınıf dükkânlarda m,- 'T.L.) 
3 ucü sınıf dükkânlarda (10,- T.L.) 
4 ıncü sınıf dükkânlarda (5,- T.L.) 
Geziciler (2,50 T.L.) 
(Tekel idaresi, lüzum gördüğü köylerde, ve şehir llıarieinde işçilerin toplu 'bulunduğu 

mahallerde ve panayırlarda satış, yapacaklara harçsız ruhsat ve tezkere verebilir.) 
t . ' " ~ r ? * l 9 ' 
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2. Tekel konusuna giren maddeleri, itml ve itihal etmek istiyeHİere verilecek fein 

vesikaları '(iher #û için) (ELOÖ,* T.L.) 
DÜŞ ımeni'lelkeıtılere ihraç «etaatelk %in imalât y&vtintâa/r&m. rbu (hamsa yaaaşı 'almar.) 
3. Pul -./v« ikayMetü. kâğıttılar 'UMtiyii-eçranie veril&ee'k rtatosatoamelser ((hesr yıl iiçin, 4is>o.n 

nüfus »ayiaama | w e ) -, . 
Nüfusu 10 000 iden wşa#ı .yçjpteiNİe <5,-TJL) 
Nüfusu 10 #§<D ^ m OOO HDÜan yarferd* (10,- TJL.) 
Nüfusu 50 000 den yukarı olan yerlerde (20,- T.ÎL.) 

4. Tıbbi eczıalar ve kimyevi maddeleri toptan satan ticarethanelerden alınacak ruhsat 
harçları : 

&em 'ticaretlhaneleriyle sanat ve ziraat işlerinde kullanılan zehirli ve mlüeıssk* Ikiım-
yevi tm<addelerkı toptan satışına mahsus ıtiieareltlhaneleri laçmıak; için Sağlık [Bakanlığın
ca Verilecek ruhsatnameler '(son nüfus sayiüiıına göre.) 

Nüfusu 30 OOO ne kadar olan mahallerde (lOO,-T.L.) 
Nüfusu 30 000 ile 50 000 «arasında olan nuaSha'Merde (200,* T.L.) 
Nüfusu 50 000 ile 100 000 arasında olan mahallerde (400,- fT.L.) 
Nüfusu T00 000 ve daiha yukarı 'olan mahallerde {600,- T.L.) 

VI - Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar 

1. Eczane açanlardan alınacak ruttısat harçları. 
Yeniden eczane «aşır&aik föaere önerilen rahsatnameleır '(mm. liü'föîs «ayımına <göre) 
Nüfusu 5 000 kadar olan ımathaftler içîin <25,- T.L.) 
Nüfusu 5 000 ile 10 000 arasında »olan ımalhaıller için (50,- T.L.) 
Nüfusu 10 000 <ile 20' OOO' arasında olan malballer için (150,- T.L.) 
Nüfusu 20 OOO ile 40 OOO arasında olan mahaller İîçin (200,- T.L.) 
Nüfusu 40 000"ile 75 000 arasında olan mahaller için ('350,-» T.L.) 
Nüfusu 75 000 ile 100 000 .arasında olan mahaller için (©00,- T.L.) 
Nüfusu 100 000 ve dana yukarı olan ımafhaller üçin (750,- T.L.) 
2. Mimarlık ve mühendislik ruhsatnameleri : 
-a) Programlarının Türk Yüksek Mühendis ve Yüksek Mimar Eğitim Müelsseseleri 

programlarına muadil olduğu (kabul edilen bir ecnebi yüksek mühendis veya yüksek 
miımar eğitim ım'üessesesinden diploma almış olanlara usulüne göre yerilecek rulhsaıtna-
meler ' ('150,- T.L.) 

b) Programlarının Türk Teknik Okulu mühendis kısmı programlarına muadil olduğu 
kabul olunan bîr ecnebi mühendis veya mimar eğitim müessesesinden diploma almış olan
lara usulüne göre verilecek olan ruhsatnameler (75,- T.L.) 

3. Mütehassıs tabiplik vesikaları : 
a) Türkiye'de ihtisas yapmış olan Türk hekimlerine verilecek ihtisas vesikaları (150;- T.L.) 
b) Yabancı memleketlerde ihtisas yapmış olan Türk hekimlerine verilecek ihtisas 

vesikaları (150,- T.L.) 
c) Yabancı memleketlerin Tıp Fakültesinden mezun Türk he'kimlerine Türkiye Cum

huriyeti hudutları dâhilinde tababet icra etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları (150,- T.L.) 
4. Mütehassıs kimyagerlik vesikaları : 
a) Türkiye'de ihtisas yapmış olan Türk kimyagerlerine verilecek ihtisas ves ikakn (100,- T.L.) 
b)> Yabancı memleketlerde ihtisas yapmış olan Türk kimyagerlerine verilecek ih

tisas vesikaları (100,- T.L.) 
c) Yabancı memleketler mektep veya fakültelerinden mezun Türk Mnıyeğerlerine 

Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları (100,- T.L.) 
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5. Dişçilere ait mezuniyet vesikaları : 
Yabancı memleketler dişçi' mektep veya fakültelerinden mezun olan diş tabiplerine 

Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları (150,- T.L.) 
6. Veterinerlere ait mezuniyet vesikaları : 
Yabancı memleketler mektep veya fakültelerinden mezun olan veterinerlere Tür

kiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları (50,- T.L.) 
7. Ebe, hemşire, sünnetçilere verilecek ruhsatnameler : 
a) Kurs ve imtihan sonu muvaffak olan hemşire, ebe ve sünnetçilere verilecek ruh

satnameler (25,- T.L.) 
b) Ecnebi memleketlerdeki mekteplerden mezun olan Türk tebaası hemşire, ebe, 

.sağlık memuru ve laborantlara Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek ruhsat
nameler ('25,- T.L.) 

e) Küçük sıhhat memurları mektebinden mezun olanlara verilecek, şahadetnameler (25,- T.L.) 
8. Gözlükçülük ruhsatnameleri : 
Hususi kanununa göre verilecek fennî gözlükçülük ruhsatnameleri (100,- T.L.) 
9. Hususi hastaneler açma ruhsatnameleri : 
a) Para ile hasta bakan hususi hastanelere verilecek açma ruhsatnameleri : 
20 yataklıya kadar olanlar (110,- T.L.) 
20 - 50 yataklıya kadar olanlar (220,- T.L.) 
50 - 100 yataklıya kadar olanlar (325,- T.L.) 
100 yatak veya daha yukarı olanlar (450,-T.L.) 
(Son nüfus sayımına göre nüfusu 200 000 den aşağı bulunan mahallerde açılacak 

hastanelerden bu harçların dörtte biri alınır.) 
b) Radyoloji, radyo ve elektrikle teşhis ve tedavi ve diğer fizyoterapi müesseseleri 

açmak için verilecek ruhsatnameler (150,- T.L.) 
10. Lâboratuvarlara ait ruhsatnameler : 
Şeriri ve gıdai taharriyat ve tahliller yapılan ve misli teamüller aranılan umuma 

mahsus bakteriyoloji ve kimya lâboratuvarları açmak için verilecek ruhsatnameler (100,- T.L.) 
11. Avukatlık ruhsatnameleri : 
Hususi kanunu mucibince verilecek avukatlık ruhsatnameleri (150,- T.L.) 
12. Ödünç para verme izin vesikaları : 
a) Ödünç para verine işleri ile meşgul olacak özel ve tüzel kişilere verilecek izin 

vesikaları (Her yıl için) (100,- T.L.) 
b) Ödünç para verme işlerine tavassut edenlere verilecek izin vesikaları (Her yıl 

için) (50,- T.L.) 
c) Rehin üzerine ödünç verme işiyle iştigal edeceklere Medeni Kanunun 876 ncı 

maddesi gereğince verilecek izin vesikaları (Her yıl için) (150,-T.L.) 
13. Eski eserler ve define arama ve sondaj ruhsatnameleri : 
Eski eser ve define arama ve sondaj ruhsatnamelerinden : 
a) Eski eser araştırmaları için verilecek hafriyat ruhsatnameleri (Beher yıl için) (30,- T.L.) 
b) Eski eser araştırmaları için verilece'k s'ondaj ruhsatnameleri (Beher ay için) (15,- T.L.) 
c) Debine araştırmaları için verilecek ruhsatnameler (Beher iki ay için) (30,- T.L.) 
14. Gümrük komisyoncularınla mahsus ruhsatnameler gümrük komisyoncularına 

