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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve te
adülüne dair olan 3656 sayılı kanunun 18 nci 
maddesinin tefsirine mahal olmadığı hakkında 
Bütçe Encümeni mazbatası ile; 

Anayasa ve; 
Bazı ay adlarının değiştirilmesi hakkındaki 

kânun kabul olundu. 
Cuma günü saat 15 te toplanılmak üzere ini

kada son verildi. 
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BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati : 15 

BEİS —• M. Germen 

KÂTÎPLER : N. Baydar (Malatya), K. Turan (İsparta). 

RE t S — Celse açılmıştır. 

2. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Büyük Millet Meclisi 1944 yılı Eylül, 
Ekim ve Kasım ayları Kesatı hakkında Meclis He
saplarının Tetkiki Encümeni mazbatası (5/25) 
[1J 

(Mazbata okundu). 

REİS — Ittıla hâsıl olmuştur. 

2. — Devlete ait bazı liman ve iskelelerin 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum 
Müdürlüğüne Devri ve mezkûr Umum Müdürlük
çe işletilmesi hakkında kanun lâyihası ve Müna
kalât, Bütçe ve Dahiliye Encümenleri mazbata
ları (1/258) [2] 

REİS — Mütalâa var mı? 
Dr. M. BERKER (İçel) — Arkadaşlar, bu 

kanun tasarısı Dahiliye, Münakalât ve Bütçe En
cümenlerinde görüşülüp incelendikten sonra bir 
kaç ay evvel Kamutayımıza getirilmişti. Fakat 
Umumî müzakeresi sırasrnda Dahiliye Encümeni 
bu tasarıyı geriye istemiş ve bazı değişiklikler 
yaptıktan sonra bu gün tekrar Umumî Heyetini
ze getirmiştir. Sayın Meclisimizin malûmu oldu
ğu üzere bu lâyiha Samsun, İzmit, Bandırma, Er
dek, Edremit, Mudanya limanlarında bulunan be
lediye ve İdarei hususiyelere ait iskelelerin Devr 
let Demiryolları tarafından işletilmesi ve mülki
yetlerinin Devlet Demiryollarına devrini ve mu
ayyen, bir formül dâhilinde bunların bedelle
rinin ödenmesini istihdaf eden lâyihadır. 

Lâyiha Bütçe Encümeninde müzakere edildiği 

[1] 42 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[2] 35 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

sırada biz İçel •Mebusları beş imzalı bir -kanun 
teklifi ile Mersin Limanında bulunan iskelenin 
de bu kanunun formülü dâhilinde bu lâyihanın içe
risine alınmasını teklif etmiştik. Riyaset maka
mı bu kanun teklifimizi Bütçe Encümenine hava
le etti. Bütçe Encümeni de, madelete uygundur. 
kaydiyle İçel mebuslarının teklifini kanun lâ
yihasının içerisine aldı!. Şimdi görüyoruz ki, 
Dahiliye Encümeni Bütçe Encümeninin bu mad
desini kaldırmış ve Mersin iskelelerini bu lâyiha
nın çerçevesine almamış, bunun dışında bırakmış
tır. Dahiliye Encümeninin bu husustaki esbabı 
mucibesi lâyihasında 3 - 4 satır içinde şu şekilde 
ifade ediliyor. 

(Mersin Limanının Devlet Demiryolları ve 
Limanlan İşletme Umum Müdürlüğünce işletil
mesi 4302 ve 4303 sayılı kanunlarla kabul edildi
ğinden bu kanunla yeniden ilgilendirilmesi mu
vafık bulunmamış ve Encümenimizin evvelce ka
bul ettiği 6 ncı madde aynen kabul edilmiştir.) 

Filhakika 4303 sayılı kanunun muvakkat mad
desi Mersin limanında bulunan belediyeye ait 
iskelelerin Devlet Demiryolları ve limanları 
Umum Müdürlüğü tarafından satin alınacağını 
âmir bulunmakta ise de 2,5 seneye yakın bir za
mandan beri bu iskelelerin satıh alınma muame
lesi tahakkuk etmemiştir. 

Çünkü Devlet Demiryolları bu iskelelerin 
belediyeye mühim bir varidat temin eden bir 
gelir kaynağı olduğu vasfını bu husustaki esas
lı unsuru nazarı dikkate almamış ve bunları. 
maddî kıymetleriyle ve pek ölü. bir fiyatla hat
tâ kıymetlerinin onda biri gibi gayet cüz 'i bir 
fiyatla satın almak istemiştir. Halbuki pek iyi 
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takdir buyurursunuz ki, böyle bir vaziyet kar
şısında en esaslı bir varidat kaynağından mah
rum kalacak olan belediye âmme hizmetlerini 
yapamıyaeak bir vaziyete geçecektir. işte bu 
vaziyet dolayısiyle Mersin iskelelerinin de lâyi
hanın istihdaf ettiği tediye rejimine tâbi tutul
masını adalete uygun olarak teklif ve rica ediyo
ruz. 