verilecek ruhsaıtnamelier : 
Birinci sınıf gümrüklerde çalışanlar için (1500,- T.L.) 
ikinci sınıf gümrüklerde çalışanlar için ('250,- T.L.) 
15. Kara ve deniz av tezkereleri : 
Hususi kanunu gereğince verilecek ruhsat tezkereleri (Her yıl için) : 
a) Su ürünleri müstahsili arı için (1,- T.L.) 
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b) Kara avcılığı ruhsat tezkereleri (Köylüler hariç, her yıl için) : 
1. Arvcı cenıiyeitlerine dâhil olanlardan i (10,- T.L.) 
2. Avcı cemiyetlerine dâhil olmıyanlardan (15,- T.L.) 
16. Silâh, taşıma müsaadelerine ait vesikalar resmî makamlar tarafından hususi eiş-

hasa verilecek silâh taşıma müsaadesi vesikaları (Her yıl için) (20,- T.L.) 
17. Sigorta ruhsatnameleri: 
a) Hususi kanunu gereğince sigorta şirketlerine verilecek sigorta ruhsatnameleri (1 000,- T.L.) 
Ib) Hususi kanunu gereğince yabancı sigorta şirketlerine verilecek zeyil ruhsatna

meleri (ı600,- T.L.) 
VII - Okul diplomaları : 
1. Ortaokullar ile bu dereceye muadil okullardan veya bu derecedeki sanat veya 

meslek olkul ve enstitülerinden mezun olanlara verilecek diplomalar (ı3,- T.L.) 
2. Lise veya bu dereceye muadil okullarda bu derecedeki sanat ve meslek okul ve 

enstitülerinden mezun olacaklara verilecek diplomalar (5,- T.L.) 
' 3. ÜniversiJte haricinde kalan yüksek okullardan veya aynı derecedeki sanat ve 

meslek okul ve enstitülerinden mezun olacaklara verilecek diplomalar (10,- T.L.) 
(Her üç numaradaki parasız yatılılar hariç) 

[9] SAYILI TARİFE 

Trafik Harçları 
I - Kayıt ve tescil hardan: 

Araçların Karayolları Trafik Kanununa ve Tüzüğüne göre yapılacak kayıt ve tescil 
işlemlerden biır defaya mahsus olmak üzere hare alınır 

1. Motorsuz taşıtlardan (5 Li ra ) 
2. Motorlu taşıtlardan : 
a) Motosikletlerden - (10 Lira) 
b) Diğerlerinden] (20 Lira) 
(Otomobil, kaptıkaçtı, minibüs kamyonet, otobüs kamyon, lâstik tekerlekli, traktör, 

çekici araçlar ve benzerleri) 

II - Ehliyetname harçları: 

Karayolları Trafik Kanunu ve Tüzüğüne göre verilecek ehliyetnamelerden bir defa
ya maJhsuls olmak üzere hare alınır. 

1. Amaltör ehliyetnamelerinden (60 Lira) 
2. Profesyonel ehliyetnamelerden (15 Lira)* 
3. Ağır vasıta ehliyetnamelerinden (25 Lira) 
4. Trakitör ehliyetnamelerinden (10 Lira) 
'5. .Uluslararası ehliyetnamelerden (20 Lira) 

III - İmtihan harçları: 

Karayolları Trafik Kanunu ve Tüzüğü hükümleri dairesinde yaplacak imtihanlar
da, her imtihana girenlerden bir defaya mahsus olmak üzere hare alınır. 

1. (Sürücü -ehliyetnamesi almak istiyenlerden (10 Lira)' 
2. Şoför adayı belgesi almak istiyenlerden '(10 Lira) 
3. Motosiklet veya traktör $orflörü ehliyetnameisi almak Miyenlerklen (15 Lira) 
4. Diğer şoför ehliyetnamesi almak istiyenlerden (50 Lira) 
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5. Yetkililerce tekrar ehliyetname imtihanına sevk olunması halinde : 
a) ıSürtücülerden (6 l i r a ) 
b) Şoförlerden (10 Lira) 

IV - Ehliyetname vizesi hardan : 

1. Sürücü ehliyetnamelerinin vizelerinde (5 T. L.) 
2. Amatör ehliyetnamelerinin vizelerinde (10 T. L.) 
3. Profesyonel ehliyetnamelerinin vizelerinde (10 T. L.) 
4. Traktör ehliyetnamelerinin vizelerinde (5 T. L.) 

V - Fennî muayene harçları 

Karayolları Trafik Kanunu ve Tüzüğü hükümleri dairesinde araçların belli sürelerde 
yapılacak fennî muayenelerinde hare al mır. 

1. Motorsuz taşıtlardan (5 T. L.) 
2. Motorlu taşıtlardan (10 T. L.) 

VI - Ruhsat hardan : 

Karayolları Trafik Tüzüğünün : 
1. 17 nci maddesine göre verilecek ruhsatlardan (50 T. L.) 
2. 19/1 ve 19/2 nci maddesine göre verilecek ruhsatlardan (200 T. L.) 
3. 19/3 ncü maddesine göre verilecek ruhsatlardan (50 T. L.) 
4. 19/5 ve 19/7 nci maddelerine göre verilecek ruhsatlardan (50 T. L.) 
5. 31 nci maddesine göre verilecek : 
a) Motorsuz taşıt geçici ruhsatnamelerinden (5 T. L.) 
b) Motosiklet geçici ruhsatnamelerinden (10 T. L.) 
c) Diğer motorlu taşıt geçici ruhsatnamelerinden (20 T. T.. ) 
d) Tecrübe ruhsatnamelerinden (100 T. L.) 
6. 66 nci maddesine göre verilecek ruhsatlardan (50 T. L.) 

»sa^ı 
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DÖMm : 1 O C O 
Topitotı .2 M İ L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : Z O ü 

Karacabey ilçesi Sarıbey İslâm köyü hane 8, cilt 32 ve sayfa 187 nüfu
suna kayıtlı Ahmetoğlu, SabriyeMen doğma 19 . 10 . 1931 doğumlu 
Kerim Özkan ile Karacabey ilçesi Yenisarıbey köyü nüfusunun hane 
5, cilt 25 ve sayfa 1961 sayısında kayıtlı Şevketoğlu, Nazmiye'den 
doğma 1926 doğumlu Hasan Güney'in ölüm cezasına çarptırılmaları 

hakkmda Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/568) 

8.5. 1963 

Konu : ölüm cezasına hükümlü Kerim Özkan ve 
Hasan Güney hakkındaki mahkûmiyet dosyasının 
gönderildiği. 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET M EClASÎ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 19 . 3 . 1963 tarihli ve 3/502 - 4796 - 24267 sayılı yazınıza; 6 - 7 . 11 . 1959 gecesi, Şevket 
Ouneyl temin edilen menfaat karşılığı taammüden öldürmekten sanık, Karacabey ilçesi Sarıbey 
İslâm köyü hane 88, cilt 32 ve sayfa 187 nüfusuna kayıtlı Ahmetoğlu, Sabriye'den doğma 19 . 10 . 
1931 doğumlu Kerim Özkan ile bu Kerim Özkan'ı babası maktul Şevket Güney'i öldürtmeye 
azmettirmekten sanık, yine Karacabey ilçesi Yenisarıbey köyü nüfusunun hane 5, cilt 25 ve say
fa 161 sayısında kayıtlı Şevketoğlu, Nazmiye'den doğma 1926 doğumlu Hasan Güney'in ölüm 
cezalarına çarptırılmaları hakkında Bursa Ağır Ceza Mahkemesince verilen hükmün tasdikına 
ve sonraki kanuni muamelenin ifasına dair bu kere Adalet Bakanlığının 30 . 4 . 1963 tarihli ve 
10489 sayılı tezkeresiyle gönderilen Yargıtayın 5 . 3 . 1962 gün ve esas : 1962/40, karar 670 sa
yılı ilâmiyle bu işe ilişkin hüküm dosyasının, dizi puslası veçhile, bağlı olarak sunulduğunu arz 
ederim. 