Bütçe Encümeninin madelete uygundur di
ye kabul ettiği bu teklifimiz Dahiliye Encüme
ni tarafından, ne sebebe müstenit olduğunu bil
miyorum, bir kalemde kaldırılmıştır. Hattâ 
çok müteessiriz ki teklif sahibi olan îçel mebus
larını müzakereye bile davet etmemiştir. Biz 
ancak lâyiha ruznameye alındıktan sonra buna 
muttali olduk. Arkadaşlarım pek haklı olduğu
na inandığımız bu dileğimizin Yüksek Meclisçe 
de kabul edileceğine inanımız vardır. Binaena
leyh Bütçe Encümeni mazbatasının altıncı mad
desinin müzakeresini rica edeceğim. Arkadaşlar, 
lâyihada ismi geçen 6 iskele hakkında tatbik 
edilecek usulün Mersin için de aynen tatbik edil
mesinden başka bir şey istemiyoruz. Binaena
leyh bu maksatla hazırladığımız takririn kabu
lünü rica ederiz. 

öl. Ş. TURSAN (îçel) — Arkadaşlar, Hü
kümet işlerin bir elden idaresi ye nakliyatın 
tanziminin kolaylaştırılması için bu 6 liman ve 
iskelelerin Devlet Demiryolları ve Limanları İş
letme Umum Müdürlüğüne devri hakkındaki 
kanun tabiî çok muvafıktır. Yalnız burada bu 
liman ve iskelelerin asli sahipleri olan belediye 
ve idarei hususiyelerin varidatları bu sebepten 
azalacağından dolayı âmme hizmetlerinin geri 
kalmaması için onlara senede bir para vermeği 
derpiş etmiştir. Encümenler bunu da kabul et
mişlerdir. Fakat aralarında büyük.bir fark hâ
sıl olmuştur. Hükümetin teklifiyle Münakale ve 
Dahiliye Encümenleri, geçmiş üç senenin hası
latı saf iyesinin vasatisinin her sene bunlara ve
rilmesini istiyor. Bütçe Encümeni bu tarzı hare
keti işletme idaresinin zararına olduğunu göre
rek bunun daimî bir gelir olarak her sene hâ
sıl olacak varidatı saf iyenin 1/3 nün verilmesini 
esas .olarak kabul etmiştir. Bizi alâkalandıran 
mesele Mersin limanıdır; o da ora belediyesi
nin esaslı varidatını temin eder, bunun da bu 
kanundan istifade etmesi hakkında Bütçe En
cümeninin koyduğu maddenin Dahiliye Encü
meni tarafından çıkarılmasıdır. Dahiliye En
cümeni bunu 4303 numaralı kanuna istinaden 
yapıyor. Hakikaten Hükümet bunun satın alın
ması için 1942 senesinde bir kanun çıkarmış, fa
kat o zamandanberi mahalli tatbik bulmamış, 
belediye ile işletme idaresi aralarında uyuşup 
bir karar verememişlerdir. îş bu raddede iken 
bu yeni kanun geliyor. Bu kanun 6 iskele hak
kında netice itibariyle aynı hükmü ihtiva edi
yor. Yani bunların işletmesi Limanlar işlet

mesi Umum Müdürlüğüne devredilecektir. Fa
kat şekli başkadır. Mersin'de satın alınma esa
sı vardı, onlarda her sene muayyen bir para 
verilmesi esası mevcuttur. Bunu duyunca biz 
yani İçel mebusları Mersin iskeleleri hakkında 
bir teklifi kanunide bulunduk. Bu teklifi ka
nuni Hükümet teklifiyle ancak Bütçe Encü
meninde birleşti. Bütçe Encümeni bizi haklı 
buldu, madelete uygun görülmüştür kaydiyle 
bir hüküm koydu. Bu madde de 4303 numaralı 
kanunun muvakkat 4 ncü maddesinin kaldırılarak 
Mersin'in de diğer iskelelere tatbik edilen usu
le dâhil edilmesiydi. Fakat bu kanun Meclise 
gelirken Dahiliye Encümenince geri alındı. 

Esas nokta şudur : Burada geçmişe ait üç 
senelik hasılatın vasatisini vermek esasında ıs
rar ediyor ve şöyle diyor: «Üç senelik safi hası
latının her sene idareye verilmesi şekli üzerinde 
ısrar edilmesi» ve bunun mucip sebebi olarak ta 
Eğer Bütçe Encümeninin noktai nazarı kabul 
edilirse bu takdirde «Yukarda adı geçen beledi
yelerin nhdesinde bulunan bilcümle âmme hiz
metlerinin ifaya muktedir olamıyacağı ve belde 
sakinlerinin medeni ihtiyaçların karşılanmasına 
imkân bulunamıyacağı» kanaatini izhar ediyor. 
Bunu izhar ederken bu defa hattâ ikinci tekli
finde Dahiliye Encümeni daha cömert davranıyor. 
Çünki 1937, 1938, 1939 seneleri, hasılatının vasa
tisi verilirken encümen diyor ki: «1939 senesi 
harp senesi idi binaenaleyh 1939 u çıkaralım 
1936 dan itibar edelim ve. 1938 senesinin vasati
sini alalım.» Fakat bu belediyelerin .âmme hiz
metlerinin sektedar olacağı hakkındaki esbabı 
mucibeyi Mersin hakkında varit görmiyerek onun 
hakkında bu lûtfu diriğ ediyor ve diyor ki «4303 
sayılı kanun mevcut olduğu için bu kanunla ye
niden ilgilendirilmesi muvafık bulunmamıştır» 
encümeni Mersin hakkında bu haksızlığı yapıyor. 
Diğer idarei hususiye ve belediyelerle yakından 
alâkadar olan encümenin Mersin hakkındaki bu 
muamelesi Mersin için müşkilâtı dai olacaktır. 
Esasen arkadaşlar Hükümet teklifinde bir defa 
bu iskelelerin işletme idaresi tarafından satın 
alınmasını istemiyor. 4303 numaralı kanun he
nüz mahalli tatbik bulmamasından bu yeni tek
lifte realiteye, hakkaniyete ve adalete daha ziya
de riayet edilmesinden dolayı bu defa Hükümet 
âdeta kendi eski teklifinden vaz geçerek yeni 
formül koymuştur. Bütçe Encümeni de bunu ada
lete muvafık görmüştür. Yalnız Dahiliye Encü
meni itiraz etmiştir. Şimdi arkadaşlar Mersin 
böyle bir varidattan mahrum kalırsa ne olacak. 
Harp olmasına rağmen bu memlekette bir çok 
imran hareketleri görülüyor kıymetli bir valisi 
vardır, çalışıyor, büyük bir Halkevi yapılıyor 
dün bir lisenin temelleri atılmıştır, bir çok park
lar ve yollar, oteller yapılıyor, bağçeler yapılı
yor. Fakat bu himmet ne kadar büyük olursa 
olsun imar için birinci derecede âmil paradır. 
Nihayet idarei hususiyeye ait olan bu paradan 
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bu menbaı varidattan Mersin büsbütün mahrum 
olursa bittabi imar faaliyeti de- sukut edecek ve 
netice itibariyle Mersin fena vaziyete düşecektir, j 
Şüphesiz Mersin iskeleler satın alacak olursa iş- | 
letmenin vereceği para ne olursa olsun bugünkü ı 
gibi bir menbaı varidat olamıyaeaktır. Fakat 
eskisi kadar olmasa dahi hiç olmazsa eline her 
sene para geçecektir. 