İsmet înönû 
Başbakan 

Adalet Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu k & 7.6.1963 
Esas No. : 3/568 
Karar No. : 91 >$_J* 

Yüksek Başkanlığa 

6 - 7 . 11 . 1959 gecesi, Şevket G-üney'i temin edilen menfaat karşılığı taammüden Öldürmek
ten sanık, sicil nüfusta Karacabey ilçesi Sarıbey (eski Sarıbey) İslâm köyü hane 88, cilt 32 
ve sayfa 187 de kayıtlı 19 . 10 . 1931 doğumlu, evli, Ahmetoğlu ve Sabriye'den doğma Kerim 
Özkan ve yine sicil nüfusta Bursa - Karacabey kazası Sarıbey Cedit köyü hane 5, cilt 25 ve 
sayfa 167 de kayıtlı evli, Şevketoğlu ve Nazmiye'den doğma 1926 M. K. Pasa doğumlu, Ha-
san Güney (GKinay) bunlardan maznun Kerim- Özkan'ın fiil ve hareketine uyan Türk Ceza 
Kanununun'450/4 ncü maddesi gereğince idam cezasiyle tecziyesine, diğer maznun Hasan Gü-

T. C. 
Başbakanlık 

özlük ve Yazı İşleri : 5/4 - 2099 



ney'in Türk Ceza Kanununun 64 ncü maddesinin 2 nci fıkrası delaletiyle aynı kanunun 450/4 
ncü maddesi gereğince ölüm cezasiyle mahkûmiyetlerine dair Bursa Ağır Ceza Mahkemesinin 
6 . 7 . 1961 tarihli esas 19G0/39, (karar 1961/186 sayılı hüküm, Temyiz Mahkemesi Birinci Ceza 
Dairesinin 5 . 3 . 1962 tarih ve esas 1962/40, karar 670 sayılı ilâmiyle kesinleşmiş bulundu
ğundan, evvelce komisyonumuzca tetkik edilip, infaz hükmünün yerine getirilmesine mütedair 
komisyonumuzun 29 . 12 . 1962 tarihli ve 28 karar sayılı mazbatasiyle Genel Kurula sevk edil
miş bulunan ve o sırada Başbakanlığın 5 . 3 . 1968 tarih ve 5/4 - 1078 sayılı yazılariyle maz
nunlar tarafından karar tashihi 'talebinde bulunulmuş olması hasebiyle dosya Başbakanlığa 
iade edilmiş ve C. Başsavcılığının tashihi karar sebebi bulunmaması hasebiyle talep reddedil
miş ve bu işe ait dosya yeniden ^Başbakanlığın 8 . 2 . 1963 tarih ve 5/4 - 2099 sayılı tezkere
sine ekli olarak 13 . 5 . 1963 tarihinde komisyonumuza gönderilmişti. 

Bu defa maznunlar, adına kardeşi tarafından verilen dilekçe ile iadei muhakeme talebin
de bulunulmuş olup, bu istek dahi mahkemece yerinde görülmiyerek reddedilmiş olmakla mez
kûr dosya tekrar" Başbakanlığın 8 . 5 . 1963 tarihli ve 5/4 - 2099 sayılı «tezkeresine ekli ola
rak 13 . 5 . 1963 tarihinde komisyonumuza gönderilmiş olmakla tetkik ve müzakere edildi. 

Mahkeme ilâmında da tafsilen yazılı olduğu üzere; maznunlar Kerim Özkan ve Hasan 
Güney (Güney) 6 - 7 . 11 . 1959 gecesi, Şevket Güney'i (Günay'ı) temin edilen menfaat kar
şılığı taammüden öldürdükleri anlaşılmış bulunduğundan, komisyonumuzca Anayasanın 64 ncü 
maddesi gereğince hükümlüler hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine mütedair ilişik 
kanun teklifinin Büyük Meclise sunulmasına 31 . 5 . 1963 tarihinde ojy birliğiyle karar veril
miştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere, Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet Komisyonu 
Başkanı Başkan V. Bu rapor Sözcüsü 
Denizli Erzurum Kayseri 
H. Oral N. Diler M. Göker 

Çanakkale j £ Elâzığ İstanbul 
B. Arat ~ N. Güray S. Vardarh 

Kars Kayseri Siirt 
L. Aküzüm A. Araş G. Aydın 

Kerim Özkan ve Hasan Güney (Günay) haklarındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair kanun 
teklifi 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin 5 . 3 . 1962 tarih ve esas 1962/40 karar 670 
sayılı ilâmiyle kesinleşen Bursa Ağır Ceza Mahkemesinin 6 . 7 . 1961 tarihli esas 1960/39, ka
rar 1061/186 sayılı hükmiyle, Türk Ceza Kanununun 64/2 ve 450/4, maddeleri hükmünce ölüm 
cezasına çarptırılan, sicil nüfusta Bursa - Karacabey ilçesi Sarıbey (Eski Sarıbey) İslâm 
köyü hane 88, cilt 32 ve sayfa 187 de kayıtlı 19 . 10 . 1931 doğumlu, evli Ahmetoğlu ve Sab-
riye'den doğma Kerim Özkan ve yine sicil nüfusta Bursa - Karacabey ilçesi Sarıbey Cedit köyü 
hane 5, cilt 25 ve sayfa 167 de kajyıtlı, evli, Şevketoğlu ve Nazmiye'den doğma 1926 M. K. Pa
şa doğumlu Hasan Güney (GKinay) haklarındaki işbu ölüm cezasının yerine getirilmesine karar 
verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür. 

»• *m^ • • 
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Toplama : 3 MİLLET MECLÎSİ S. Sayısı : 243 e | nci ek 

İstanbul'da Beşiktaş'da, Vişnezade mahallesinde, Teşvikiye ve Maçka 
meydanı sokaklarında kâin ve Hazineye ait iken parasız olarak İstan
bul Belediyesine devredilmiş bulunan arsa ve binanın Hazineye iadesi 
hakkında kanun tasarısı ile C. Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet AJi 
Demir'in teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının reddine 
dair tezkeresi hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu 

(1/126, 2 /196) 

<Not : C. Senatosu S. Sayısı ; 320) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 16 . 10 . 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2324 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

îlgi : 15 . 6 . 1963 gün ve 1249-5304 sayılı yazınıza karşılıktır: 
İstanbul'da, Beşiktaş'ta Vişnezade mahallesinde, Teşvikiye ve Maçka meydanı sokaklarında 

kâin ve Hazineye ait iken parasız olarak istanbul Belediyesine devredilmiş bulunan arsa ve binanın 
Hazineye iadesi hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni, Cumhuriyet 
Senatosu Genel Kurulunun 15 . 10 . 1963 tarihli 121 nci Birleşiminde tümü açık oy neticesinde 
reddedilmiş, dosya ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Saygılarımla 

Suad Bayri Ürgüplü 
Cumhuriyet Senatosu Başkam 

Not : 
Açıfk oy neticesi :(tüımü.U9) 
Kalbııl : 49 
Ret : 65 
Çekinser : 5 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

İstanbul'da Beşiktaş'ta Vişnezade mahallesinde, Teşvikiye ve Maçka mey dam sokaklarında kâin ve 
Hazineye ait iken parasız olarak İstanbul Belediyesine devredilmiş bulunan arsa ve binanın Hazineye 

iadesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5397 sayılı Kanunla parasız olarak İstanbul Belediyesine devredilmiş bulunan, 
İstanbul'da {Beşiktaş'ta Vişjnezade mahallesinde, Teşvikiye ve Maçka meydanı sokaklarında kâin 
esfei 2 mukarrer, yeni 4 kapı sayılı ve 66 pafta, 703 ada, 4 parsel numaralı 15 342,50 metrekare 
arsa ile üzerinde tamamlanmış olan bina bedelsiz olarak Hazineye iade olunmuştur. 

MADDE 2. — 5397 ve 6585 sayılı kanunlar kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini İçişleri ve Maliye Bakanları yürütür. 

Millet Meclisi 
Bütçe ve Plân Komisyonu 
Esas ffo. : 1/126, 2/196 

Karar No. : 12 

Bütçe ve Plân Komisyonu Raporu 

12 .12 . 1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 15 . 10. 1963 .tarihli 121 nci Birleşiminde reddedilmiş 
bulunan, fotanbul'da Beşiktaş'ta Vişnezade Mahallesinde Teşvikiye ve Maçka sokaklarında kâin 
ve Hazineye :ait iken parasız olarak İstanbul Belediyesine devredilmiş bulunan arsa ve binanın 
Hazineye iadesi hakkındaki kanun tasarısı Komisyonumuzda incelendi ve görüşüldü. 

25 . 8 . 1949 tarihli ve 5397 sayılı Kanunla kamu tüzel Ikişiliğine verilmiş olan Ibu hak, Ibeledi-
yenin müktesep hakları arasına geçmiş ve bu hakkın iadesine müteallik kamu tüzel kişiliğinden bir 
kararda verilmiş bulunmaması hasabiyle Cumhumyet Senatosunun mülkiyet haklarını zedeleyici 
gerekçesiyle verilmiş ret kararma Komisyonumuzca da uyulmuştur. 