Eğer arkadaşlar, bu kanun Mersin'siz çı- | 
karsa vaziyet şöyle olacaktır. Yedi tane aynı 
vasfı haiz zevattan altı tanesine Hükümet sene- ! 
vi kaydi hayat şartiyle bir maaş tahsis ' ediyor 
da Mersin'i bundan ayırarak ve bir senelik ma
aşlarını vererek ilişiğini katediyor demek olacak
tır. Tabiatiyle bu da adalete muvafık değildir. | 

Bizim istediğimiz Mersin'in diğer kardeşle
rinden ayrılmaması ve Mersin'e üvey muamele . 
yapılmamasıdır. 

Bunun için bir takrir takdim ediyoruz; Bü
yük Meclisin bunu kabul buyuracağına derin iti-" 
inadımız vardır. 

BAŞKAN — Lâyihanın heyeti umumiyesi 
hakkmda müzakere kâfi görülerek maddelere 
geçilmesini yüksek reyinize arzediyorum: Ka
bul edenler . . . Btmiyenler . . . Maddelere ge
çilmesi kabul edilmiştir. 

Bazı liman ve iskelelerin Devlet Demiryolları ve 
Limanları İşletme Umum Müdürlüğüne devri 
ve mezkûr umıım müdürlükçe işletilmesi hak

kında kanım 

MADDE 1. — Samsun, İzmit, Mudanya, Ban
dırma, Erdek ve Edremit (Akçay) Limanlarının 
ve iskelelerinin işletilmesi Devlet Demiryolları 
ve Limanlan İşletme Umum Müdürlüğüne ve
rilmiştir. 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi reyi- ı 
nize arzediyorum: Kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Demiryolları ve Liman
ları İşletme Umum Müdürlüğü, gerek birinci 
maddede yazılı limanlarda ve gerek bilâhara 
Hükümetçe devredilecek diğer limanlarda İc
ra Vekilleri Heyetince tâyin ve tahdit edilecek 
hudut dahilinde, aşağıda yazılı hizmetleri inhi
sar şeklinde yapar: | 

A) Bilûmum eşyanın ve gemilere ait yaka- I 
cak maddelerini yükleme; boşaltma ve aktarma 
işleri; (yolcuların beraberlerindeki zat ve hane 
eşyasiyle, otuz rüsum tonilâtosuna kadar ( 30 
dâhil ) deniz vasıtalarının gerek liman dahilin
de kıyıdan kıyıya ve gerekse liman haricinden 
limana ve limandan liman haricine yapacağı 
nakliyat ve hamulesinin yükleme, boşaltma ve 
aktarmaları ve bir de petrol müştaklarının ko
nulmasına ve muhafaza edilmesine tahsis edilmiş 
mahallerde bu mahallerin veya deniz vasıtaları
nın hususi tertibatlı vasıtalariyle ve bu mahal
lerden aynı veçhile yükletilmesi ve boşaltılma- • 

sı ve aktarma edilmesi işleri bu hükümden müs
tesnadır.) • 

B) Rıhtımlar, iskeleler, ve deniz yolcu sa
lonları tesis edilmesi ve teesis edilmiş ve edilecek
lerin işletilmesi; 

C) Palamar şamandıraları tesisi ve tesis 
edilmiş ve edileceklerin işletilmesi; 

D) Limandan gemilere tatlı su verilmesi'; 
E) Dalgıçlık işlerine ait teşkilât vücuda 

getirilmesi ve bu işlerin yapılması; 
(Bu teşkilâtın kurulması ve işletilmesi hu

suslarına, Münakalât Vekili hakiki ve hükmi şa
hıslara muvakkaten ve tâyin edeceği esaslar 
dairesinde müsaade edebilir.) 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyini
ze arzediyorum. Kabul buyuranlar . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. —: Devlet Demiryolları ve Liman
ları İşletme Umum Müdürlüğü tarafından işle
tilen liman ve iskelelerde halen alınmakta olan 
ücretlerin istifasına ve mer 'i bulunan tarifelerin 
tatbikına devam olunur. Bu tarifeleri değiştir
meğe ve yeni tarifeler yapmağa Münakalât Ve
kili mezundur. 