Raporumuz Genel Kurulun tasvibine arz edilmelk üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Hatay 
Ş. İnal 

Kâtip 
Yozgat 

Muhalefet şerhi ilişiktir. 
Veli Uyar 

Balıkesir 
Aykırı reydeyim. 

A. A. Bolak 

İzmir 
/ . Gürsan 

A 

t. 

Başkan V. 
Trabzon 

. Ş. Ağanoğht 

Ankara 
M, Ete 

Giresun 
E. Kılıçoğlu 

İzmir 
İV. Kürşat 

Balıkesir 
Muhalefet şerhi ilişiktir 

F. Islimyeli 

Aydın 
0. Apaydın 

Gümüşane 
Muhalifim 
8. Savacı 

İzmir 
İV. Mirkelâmoğlu 

Bu rapor sözcüsü 
Kars 

K. Okyay 

Aydın 
1. Sezgin 

İzmir 

A. Ertunga 
İmzada bulunamadı 

Kayşan 
M. Yüceler 
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Kırşehir 
A. Bilgin 

imzada bulunamadı 

Konya 
R. özal 

Mardin 
Ş. Aysan 

Muğla 
T. Şahin 

Rize 
E. Y. Akçal 

Rize 
C. Yalcın 

Sinop 
M. Alicanoğlu 

Trabzon 
A. Şener 

İmzada bulunanı adi 

Muhalefet şerhi 

Hazineye ait arsa ve bina, Konservatııvar olarak kullanılmak üzere 5397 sayılı Kanunla Beledi
yeye devredilmiştir. 

istanbul Belediyesi 1949 yılından beri bu gayrimemkulü tahsis cihetinde kullanamadığı gibi, 
Millî Eğitim Bakanlığı da arsa üzerimde yeni tesisler yaparak gayrimenkulu Sanat Okulu halinde 
kullanmaya başlamıştır. 

Tahsisindeki şartın tahakkuk ettirilmemiş bulunması itibariyle 4)u gayrimenkulun bir kanunla 
Hazineye ve doüayısiyle Millî Eğitim Bakanlığına iadesinin uygun olacağı mütalâası ile karara 
muhalifim. 

Yozgat Milletvekili Balıkesir Milletvekili 
Veli Uyar Fennî îslimyeli 

o e < 
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Toplantı : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 204e3ncüek 
Mehmetoğlu Süleyman Kulaksız'a vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına dair kanun tasarısının C, Senatosunca değiştirilen ve 
M. Meclisince benimsenmiyen maddeleri hakkında Karma Komisyon 
raporu ile Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu ve Karma Komisyon 

metinleri (M. Meclisi 1/340; C. Senatosu (1 /256) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 232) 

Karma Komisyonun raporu 

Mület Meclisi 
Kwrma Komisyonu 19 . 12. 1903 
• Esas No. : 1/340 

Karar No. : 32 * / • 

Yüksek Başkanlığa 

Mehmetoğlu Süleyman Kulaksız'm vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun 
tasarısının Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliği Millet Meclisi Genel Kurulunca bendm-
sanmediğinden Anayasanın 92 nci maddesi gereğince kurulması kabul edilen komisyonumuz du
rumu tetkik etti. 

1800 doğumlu olan Mehmetoğlu Süleyman Kulaksız Hükümet tasarısında bertefsil anlatıl
dığı üzere Balkan Harbine, Çanakkale, Bağdad ve Kütülammere muharebelerindeki üstün başarı 
dolayısiyle harfe madalyası ile taltif edildiği huttâ Bağdad'da İngilizlerce esir edilerek 36 ay 
esirlikten sonra yurda dönüşünde İstiklâl Savaşma katılmış bulunması halen 79 yaşında muh
taç bir guzi olduğunu dikkate alan ve durumu tetkik eden Hükümet (500) lira aylık bağlanması 
için bu tasarıyı hazırlamıştır. 

Bugünkü hayat şartlarını da dikkate alan ko milyonumuz, yaşllı ve muhtaç bir Gaziye vatani 
hizmet tertibinden (500) iira aylık bağlanmasının uygun olacağına karar vermiştir. 

Durum Genel Kurulun taviplerine arz olunur. ' 

Karma Komisyon Başkanı 
Bitlis 

C. Oeboloğlu 

Sözcü 
Yozgat 
V. Uyar 

Kâtip 
Kırşehir 

A. Bilgin 
Bilecik 

Ş. Binay 

Tabiî Üye Konya. 
Ş. özkaya A. Onar 

Diyarbakır 
R. Iskenderoğlu 



MİLLET MECLİSİNİN KA
BUL ETTİĞİ METİN 

Mehmet oğlu Süleyman Kulak
sız'a vatani hizmet tertibinen 
aylık bağlanmasına dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Balkan, Birinci 
Dünya ve İstiklâl Savaşlarına 
iştirak ederek emsallerine göre 
üstün hizmetleri ifa eden ve 
halen yardıma muhtaç durumda 
bulunan Mehmetoğlu Süley
man Kulaksız'a hayatta bulun
duğu müddetçe, vatani hizmet 
tertibinden 500 lira aylık bağ
lanmıştır. 

— 2 .— . 
CUMHURİYET SENATOSU
NUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Mehmetoğlu Süleyman Kulak
sız'a vatani hizmet tertibinen 
aylık bağlanmasına dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Balkan, Birinci 
Dünya ve İstiklâl Savaşlarına 
iştirak ederek emsallerine göre 
üstün hizmetleri ifa eden ve 
halen yardıma muhtaç durumda 
bulunan Mehmetoğlu Süley
man Kulaksız'a hayatta bulun
duğu müddetçe, vatani hizmet 
tertibinden 300 lira aylık bağ
lanmıştır. 
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KABMA KOMİSYONUN KA
BUL ETTİĞİ METİN 

Mehmetoğlu Süleyman Kulak
sız'a vatani hizmet tertibinen 
aylık bağlanmasına dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Balkan, Birinci 
Dünya ve İstiklâl Savaşlarına 
iştirak ederek emsallerine göre 
üstün hizmetleri ifa eden ve 
halen yardıma muhtaç durumda 
bulunan Mehmetoğlu Süley
man Kulaksız'a hayatta bulun
duğu müddetçe, vatani hizmet 
tertibinden 500 lira aylık bağ
lanmıştır. 

M. • Meclisi ( S. Sayısı : 204 e 3 noü ek ) 



Toplantı : 3 MlLLET MECLlSl S. Sayısı : 48 e I nci ek 

istanbul Milletvekili Coşkun Kırca, Aydın Milletvekili Orhan Apay
dın, Sivas Milletvekili Cevad Odyakmaz ve Erzincan Milletvekili Sa
dık Perinçek'in, Yasama meclislerinin aralarındaki münasebetlerin 
düzenlenmesi hakkında 'kanun teklifine dair C. Senatosu Başkan
lığının ret tezkeresi hakkında Millet Meclisi Anayasa Komisyonu 

raporu (2 /271) 

(Not : 0. Senatosu S. Sayısı : 310) 

4 . 10 . 1963 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 22 . 6 . 1963 gün ve 2462 - 11837 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Yasama Meclislerinin aralarındaki münasebetlerin düzenlenmesi hakkındaki kanun teklifini» 

reddine dair Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Aialet Komisyonu raporu Genel Kurulun 3 . 10 . 
1963 tarihli 116 ncı Birleşiminde aynen kabul edilerek dosya ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Sııad Hayri Ürgüplü 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Ayık oy neticesi : 164 
Kabul : 163 
Cokinser • 1 

MlLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Yasama Meclislerinin aralanndaki münasebetlerin düzenlenmesi hakkında Kanun 

BİRİNCİ KISIM 

Kanunların yapılması 

Cumhuriyet Heyıatosundaki âzami görüşme süreleri 

MADDE 1. — 1. Millet Meclisinde Anayasanın 92 nci maddesi gereğince karara bağlanıp, 
Cumhuriyet Senatosuna sunulması gereken kanun tasarı ve teklifleri, Millet Meclisi Başkan
lığınca derhal Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilir. 

2. Kanun tasarı veya teklifinin Millet Meclisi komisyonlariyle Genel Kurulundaki görüşme 
süresi, İlk Komisyona havale tarihi dahil olmak üzere, o günden başlıyarak Genel Kurulda 
son oylamanın yapıldığı Birleşim tarihi dâhil olmak üzere hesaplanır. 