REİS — İzzet Arukan. 
1. ARUKAN (Eskişehir) — Arkadaşlar, ben

ce bu kanunun en esaslı maddesi bu tarife mad
desidir. Malûmu âliniz tarifeler memleketin ik
tisadi inkişafına ve bünyesine uymak zaruretin
dedir. Memleketin yükselmesi veyahut iktisa
diyatın sönmesi doğrudan doğruya tarifelere 
bağlıdır. Onun için müsaadenizle bu tarife üze
rinde duracağım. 

Bugün bulunduğumuz vaziyet icabı bir tari
fenin kati bir surette tesbiti belki müşküldür. 
Lâkin bu kanun, daimî esaslı ve ana bir kanun
dur. Harp geçtikten sonraki vaziyeti de naza
rı itibara almak lâzım gelir. Bu kadar esıaslı bir 
nokta, yani tarifeler meselesi eskiden beri daima 
bir kanun mevzuu olmuştur. Hatta Devlet De
miryollarının teşkilât kanununun 18 nci madde
sinde D. Demiryollarında, liman ve rıhtımların
da tatbikedilecek esas tarifeler ve umumî tatbik 
şeraiti bir kanunu mahsusla tâyin edilir diye ya
zılmıştır. Bu iskelelerde D. Demiryollarına geç
tikten sonra aynı prensip ve mevzuatın tatbik 
olunması lâzımgelir. Biz burada tesbit edilen 
madde ile, bir kanunla tesbit edilmesi lâzım ge
len tarife meselesini tamamen Vekâlete bırakmış 
oluyoruz. Halbuki bu D. Demiryolları ve diğer 
mevzuatımızda bir istisna teşkil edecektir. Bir 
idarede bu tarzda bir istisna yapmak ve memle
ketin iktisadiyatında en büyük âmil olan bir me
seleyi, B. M. Meclisinin kendi hakkından vaz ge
çerek Vekile bırakmasını ben muvafık bulmuyo
rum. Onun için bu maddenin -başına bir fıkra 
ilâvesi lüzumuna kailim. Halen D. Demiryolları 
60 sene evvel yapılmış ve imtiyazına dâhil 
yani kanuniyet kesbetmiş Anadolu hattı tarifesi-
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ni tatbik etmektedir. Bundan harice çıkamaz. 
Lâkin verdiğimiz iskeleler tarifeleri bu kanunda 
mevcut değildir. Çünki Anadolu hattında iske
le olmadığı için bir tarif e de yoktur. Yalnız bun
larda liman nakil tarifesi mevcuttur. Dediğim 
gibi iskele tarifesi yoktur. Onum için açıkta bir 
nokta vardır. Ve bu noktada içinde bulundu-
dumuz fevkalâde haller devam ettikçe bu husus
ta salâhiyeti vekile vermek doğrudur. Lâkin bu 
haller kalktıktan sonra ve Devlet Demiryolları 
ayrıca bir kanun getirdikten sonradırki tatbik 
edilmemesi zaruridir. 

Onun için bu maddenin başına - fevkalâde hal
lerin devamı müddetice ve hususi kanunla esas 
tarifeler ve tatbik şartları tâyin edilinceye kadar -
hükmünün ilâvesi muvafık olur mütalaasmda-
yım. Ve bunun için bir takrir veriyorum kabu
lünü rica ederim. 

S. ANAMUR (Trabzon) — Arkadaşlar, tari
fe üzerine Arakan arkadaşımın söylemiş olduğu 
sözler esas itibariyle tamamen yerindedir. Fa
kat bugünkü günde bütün ihtiyaçlarımızı kar
şılayacak şekilde bir Tarife Kanunu yapılmış 
bulunmuyor ve mevcut tarifeler de Heyeti Ve
kile karariyle emsal yükseltme suretiyle arttırı-
labiliyor. Aruka.n arkadaşımız tarifelerin sabit 
kalmasını arzu ediyorlarsa emsal arttırılmakta 
olduğundan buna imkân yoktur. Diğer taraftan 
bu kanunla Demiryollarına geçecek olan liman
ların bir takım hizmetleri mevcuttur ki Hay
darpaşa limanına ait eldeki tarifede bu kere De-. 
miryollarına devri teklif edilen limanlardaki 
bütün hizmetler olmadığından, Haydarpaşa 'da 
tatbik edilen tarife esas alındığı takdirde bu 
hizmetlerin görülmesi açıkta kalıyor. Buna ilâ
veten mevcut Denizyolları ve Liman işletmeleri 
Umum Müdürlüğü Teşkilât Kanununda, bura
ya koydurduğumuz şekilde, limanlardaki tarife
leri tesbit ve tadil salâhiyeti Münakalât Vekâ
letine bırakılmış bulunuyor. Bütçe Encümeni
niz tarife hususunda memlekette bir birlik te
sis eylemek, gerek Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Umum Müdürlüğü, gerek De
nizyolları ve Limanları İşletme Umum Müdür
lüğü elinde bulunan limanlar tarifelerinde bir be
raberlik vüeude getirilmesi için Münakalât Ve
kâletine imkân bırakmayı uygun görmüştür. 
Takdir Heyeti Celilenizindir. 