3. Anayasanın 92 nci maddesinin 10 ncu fıkrasında Cumhuriyet Senatosu komisyonlariy
le Genel Kuruldaki âzami görüşme sürtsi olarak gösterilen sürelerin başlangıç tarihi, ka-

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2385 



— 2 — 
nun tasarı veya teklifinin Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca gönderildiği ilk komisyona ha
vale tarihidir; bu tarih, o süreye dâhildir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı, Millet Meclisi Başkanlığından gelen kanun tassrı ve 
tekliflerini en çok yedi gün içinde komisyonlara havale eder. Aksi halde, bu bendde yazılı 
süre, yedinci günün sonundan itibaren başlar. 

4. a) Cumhuriyet Senatosundaki âsami görüşme süresi, Millet Meclisi veya Cumhuriyet 
Senatosunda veya her ikisinde ivedilik kararı alınmış olsun veya olmasın, Millet Meclisi komisyon
lariyle Genel Kuruldaki görüşme süresine eşittir. 

b) Ancak : 
i) 4/a bendinde söz konusu âzami görüşme süresi, her halde doksan günü aşamaz; 
ii) Millet Meclisi ile Cumhuriyet Senatosunda ivedilik kararı alınmamış ise, Millet Mec

lisi komisyonlariyle Genel Kurulundaki görüşme süresi otuz günden kısa olduğu takdirde, Cumhu
riyet Senatosu komisyonlariyle Genel Kurulundaki âzami görüşme süresi otuz gündür. 

iii) Millet Meclisinde veya Cumhuriyet Senatosunda veya her ikisinde ivedilik kararı 
alınmış ise, Millet Meclisi komisyonlariyle Gemi Kurulundaki görüşme süresi onbeş günden 
kısa olduğu takdirde, Cumhuriyet Senatosu komisyonlariyle Genel Kurulundaki âzami görüşme 
süresi onbeş gündür. 

5. a) Bu maddede söz konusu sürelerin hesabında, Millet Meclisi komisyonlariyle Genel 
Kurulundaki görüşme süresine Millet Meclisinin araverme süreleri, resmî tatil günleri ve res
mî hafta sonu tatili günleri dâhil sayılır; Yasama Meclislerinin tatiline raslıyan günler dâhil sa
yılmaz. 

b) Cumhuriyet Senatosu komisyonlariyle Genel Kurulundaki âzami görüşme süresi, Cumhu
riyet Senatosunun araverme süreleri, resmî tatil günleri ve resmî hafta sonu tatili günlerin
de işler; Yasama Meclislerinin tatili sıracında Hemez. 

6. Millet Meclisi Başkanlığı, yukardaki be j l e r uvarınca hesapladığı süre içinde Cumhu
riyet Senatosunda son oylama yapılmadığı takd'rde-, Cumhuriyet Senatosu Baskanlığiyle danış
tıktan sonra Cumhıırivet Senatosunun Millet Meclisinin kararını benimsemiş sayıldığını tesfcit ede
rek, - varsa - Millet Meclisi Genel Kurulunca kab^l edilmiş olan metni, Türkiye Büyük Millet Mec
lisince kabul edilmiş metin olarak Cumhurbaşkanlığına sunar. 

Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen madde değişikliklerinde açık oylama 

MADDE 2. — Kanun tasarısı ve tekliflerinin Millet Meclisince kabul edilmiş olan maddeleri
nin Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulundaki birinci veya ikinci görüşme sırasında deriştiril
miş olarak oya sunulmasında açık oya başvurulur. Bu takdirde, oylamada toplantı oranı bu
lunamamışa, açık oylama, toplantı oranı bulununcaya kadar tekrarlanır. 

Kanun tasarı ve tekliflerinin Millet Meclisince kabul edilmiş metnindeki maddelerin Cumhu
riyet Senatosunca reddi önerge ile olur; bu önergenin oylanmasında da yukardaki fıkra uygu
lanır. 

Üye tamsayısının hesaplanması 

MADDE 3. — Cumhuriyet Senatosunda genel oyla veya Cumhurbaşkanınca seçilen üyelik
lerde her hangi bir suretle boşalma okcası halinde, boşalan yerler üye tamsayısına dâhil ol
maya devam eder. rCumhuriyet Senatosu Tabiî üyeliklerinde her hangi bir suretle ve özellikle, 
Anayasanın 70, 77, 80 ve 95 nci maddeleri gereğince boşalma olması takdirinde, boşalan Tabiî 
Üyelik, Cumhuriyet Senatosu üye tamsayısından düşülür. 

Milletvekilliklerinde her hangi bir suretle boşalma olması takdirinde, boşalan milletvekilli
ği Millet Meclisi üye tamsayısından düşülmez. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 48 e 1 nıcd ek) 



Anayasanın 92 nci maddesi gereğince kurulan T. B. M. M. Karma komisyonlari 
MADDE 4. — Anayasanın 92 nci maddesi gereğince kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Karma komisyonları, kendilerine havalesi gereken kanun tasarı veya teklifi hakkındaki raporu 
Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Genel Kıırullarmdaki görüşmelere esas olmuş bulunan 
Millet Meclisi komisyonu ile Cumhuriyet Senatosu komisyonu tarafından kendi üyeleri arasın
dan ayrı ayrı seçilecek yedişer üyeden kurulur. 16 Ekim 1962 tarihli ve 77 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin 2 nci bendinin 3 ncü fıkrası gereğince bir kanun tasan veya teklifinin sadece kamu 
gelir veya giderlerini azalUcı veya çoğaltıcı nitelikleri belli maddelerinin Plân Komisyonunda 
görüşülmüş olması takdirinde, bu maddenin uygulanması bakımından esas komisyon, tasan veya 
teklifi Plân Komisyonundan önce görüşülmüş olan komisyondur. Kanun tasan veya teklifi, ko
misyondaki inceleme süresi içtüzük gereğince geçirilmiş olduğundan Genel Kurul gündemine 
alınmışsa, bu kanunun uyglanmasında esas komisyon, tasarı veya teklifin bu sıfatla havale 
edilmiş olduğu komisyondur. 

Cumhuriyet Senatosundan değiştirilerek kabil edilmek suretiyle Millet Meclisine gelen met
nin üzerinde Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliğin Millet Meclisi Genel Kurulunca be-
nimsenmediğini gösteren oylamanın yapıldığı Birleşimden sonra en geç ertesi gön, Millet Meclisi 
Başkanlığı, durumu Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına bildirir. Aynı gün, Millet Meclisi Baş
kanlığı,' Karma Komisyona üye seçecek Millet Meclisi Komisyonunun başkanlığına ve Millet 
Meclisindeki siyasi parti grupları başkanlıklarına; Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı da, Karma 
Komisyona üye seçecek Cumhuriyet Senatosu Komisyonunun Başkanlığına ve Cumhuriydi Senato-
sundaki siyasi parti gruplan başkanlıklanna, her bir siyasi parti gruplanndan ve siyasi parti 
gruplarına mensubolmıyanlardan seçilecek üye ayısını bildirirler. Bu sayılar, her bir Yasama 
Meclisinin Genel Kurulundaki siyasi parti grup arının ve siyasi parti grupu mensubu olmıyan
ların sayılarının o Genel Kuruldaki - boş üyelikler hariç - üye tamsaysının içindeki yüzde oranı
nın yedi rakamına uygulanması suretiyle bulunur; bu suretle doldurulamıyan yerler ise, kesir
lerin büyüklük sırasına göre bölüşülür; siyasi parti gruplarının, her halde siyasi parti grupu 
mensubu olmıyanlara nazaran öncelik hakkı varcı:. Aynı yerin değişik siyasi parti grupları arasın
da her birinin eşit orana sahibolması dolayısiyle bölüşülmemesi bahis konusuysa, ad çekmeye baş
vurulur. Seçici komisyonda temsil edilmiyen siyasi parti grupuna düşen yerler ile kendilerine 
yer düşmekle beraber eğer seçici komisyonda siyasi parti grupu mensubu okuyanlardan kimse 
bulunmuyorsa bunlara düşen yerler, aynı esaslara göre diğer katagoriler arasında bölüşülür. 
Siyasi parti grupları, bu sayılan söz konusu orana uygun bulmadıklan takdirde, bu sayıların bil
dirilmesinden sonra en geç ertesi gün ilgili Yabama Meclisinin içtüzüğü dairesinde itiraz hak
larını kullanabilirler; bu itirazlar, ilgili Yasama Meclisinin içtüzüğüne göre karara bağlanır. 
Söz konusu sayılann kesinleşmesinden sonra, siyasi parti grupları, adaylannı en geç ertesi gün 
ilgili Yasama Meclisinin Başkanlığına yazıyla bildirirler. Bir siyasi parti grupu kendisine ait 
bir yerden bir değer siyasi parti grupu veya s.yasi parti grupu üyesi olmıyan belli bir komisyon 
üyesi lehine feragatte bulunabilir. Siyasi parti grupu mensubu olmıyan komisyon üyelerinin 
adaylığı kendileri veya diğer komisyon üyelerince konulur. Bunlardan adaylığı kabul eden bu
lunmazsa, o kategoriye düşen yer de, siyasi par i gruplan arasında yukardaki esaslar dairesinde 
bölüşülür. Seçici komisyonlarda seçim işlemleri, her bir Yasama Meclisinin kendi içtüzüğüne gö
re yapılır. Millet Meclisi komisyonundaki seçim sonucu derhal Millet Meclisi Başkanlığına; 
Cumhuriyet Senatosu komisyonundaki seçim sonucu da derhal Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı
na bildirilir; Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı bu sonucu derhal Millet Meclisi Başkanlığına bil
dirir. ; 