1. ARUKAN (Eskişehir) — Mazbata muhar
riri arkadaşım söylediklerimi tamamiyle anlı-
yamamış veyahut daha doğrusu ben anlatama
mışım. Ben mevcut tarifeler üzerinde durma
dım. Biz yeni iskelelere tarife veriyoruz; bu
nun için tarifelerde sarahat yoktur. Binaena
leyh fevkalâde hallerin devamı müddetince Ve
kil bu tarifeleri yapsın diyorum. Yalnız nor
mal zamanlarda tarifelerin tesbiti tamamen Mec
lisin hakkıdır ve tarifeler kanunla tesbit edilir 
diyoruz. Eğer tarife meselesini umumiyetle Hü

kümete bırakırsak doğru olmaz. 
Sonra Devlet Denizyollarından bahis buyurdu

lar. Evet Devlet Denizyollarında bu hak Na
fıa Vekâletine bağlı iken verilmiştir. Fakat 
bu hak Denizbank'tan Nafıaya intikal ettiği za
man müşkülât karşısında verilmiş idi. O za
man Münakalât Encümenliği vazifesini de ya
pan Nafıa Encümeniniz bunun üzerinde uzun 
uzun durmuştur ve Devlet Denizyollariyle Dev
let Demiryollarına ait iskelelerin-birleştirilmesi 
üzerinde de durmuştur. Ö vakit vekili aidi de
mişti ki, bir müşkül duruma düşeriz, benim 
kanaatim de budur. O vakit bunu kabul etmiş
tik. Tarifeler Denizbank'tan Denizyolları Ka
nununda böyle gelmişti ve idare de tarife he
nüz kanunlaşmamış olduğu halde ilerde bunu 
da kanunlaştırırcz diye Vekilin verdiği söz üze
rine bunu kabul etmiştik. Bence Devlet müna
kale tarifelerinin tesbiti gerek Devlet müesse
selerinde olsun, gerekse imtiyazlı müessesele
rinde olsun Meclisin hakkıdır. 

MÜNAKALÂT VEKİLİ A. F . CEBESOY 
(Konya) — Efendim; arkadaşım, .yeni tarife 
kanunları çıkıncaya kadar gene burada Müna
kalât Vekâleti bu işi kontrol etsin diyorlar. Ben-
denizce bunu ilâve etmek lüzumsuzdur. Yeni 
tarife kanunu gelince, bu kanun daha evvel çık
tığı için, tabii değişecektir. Sonra bizim bün
yemizde muhtelif şletmeler var. Denizyolları iş
letmesi böyle muamele etmektedir, . Demiryolla
rı işletmesi başka türlü muamele etmektedir. Bi
naenaleyh ahengi temin edemeyiz. Onun için bu 
tarifeler hakkında katî karar ittihaz buyuru-
luncaya kadar gene eskisi gibi yürütmekte za
ruret vardır kanaatindeyim. 

1. ARUKAN (Eskişehir) — Efendim; muh
terem Vekille aramızda hiçbir ihtilâf yoktur. 
Yalnız muhterem Vekil diyor ki; bu kaydı kal
dırınız böyle kalsın. Benim de endişem böyle ka
lırsa Tarife Kanunu gelmez. Günkü 1927 sene
sinde çıkan Devlet Demiryolları asıl Teşkilât 
Kanununun 18 nci maddesinde esas tarifelerin 
ve umumî tatbik şeraitinin bir kanunu mahsus 
ile tâyin edileceği zikredilmiştir. Yalnız işin 
durmaması için muvakkat madde olarak, 4 ncü 
muvakkat maddede şimdilik Anadolu hattının 
tarifesi tatbik edilecektir, denmektedir. Fakat 
aradan 17 sene geçtiği halde bu Tarife Kanunu 
gelmemiştir. Bendenizin endişem yine bu kanu
nun gelmemesidir. Hükümetle mutabıkım, salâ
hiyet veriyoruz. Yalnız normal bir zamana ka
dar bu tarife kanunu gelsin. Tabiî takdir Heye
ti Aliyeniizndir. 

MÜNAKALÂT En. M M . A. R. EREM (Ço
ruh) — Bu madde böyle kabul olunduğu takdir
de 4301 ve 4303 numaralı Mersin ve İskenderun 
limanlarının tarifelerine ait kanunlardaki kayit 
bundan farklı olacaktır. Orada diyor ki: mer'i 
olan tarifeleri aşmamak şartiyle Münakalât Vekili 
salahiyetlidir. 4301 in 8 nci maddesi ve 4303 ün. 

- e ş -
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3 ncü maddesi aynı şekildedir. Şimdi bu Sam
sun, îzmir, Bandırma, Mudanya, Erdek ve Edre
mit iskeleleri için bu tarife rejimi demiryolu 
bünyesinde, Mersin ve İskenderun limanlarında 
da ayrı bir tarife rejimi yapmış oluyor. Yani 
Bütçe Encümeninin mazbatasında tarifeleri tev
hit bakımından diğer Denizyolları, Demiryolları
nın işletmekte olduğu limanlarda tarife vahdeti 
yapayım derken Devlet Demiryolları bünyesinde 
bir vahdetsizlik vücude getiriyor. Onun için ben
ce, gerek Hükümetin, gerek Dahiliye Encümeni
nin teklifi veçhile ve bizim de iştirak ettiğimiz 
veçhile, mutlaka bugün mer'i olan tarifelerin 
âzamisini geçmemek kaydının konulması lâzım
dır. Esasen Hükümetin teklifinde de bu vardır. 