Millet Meclisi Başkanlığı, bu sonuçlann alınmasından sonra en geç üç gün içinde Karma Ko
misyonu toplantıya çağınr. 

Karma Komisyon, ilk birleşiminde gizli oyla bir başkan, bir başkanvekili, bir sözcü ve bir 
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kâtip seçer. Başkan ve başkanvekili aynı. Yasama Meclisinin üyesi olamaz; sözcü" ve kâtip için 
de aynı hüküm uygulanır. 

Karma Komisyon hakkında Millet Meclisi içtüzüğünün bu kanuna aykırı olmıyan hükümleri 
uygulanır. 

Karma Komisyon, raporunu, ilk birleşiminden itibaren otuz gün içinde Millet Meclisi Başkan
lığına sunar. Daha önce Millet Meclisi veya Cumhuriyet Senatosunda ivedilik karan alınmışsa, 
bu süre on gündür. Eğer Karma Komisyonun ilk birleşiminden sonra Millet Meclisi veyı yet
kili olduğu hallerde de Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı kendi İçtüzükleri da
iresinde ivedilik karan almışlarsa, bu rapor, ivedilik karannın alınmasından itibaren on gün 
cinde sunulur. 

Karma Komisyon, Millet Meclisi Genel Kurulu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik 
Toplantısı Genel Kurulunda raporunu kendisi savunur. Karma Komisyon raporunun görüşülmesi 
ve oylanması İçtüzüklerle düzenlenir. 

T. B. M. Meclisince kabul edilen kamın metinlerinin Cumhurbaşkanlığına gönderilmesi 

MADDE 5. — Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanun metinleri, Cumhubaş-
kanlığına Millet Meclisi Başkanlığınca gönderilir. 

Kanunun kabul tarihi, Türkiye Büyük 'Millet Meclisince kesin olarak kabul edildiğmi gös
teren oylamanın yapıldığı Yasama Meclisi Genel Kurulu birleşiminin tarihidir. Eğer kanun 
metni, 1 nci maddede zikredilen Cumhuriyet Senatosundaki âzami görüşme sürelerinin Cumhu
riyet Senatosunda son oylama yapılmadan geçirilmesi sonucunda Millet Meclisinde kabul 
edilmiş şekliyle Türkiye Büyük Millet Meclisince nihai olarak kabul edilmiş sayılacaksa, kanu
nun kabul tarihi, bahis konusu âzami görüşme süresinin son bulduğu günün tarihidir. 

Kanunun sayısı, Cumhurbaşkanlığı tarafından Resmî Gazetede yayınlanmak üzere Başba
kanlığa gönderilirken verilir. 

Kanun tasarısı ve tekliflerinin geri alınması ve benimsenmesiyle yeniden verilmesi 

MADDE 6. — Kanun taşanları Başbakanlık; kanun teklifleri de sahipleri tarafından, Millet 
Meclisi komisyonlarından her an geri alınabilir. Bİillet Meclisi Genel Kurulunun gündemine gir
miş tasan ve tekliflerin geri alınabilmesi, genel kurulun, İçtüzüğe göre vereceği müsaadeye 
bağlıdır. Millet Meclisi komisyonlarından geri alman kanun tasansı ve tekliflerinin benimsen
mesi Millet Meclisi tçtüzüğüyle düzenlenir. Millet Meclisi Genel Kurulundan geri alınan kanun 
tasarı ve teklifleri benimsenemez; bunların yeniden verilebilmesi Millet Meclisi İçtüzüğümle dü
zenlenir. Türkiye Büyük Millet Meclisince nihai olarak reddedilmiş kanun tasan ve tekliflerinin 
yeniden verilebilmesi için de Millet Meclisi tçtüzüğüyle düzenlenir. 

Millet Meclisince Cumhuriyet Senatosuna sevk edilmek üzere kabul edilen tasarı ve tek
lifler, artık hiçbir safhada geri alınamaz. 

Genel veya katma bütçe kanunları tasarıları ile bu kanunlara ilişkin ek tasanlar ve değişik
lik taşanları, genel veya katma bütçeli daireler için ek ödenek veya olağanüstü ödenek verilmesi 
hakkındaki kanun tasarıları ve bu kanunlara ilişkin değişiklik tasarıları, söz konusu kanun
larda bölümler arasında aktarma ve olağanüstü aktarma yapılmasına dair kanun taşanlarının ge
ri alınması hakkındaki özel kanun hükümleri saklıdır. 

Millet Meclisi dönemi sonunda kanun tasarı ı*e tekliflerinin durumu 

MADDE 7. — Anayasanın 69 veya 108 nci maddesi gereğince milletvekili seçimlerinin ye
nilenmesi veya Millet Meclisinin dönem sonuna erişmesi dolayısiyle yeni milletvekili gjnel se
çimlerinin yapılması hallerinde, Anayasanın 92 nci maddesi gereğince Millet Meclisince Cumhu
riyet Senatosuna sevk edilmek üzere sonuçlandırılmamış olan kanun tasan ve teklifleri hü-
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kümsüz sayılır. Bu gibi tasarı ve teklifler, Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki teklifler hariç -
ancak, Anayasanın 103 ncü maddesi uyarınca güven oyu alan yeni Bakanlar Kurulunun veya bir 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesinin yanlı istemi üzerine hüküm ifade eder. Bu istemin, hakan
lar Kurulunun güven oyu alması tarihinden itibaren doksan gün içinde yapılması gereklidir. 

Millet Meclisi Başkanlığı, bu gibi tasarı ve teklifleri, yeniden Millet Meclisi komisyonlarına ha
vale eder. Bu takdirde, Anayasanın 92 nci maddesinde ve Millet Meclisi İçtüzüğünde yer alan 
usuller, başından itibaren yeniden uygulanır. 

1 nci fıkrada söz konusu tasan ve teklifler dışında kalan tasarı ve teklifler hakkındaki işlem
ler, Millet Meclisi dönem sonuna erişmiş oka bile Anayasa ve İçtüzük gereğince devam eder. 

ÎKİNCl KISIM 

Çeşitli hükümler 

Andiçme 

MADDE 8. — Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi 
olmıyan Bakanların andiçjmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı önünde yapılır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olmıyan Bakanların andiçmesi, Anayasanın 77 nci madde
sinde gösterildiği şekilde yapılır. 

T. B. M. M. Birleşik Toplantısına katılma 

MADDE 9. — Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu içtüzüklerine, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerinin bu sıfatlariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısında kullanılan 
yetkileri kullanmak üzere Birleşik Toplantıya katılmalann'ı kayıt ve şartlara bağlıyan hükümler 
konamaz. 

Türkiye Büyükl JYIillet Mee|lis;i |Birleşik Toplantısı Genel Kurulu ile komisyonlarının yokla
ma cetvelleri, milletvekilleri için Millet Meclisi İçtüzüğüne göre işlem yapılmak üzere Millet 
Meclisi Başkanlığına; Cumhuriyet Senatosu üyeleri için de Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğüne 
göre işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilir. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Birleşik Toplantısı Genel Kurulu ve komisyonlarına devamsızlık hali, söz ko
nusu İçtüzüklerde, Millet Meclisi veya Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu ve komisyonlarına 
devamsızlıkla aynı sekide muamele görecek şekilde düzenlenir. 