BÜTÇE En. Na. S. ANAMUR (Trabzon) — 
Efendim, arkadaşımın bir : noktasını tatshih et
mek istiyorum. 

Dahiliye Encümeni bütçe Encümeninin bu 
madde üzerindeki noktai nazarına iştirak eyle
miş ve onu aynen kabul etmiştir. Yani Dahiliye 
Encümeninin noktai nazarı Bütçe Encümeninin 
noktai nazariyle birdir. 

İkincisi, Devlet Demiryollarının bu noktadan 
asıl üzerinde durduğu cihet eline almak üzere 
bulunduğu bu limanlarda bazı hususi servislerin 
bulunması ve mevcut tarife kanunlarında ise bu 
servislere tekabül eyliyen tarifeler olmaması ve 
bunun şimdi arkadaşımın temas ettiği Mersin ve 
İskenderun Limanlarında müşküller doğurmuş 
olması dolayısiyle idarenin büyük zorlurlar içi
ne düşmüş bulunduğudur. Bütçe Encümeni mev
zuu bu bakımdan tetkik ederek idareyi aynı müş
külât içine düşürmemek için bu kanunda yazılı 
5 - 6 limanın Devlet Demiryollarına devri sıra
sında Liman İşletmeleri Umum Müdürlüğü eliyle 
idare edilen diğer 52 küsur limanın idaresinde 
kullanılan usulün burada da tatbik edilmesini uy
gun görmüştür. 

REİS — Efendim takriri okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeplere göre, maddenin başına 

«Fevkalâde Hallerin devamı müddetince ve hu
susi kanunla esas tarifeler ve tatbik şartları tâ
yin edilinceye kadar» hükmünün ilâvesini teklif 
ederim. 

Eskişehir 
I. Arukan 

REİS —- Takriri reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmiyenler . . . Takrir kabul 
edilmiştir. Maddeyi nazarı dikkate alman tak
rirle encümene veriyoruz. 

M. KARAAĞAÇ ( İsparta ) — Encümene 
gitmesine hacet yok. 

MADDE 4. — 1 nci madde mucibince işletil
mesi Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum Müdürlüğüne verilen limanlardaki bele
diye ve hususi idarelere ait bulunan iskelelerin 

mülkiyeti, bu kanunla meriyete girdiği tarihte, 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum 
Müdürlüğüne intikal eder. 

Ancak, bu iskelelerin 1936 ,1937, 1938 malî 
yılları safi ortalama gelirlerinin tamamı Dev
let Demiryolları ve Limanan İşletme Umum 
Müdürlüğünce her sene bu idarelere ödenir. 

1. ARUKAN (Eskişehir) — Efendim, benim
ki ufak bir sualdir. Mevzu itibariyle bu kanun 
bundan iki sene evvel 1942 senesinde kabul edi
len 4303 numaralı kanunla mubayaa ettiğimiz 
Mersin limanının Devlet Demiryollarına tevdii 
kanununun aynıdır. Şimdi orada bu iskeleler 
ve mevcut tesisatın mubayyası hakkında bir 
madde vardır ve o maddede mevcut mevzuatın 
yani 2490 numaralı Arttırma ve Eksiltme Ka
nununun 66 nci maddesi tatbik edilecektir denili
yordu. Devlet Demiryollarına intikal edecek 
iskeleler için bu maddeye göre icabeden para is
tihkak sahiplerine verilecekti. Şimdi, yani bir 
sene sonra aynı mevzu için gelmiş olan bu ka
nunda büsbütün başka ahkâm tatbik ediliyor. 
Acaba eski hükümlerine ne gibi kusurları görül
müştür de bir sene sonra başka hükümler kon
mak zarureti hâsıl olmuştur? Bunun tavzihini 
rica ediyorum. 

S. ANAMUR (Trabzon) — Arkadaşlar, ka
nunun bu maddesi üzerine Bütçe Encümeni ile 
Dahiliye Encümeni arasında esaslı bir noktai 
nazar farkı vardır. Bu noktai nazardan biri 
veya diğerinin kabulü bizim Devlet iktisadi iş-

• letmeeiliğimizde bir dönüm noktası olacak kadar 
mühim bir cihettir. Bendeniz bu iki noktayı belirt
mek istiyorum. Elimizdeki kanunla Samsun, 
İzmit, Mudanya, Bandırma, Erdek ve Akçay is
keleleri Devlet Demiryollarına devrediliyor. Bu 
limanlarda idarei huşusiyelere, belediyelere ait 
iskeleler var, hususi şahıslara ait iskeleler 
var. Kanun bu iskelelerden idarei husu
siye ve belediyelere ait iskeleler için ayrı, hu
susi şahıslara ait iskeleler için ayrı ödeme hü
kümleri koyuyor. Dördüncü madde idarei hu
susiye ve belediyelere ait iskelelerin Devlet 
Demiryollarına devri sırasında bedellerinin ne 
suretle ödeneceğine dairdir. İdarei hususiye ve 
belediyelerden müdevver bu iskelelerin bugün
kü vaziyeti şöyledir; İzmit, Mudanya, Bandır
ma, Erdek, Akçay 1938 senesinde Denizyolları
na devredilmiş, sonra liman işletmeleri idaresi
ne geçmiş ve bilâhara da Millî Korunma Ka
nununun mahsus hükümlerine müstenit bir ka
rarname ile Devlet Demiryollarına verilmiştir. 
Samsun ise 1944 yılının başında yine Devlet 
Limanları İşletme U. Müdürlüğüne ve bilâhara 
da Millî Korunma Kanununun maddei mahsu-
sasma müsteniden Devlet Demiryollarının eline 
geçmiş bulunuyor. Bu iskelelerin, Devlet Liman
ları işletme Umum Müdürlüğü emrine geçtiği 
tarihtenberi idaresi tek ele verilen idarei husu
siye ve belediye iskelelerinin tâbi olduğu rejime 
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tâbi tutulmuştur. Yani 3004 sayılı kanuna göre 
bu iskelelere sahip bulunan idarei hususiye ve 
belediyelere gayrisâfi iratlarının % 30 u her yıl 
ödenmektedir. 