Siyfisi parti gruplarının iç çalışmalarının düzenlenmesi 

MADDE 10. — Türkiye Büyük Millet Meclipi Birleşik Toplantısı, Millet Meclisi ve Cumhu
riyet Senatosu İçtüzüklerine, siyasi partilerin yasama organı içinde kuracakları grupların kurulu
şu, görevleri, iç çalışma usulleri, üyelerinin disiplin düzeni ve bağlı oldukları siyasi partilerin ya
sama organı içindeki ve dışındaki diğer grup, organ ve kurullariyle münasebetleri konusunda 
hiçbir hüküm konulamaz. 

Tatil ve araverme 

Madde 11. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatile girmesine dair önergeler Millet 
Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Genel kurullarına kendi üyeleri tarafından ayrı ayn verilir. 
Her iki Meclis tatile girme konusunda aynı karan verdikleri takdirde, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tatil karan almış olur. 

Bir toplantı yılı içinde verilen tatillerin toplamı, herhalde beş ayı geçemez. Resmî tatil ve 
resmî hafta sonu tatili günleri bu sürenin dışındadır. 

Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu ayrı ayrı araverme karan alabilirler. Araverme ka
rarlarının süresi onbeşer günü geçemez. Araverme süreleri, tatil süresinden sayılmaz. 
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Olağanüstü toplantı çağrıları için danışma 

MADDE 12. — Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Başkanları olağanüstü toplantı için 
çağrida bulunmadan önce, çağnda bulunacak olan Meclisin Başkanı, diğer Meclisin Başkanının 
görüşünü alır. 

Milletvekillerinin ve Cumhuriyet Senatosu üyelerinin diğer Meclisin çalışmalarında hazır 
bulunabilmeleri 

MADDE 13. — Her iki Meclisin üyelerinden kurulu karma komisyonlarla Millet Meclisi ve 
Cumhuriyet Senatosu komisyonlarının gündemle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleriyle 
Bakanlara ve her Meclise geıen kanun tasarı ve tekliflerinin havale edJdikleri komisyonları gös
teren gelen kâğıtlar listeleri bütün Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleriyle Bakanlara dağıtılır. 

Cumhuriyet Senatosu üyeleri, kanun tekliılerini Millet Meclisinin yetkili komisyonlarında 
savunabilirler. Milletvekilleri, kanun tekliflerini Cumhuriyet Senatosunun yetkili komisyonla
rında savunabilirler. 

Cumhuriyet Sanatosu üyeleri, Millet Meclisi Genel Kurulu ve komisyonlarına; milletvekil
leri de, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu ve, komisyonlarında, gizli oturumlar dâhil olmak 
üzere, ayrıca izne lüzum olmaksızın, özel dinleyicilere ayrılan yerlerde, dinleyici sıfatiyle bulu
nabilirler. 

Har iki Meclisin üyelerinden kurulu Karma komisyonlarda üye olmıyan Türkiye Büyük Mil
let Meclisi üyeleri, bu Karma komisyonlarda, gizli oturumlar dâhil olmak üzere, bulunabilirler 
ve söz alabili/ler; ancak, önerge ve değiş-tirge veremezler. Bu Karma komisyonların görüşme
lerinde, Karma Komisyon üyeleri, konuşma sırası bakımından Karma Komisyon üyesi olmayanlar
dan önce gelirler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Soruşturma İncelemesi Komisyonunda ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Soruşturma Komisyonunda, bu komisyonlarda üye olan Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyeleri dışında kalan milletvekilleri ve Cumhuriyet Senatosu üyeleri bulunamazlar. 

Bir gizli oturumda bulunma hakkına sahibolanlar, o oturumun tutanağını görme hakkına 
da sahiptirler. 

T. B. M. M. Karma komisyonları hakkında uygulanan kurallar 

MADDE 14. — Milletvekilleri ve Cumhuriyet Senatosu üyelerinden kurulu Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Karma komisyonları üzerinde* Millet Meclisi Başkanlığının denetleme yetkisi var
dır. Bu yetki, Millet Meclisi İçtüzüğünde komisyonların Başkanlıkça denetlenmesi ile ilgili olarak 
tanman yetkidir. 

1 nci fıikrada bahis konusu Karma komisyonlara devamsızlık halinde, durum Karma Ko
misyon Başkanlığınca, Millet Meclisi Başkanlığı eliyle, üyenin mensup bulunduğu yasama mec
lisinin Başkanlığına bildirilir ve o üye hakkında o meclisin İçtüzüğü hükümleri gereğince işlem 
yapılır. 

1 nci fıkrada yazılı Karma komisyonlar hakkında, Millet Meclisi İçtüzüğünün komisyonlarla 
ilgili hükümleri, bu kanuna ve bahis konusu Karma komisyonlara dair Özel kanunlara aykırı 
olmamak kaydiyle, uygulanır. 

T. B. M. M. üyelerinin suç işlemesi 

MADDE 15. — Millet Meclisi Başkanlığının idaresindeki bina kısımlarında ve bahçe ve ar
salarda suç işliyen bir Cumhuriyet Senatosu üyesi hakkında gereken işlem Cumhuriyet Se-, 
natosu İçtüzüğü hükümleri uyarınoa Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tarafından ve Cum
huriyet Senatosu Başkanlığının idaresindeki bina kısımlarında suç işliyen bir milletvekili hakkın
da gereken işlem, Millet Meclisi İçtüzüğü hükümleri uyarınca Millet Meclisi Başkanlığı 
tarafından yapılır, 
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T. B. M. M. Yayınlan 

MADDE 16. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısının Millet Meclisinin; ve 
Cumhuriyet Sanatosunun tutanaklariyle, bunların Karma Komisyon, daimî komisyon ve geçici 
kamisyonlannın ve milletvekilleriyle Cumhuriyet Senatosu üyelerinden kurulu Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Karma komisyonlarının tutanakları, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyele
riyle Bakanlara damıtılır ve Cumhurbaşkanına sunulur. 

Millet Meclisi Ba~kanlnğmca, her toplantı devresi sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisin
ce kabul edilmiş olup, Resmî Gazetede yayınlanmış kanunları, plân karanlarını ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısının Genel Kurul kararlarını toplıyan bir Kanunlar 
Dergisi yayınlanır. Bu derginin dağıtımında da 1 nci fıkra hükümlerine uyulur. 

Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve onun üyeleriyle ilgili mevzuatı, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Birleşik Toplantısında temsil edilen siyasi partilerin tüzük ve programlariyle 
siyasi parti grupların'ın içyönetmeliklerini gösterir bir elkitabı; Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyeleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisi teşkilâtında görevli bellibaşlı kamu personelini gös
terir bir albüm ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine ait bir genel ad cetveli, 1 nci fıkrada 
gösterilen şekilde bastırılıp dağıtılır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin diğer yayınları ve bunlanln dağıtımı, Millet Meclisi Baş
kanlık Divaniyle, Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanının aralarında anlaşarak yapacakları 
ve Millet Meclisi \ Başkanınca yayınlanacak bir yönetmelikle tesbit olunur. 

Resmî Gazetenin 15 Ekim 1961 günü dâhil olmak üzere o günden itibaren çıkan ve çıkacak 
olan nüshaları Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleriyle Bakanlara bedelsiz olarak dağıtılır ve 
Cumhurbaşkanına sunulur. 

Mal bildirimi 

MADDE 17. — Türkiye Büvük M'llet Meclisi üyeleri, seçildikleri tarihteki servet dum™l*nnı 
gösterir bir bildirimi, secil^^l^r^en snnrakî iki. ay içinde mensuboldukları yasama meclisinin 
Başkanlığına verirler. Bu bildiri, üven'n seçimimin yenilenmesinden vevahut üvelik sıfatının 
sona ermesirden ve Cumhuriyet Senatosunun tabiî üyeleri için Cumhuriyet Senatosu kısmi se
çimlerinden iki ay sonra aynı şekilde verilir. 

Mal bildirimi örneği (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir. Bu bildiri verilir verilmez Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğince mühürlenerek hıfzolunur. Bildirilerin içindekiler, 
ancak, bildiri sahibinin veya mirasçılarının no+er elivle yakacakları istem üzerine Resmî! Ga
zetede yayınlanmak suretiyle açıklanabilir vevahut mahkemenin istemi üzerine o mahkeme ta
rafından açılabilmek üzere ilsrili meclisin Başkanlığınca Başbakanlığa yazılacak bir yazıya ek 
olarak ve Adalet Bakanlığı eliyle o mahkemeys gönderilir. 