Dahiliye Encümeni, mevcut ve mevzu olan 
bı; usulden ayrılmış bulunuyor ve 1936 - 1937 -
1938 yılları zarfındaki gayrisâfi hasılat ortala
masını alarak, idarei hususiye v e belediyelere 
verilmesini teklif ediyor. 

Bütçe Encümeni ise 3004 sayılı kanunda ya
zılı usule tevfikan idarei hususiye ve belediyele
re bu iskeleler gayrisâfi varidatının % 30 unun 
verilmesine devam edilmesini istiyor. 

Hiç şüphesiz, Dahiliye Encümeninin, bu ana 
prensipten ayrılırken idarei hususiye ve beledi
yelere âmme hizmetleri gördüklerini gözönünde 
tutarak devamlı bir gelir kaynağı temin etmeği 
istihdaf ettiği aşikârdır. 

Yanlız Dahiliye Encümeniniz yapmış olduğu 
teklifle düşüncesini aşıyor. Şöyle ki: esasen bu 
idareler bu iskelelerin getirmekte olduğu hasıla
tın % 30 unu almakta iken .şimdi yeni bir şokil 
teklif edilerek bunlara almakta oldukları mikta
rın fevkinde bir para verilmek isteniyor. Da
hiliye Encümeninin teklif eylemiş olduğu şekle 
göre kendilerine verilecek paranın ne olduğunun 
hesaplanması müşkil olmakla beraber yapılan 
takribi hesaplara göre, meselâ Samsun limanının 
Devlet Demiryollarına geçmesinden evvelki 1942 
yılında hususi idare ve belediye 47 bin lira bir 
gayrisâfi varidat elde etmişken Dahiliye Encü
meninin teklifine göre ayni idarei hususiye ve 
belediyelere 120 bin lira vermek lâzım gelecektir. 
Dahiliye Encümeninin teklifi kabul edilirse bu 
iskelelerin safi hasılatını katî şekilde bulmak 
imkânıda yoktur. Çünki bunlar birer iktisadi 
işletme olmadığından idarei hususiye ve beledi
yeler bu iskelelerin varidat ve masraflarını büt
çelerine kayıt etmişler ve bunlar için ayrı bir 
hesap tutmamışlardır. Bu itibarla Dahiliye En
cümeninin teklifi kabul edildiği takdirde bu ida
relerin safi gelirlerinin ne olduğu üzer'nde bir 
takım ihtilâfların çıkması çok mümkündür. Na-
(zari safi hâsılata rücu edilerek bu iskelelerin hâ
sılatının ne olduğunu tesbitine kalkılırsa iktisat 
ilminde işletmelerin safi hâsılatının işletme em
sali yüzde yetmiş olması icabettiğine göre yüzde 
30 olduğu neticesine varılır ki, Bütçe En
cümeninin de esasen teklif eylemiş olduğu şekli 
hal bundan ibarettir. Dahiliye Encümeninin nok-
tai nazarı, Devlet Demiryollarının iktisadi ka
rakterini de nazarı itibare almıyor. Devlet De
miryolları, kendi varidatiyle kendisini idare et
mek mevkiinde bulunan bir müessesedir. Halbu
ki Devlet Demiryolları 1943 bilançosunu 43 mil
yon lira zarar ile kapatmıştır. Bunun 13 milyon 
lirası 1942 yılına aittir. Bunun dışında olarak 
Devlet Demiryolları gerek müteharrik malzeme 
gerek muharrik malzeme ve gerekse yol emniyeti 

bakımından henüz arzu ettiğimiz 'durumda de
ğildir. Devlet Demiryollarının bugün içinde bu
lunduğu sıkıntı bundandır. Binaenaleyh bu mü
essesenin üzerine idarei hususiye ve belediyelerin 
açığını kapamak yükünü yükliyecek olursak bu 
noksanların telâfisi daha güçleşecektir. Devlet 
Demiryollarının yalnız yol emniyeti bakımın
dan semafor tesisatı için 20 milyon liraya inti-
yacı vardır. Encümenin teklifi idarei hususiye 
ve! belediyelerin âmme hizmetini gördüklerini na
zara alarak Mersin limanında olduğu gibi bir 
ta*kdiri kıymet yolu ile bir bedel tatbik edilen bu 
iskelelerin bugünkü kıymetleri üzerinden idarei 
hususiye ve belediyelerden alınması cihetine git
memiştir. Bu bakımdan idarei hususiyelerin men
faati gözeitilmiştir. 