Kimlik cüzdanı 

MADDE 18. — Her Türkiye Büvük Millet Malisi üyesine, üzerinde, «Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Üvelik Kartı» yazılı ve «T. B. M. M.» balığım taşıyan bir kimlik cüzdanı verilir. Bu 
cüzdanlarda, üyelerin mensubolduğu Meclisin adı yazılır ve fotoğrafı yamştırılrp mühürlenir. 
Cüzdanlarda, avnoa M'llfitvekiller^ için sarf m dönemi ile seçim çevresi de gösterilir; Cutnhu-
riyet Senatosu üyeleri için - varsa - seçim çevresi gösterilir; yoksa, «Cumhuriyet Senatosu iÜye-
si» denmekle yetinilir. Cüzdanlar, üyenin mensubolduğu Meclisin Başkanlığı tarafından imza
lanır ve imzanın üstü o Meclis Başkanlığının mühriyle ayrıca mühürlenir. 

Rozet ve kordon 

MADDE 19. — Türkiye Büyük Millet Meclisi, üyeleri, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlık Divanlarının aralarında anlaşarak yapacakları ve Millet Meclisi Başkanlığınca yayın-

M. Meclisi ( S. Sayısı : 48 e 1 inici ek) 



— S u 
lanacak bir yönetmelikle şekli tesbit edilecek bir rozet ile bir kordon taşımak hakkına sahiptirler. 
Kordon, sadece törenlerde taşınır. 

Kaldırılan hükümler 
MADDE 20. —- Anayasanın 3 neti geçici maddesi gereğince Millet Meclisi, Cumhuriyet Sena

tosu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik T ıplantısında uygulanan 1 Kasım 1956 tarihli Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Dahilî Nizamnamesinin 68, 69, 113, 124, 125, 229 ve 231 nci madde
leri kaldırılmıştır. 

Yürürlüğe giriş 
MADDE 21. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 22- — Bu kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi yürütür. 

Millet Meclisi Anayasa Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Anayasa Komisyonu 
Esas No. : 2/271 . 11 . 12 . 1963 
Karar No> : 5 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuz, 12 Aralık 1963 günkü birleşiminde1 Yasama Meclislerinin aralarındaki mü
nasebetlerin düzenlenımesi hakkındaki kanun teklifinin Millet Meclisince kabul edilen metninin 
tümü hakkında Cumhuriyet Senatosunca 3 Ekim 1963 günkü 116 ncı Birleşiminde alman red 
kararını görüşmüş ve aşağıdaki hususları kararlaştırmıştır. * 

1. Anayasanın 85 nci maddesinde Yasama Meclislerinin çalışmalarını kendi yaptıkları İç
tüzüklerin hükümlerine göre yürüteceklerine dair bir hükmün varlığı, kanun 'koyucunun Yasa
ma Meclislerinin çalışmalariyle ilgili olarak kanun çıkarmasını engelleyici bir hüküm sayılma
malıdır. 

G-erçekten, Türkiye Büyük Millet Meclisi adını taşıyan yasama organımıza Anayasanın 
5 nci 'maddesiyle tanınmış* olan yasama yetkisi ilkel ve sınırsız bir yetkidir. Yasama organı 
gerekli gördüğü her alanda kanun çıkarmak yetkisine daima sahiptir. 

Kaldı ki, «Kanun» ile «İçtüzük» arasında hukukî nitelik farkı vardır. Gerçekten, «Kanun» 
herkesi ve her organı bağlıyan hükümler getirdiği .halde, «içtüzük» sadece ait olduğu Yasama 
Meclisini ve onun çalışmalarına katılanları bağlıyan bir nitelik taşır ve hukuk kaideleri hiyerar
şisinde «İçtüzük» «Kanun» dan sonra gelir. Bu itibarla., vaz'olunacak kaidenin hukukî mahi
yetine ve bu kaideden beklen/en içtimai faydaya göre, yasama organı, Yasama Meclislerinin 
çalışmalarını kanun koymak suretiyle düzenlemeyi pekâlâ tercih edebilir.. 

Nitekim, iki yıllık parlâmento tatbikatımızda raslanan tereddüt ve yanlışlıkların düzeltil
mesi için yıllarca doğru teamüllerin -meydanla gelmesini beklemjeye imkân yoktur. Memleket ih
tiyaçları, yasama organının hızlı ve hatasız çalışmasını gerektirmektedir. Bu itibarla, çift 
meclis sisteminin yeniliklerinin yasama organımızı tereddütler içinde bocalatmasına müsaade 
etmemek gereklidir. 

2. Cumhuriyet Senatosunca reddedilen mejtnin 1 nci maddesinde Anayasanın 92 nci mad
desinde söz konusu sürelerle ilgili olarak Anayasa metninde yer almıyan hususlar düzenlen -
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mektedir. Böylelikle tatbikatta da raslanan anlaşmazlıklar giderilmiş olacalktır. Bu hükmün, 
münhasıran ne Millet Meclisini, ne de Cumhuriyet Senatosunu ilgilendirmeyişi muvacehesinde, 
bunların her birinin İçtüzüklerine konacak hükümlerin birbirinden farklı olması ihtimalinjin 
dadıma mevcudoluş<u dolıayıısiyle, lıer ilki meclisi de ilgilendiren ve her ikisi bakımından $a 
yeknesak bir şekilde tanzimi gereken bu konunun kanundan gayrı bir hukuk kaynağiyle 
tanzimine imkân olamıyacağı ve en doğru hukukî yolun bu olduğu şüphesizdir. 

3. Teklifin 2 nci maddesi de, Anayasanın 92 nci maddesinin Millet Meclisince tatbik edile
bilmesini sağlamak bakımından zaruridir. 

4. Aynı gerekçe teklifin 3 meü maddesi için de varittir. 
5. Teklifin 1 nci maddesi için ileri sürülen hususlar teklifin 4 ncü maddesi için de varit 

bulunmaktadır. 
6. Teklifin 5, 6 ve 7 nci maddeleri şimdiye k'ıdar. tatbikatta çıkmış tereddütleri ve 'aksak

lıkları .gidermek ve çift meclis sisteminde iki meclis arasındaki münasebetleri kolaylaştır
mak amaciyle sevk edilmişlerdir. 

7. Teklifin 8 ve 9 ncu maddeleri, Cumhuriyet Senatosu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Bir
leşik toplantısı arasındaki münasebetlerde görülen yanlışlıkları önlemek malksadiyle sevk edilmişler
dir. 

8. Teklifin 10 ncu maddesi, Anayasa gereğince ıSiyasi Partiler Kanunu ile düzenlenmesi gere
ken bir konunun içtüzüklerle halledilmesi voliyle siyasi partilerin bünyesine müdahale edilmesini 
önlemeye matuftur. 

9. Teklifin 11 ve 12 nci maddeleri do tâdil ve ara verme konusunda zaruri prosedürü ve yek
nesaklığı getirmek için sevk edilmişlerdir. 

10. Teklifin 14 ve 16 nci 'maddeleri iki Meclis Başkanlıkları arasındaki yetki amlasmazlıkiları-
m çözmeye matuftur. 

11. Teklif in 16 neı maddesi yeknesak bir hal suretimi »gerektiren konulardan birini düzenle
mektedir. 

12. Teklifin 17 nci maddesi Anayasanın 59 neu maddesMn 2 nci cümlesinin emredici hükmü
nü yerine getirmeye matuftur. 

13. Teklifin 18 ve 19 ncu maddeleri de her iki meclis için yeknesak bir tanzimi gerektiren 
konulara dairdir. 

14. Teklifim 20, 21 ve 22 nci maddeleri ise yürütmeye mütealliktir. 
15. Yukardaki mülâhazalara, -binaen, Komisyonumuz. 'Cumhuriyet Senatosunca tümü reddedi

len işbu kanun teklifinin Millet Meclisi Genel Kurulunca 20 İHaziram 11963 günkü 99 ncu Birleşi
minde kabul edilmiş olan metni üzerinde, Anayasamın 92 nci maddesinin 9 ncu fıkrası uyarınca 
Genel Kurulca ısrar edilmesinin uygun olacağı sonucuma ulaşmıştır. 

16. Genel Kumıla öncelikle sevk edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Anayasa Komisyonu Başkanı Sözcü 
Ankara İstanbul Ankara Çorum 

B. Apaydın C. Kırca F. Börekçi t. Tombuş 

Kars Kastamonu Ordu Samsun 
K. Güven A. Ozdikmenli R. Aksoy A. F. Alişan 

İmzada hazır bulunamadı İmzada hazır bulunamadı 
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