Bütçe Encümeni idarei hususiye ve beediyele
re verilecek hisse nispetini tesbit ederken, yüzde 
otuzu iyi bir işletmenin tahakkuk ettirebileceği 
âzami kâr olduğu üzerinde durmuştur. îdarei 
hususiye ve belediyelere elinden alınan bu iskele
lerin gayrisâfi iradının yüzde otuzu verilmekle 
bu iskeleler işletmesinin Devlet Demiryollarına 
bir kâr getirmesi düşünülmemiştir. Nazari safi 
varidatının tamamı bu belediyelerin emrine ver
mek yoluna gitmiştir. Şunu da belirtmek isterim 
ki, bugünkü durumda Devlet Demiryolları uhde
sine epeyce zamajıdanberi geçmiş olan bu iskele
lere, Devlet Demiryollarının yapmakta olduğu 
sarfiyat, getirmiş olduğu varidattan yüksektir. 

Bütçe Encümeninin teklifi 3004 sayılı iskele
ler idaresine ait ana kanunun koymuş olduğu 
esas hükme uygun bulunmaktadır. Yine Bütçe 
Encümeni teklifinde Devlet Demiryollarının ik
tisadi karakterini nazara aldığı gibi, malî du
rumunu da gözönünde tutmuştur. Bütçe _ encü
meniniz eğer gerek belediye ve gerekse İdarei 
hususiyelerin açıklarını kapamak için bir yar
dım mevzuubahis ise şimdiye kadar yapılagelmek-
te olduğu veçhile bunu Muvazenei Umumiye Ka
nununa tahsisat koymak suretiyle yapmanın İk
tisadi Devlet işletmelerinin karakterini ve yü
rüyüşünü aksatmamak bakımlarından en uygun 
yol olduğu mütalâasmdadır. 

Dr. T. SÎMER (Bursa) — Aziz arkadaşla
rım, bugün huzurunuzda Devlet Demiryollarına 
intikalleri konuşulan iskeleler meyanında intihap 
dairem dâhilinde bulunan Mudanya da vardır. 
Mudanya iskelesi Sayın Anamur arkadaşımın bu
yurduğu gibi son 3004 numaralı kanunla bir çok 
senelerdenberi Münakalât Vekâletinin teşekkülle
ri emrinde çalışır ve hasılatı gayrisâf iyesi üze- . 
rinden % 30 u, bugündahi ait olduğu yere geç
mişteki kanun hükmü icabından olarak verilmek
tedir. Bugün verilmesini istediğimiz buradaki 
bu maddedeki % 30 keyifyeti hâlen verilmekte 
olan bu % 30 dur. Ancak bu vesile ile Mudanya'
nın bir hususieytini bu meyanda tebarüz ettir
mek isterim. 

— 67 — 
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Mudanya iskelesinden tonaj olarak bir iskele 

resmi almakla beraber belediyenin bu iskele üze
rine kurmuş olduğu dekovil, tahmil ye tahliye ve
saiti ile iskeleye giren ve çıkan eşyayı tahmil ve 
tahliye eder ve bununla da bir senede bütçesine 
20 000 liralık bir varidat temin eder. Bu vari
dat şimdiki kanunla ortadan kalkmış oluyor. Ya
ni tahmil tahliye de tabiatiyle D. Demiryollarına. 
geçmekte ve bundan alınan resim de varidatı da 
kendi gelirine ithal edilmektedir. Mudanya iske
lesi yalnız 3004 numaralı kanunla kendisinin 
halen temin ettiği 15 000 lira ile kalıyor ve 21 
bin lirasını zayi etmiş oluyor. Binaenaleyh Sayın 
vekilimizden şunu öğrenmek istiyorum, iskele
nin varidatı hesap edilirken, iskele resmi ile be
raber belediyenin tahmil ve tahliye namı altında 
tesbit ettiği parayı varidat olarak hesap edecek 
mil Gerek tamamını ve gerek % 30 nu verirken 
bu aridat bunun içine girecek mi? 

İkinci keyfiyet; Sayın Anamur arkadaşımızın 
bahsettiği keyfiyettir ki, iskelelerin belediye ve 
İdarei hususiyelerden alınarak Devlet eline geç
mesi keyfiyetini memleket hesabına bizde bir 
nimet telâkki ediyoruz. Belediyelerin kifayetsiz, 
kudretsiz bulunduğu işi tekemmül ettireceğine 
inanmıyoruz. Bu tekemmül meydana gelinceye 
kadar birçok masraf olur, amma, o masraf bizi 
korkutmaz evet Devlet Demiryolları idaresi bu 
hususta büyük paralar sarf edecektir. Çünki ken
disine verdiğimiz bu işi kabul ediyor daha mü
kemmel yapacağını vadediyor. Geçen sene 42 
milyon lira açığı varmış, fazla yapamazmış. Ne 
yaysın gibi ifadeler yersizdir. Ümit ediyoruz ki, 
memnuniyetle kendilerine bırakacağımız is
keleleri, mahallî belediyelerin, gönülden 
arzu edipte yapamadıkları, medeni tesisatla 
şereflendirsinler. Bundan aynı zamanda 
hem Devlet Hazinesi, hem de idare etmeyi be-
ceremiyen belediyeler ve idarei hususiyeler bir 
hak olarak istifade etsinler. Korkulu bir vazi
yette miyiz? Hayır. Böyle ise bu vaziyette iske
lelerimizi Demiryollarına vermiyelim. Benim 
şahsen anlamak istediğim nokta eğer hakikaten. 
Yüksek Meclis bu kanunla hasılatın gerek ta
mamını veya gerek % 30 u kabul etmek suretiyle 
belediye ve idarei hususiyelere bir hisse ayıra-
caksa bu, ayrılan hisse içinde her iki tarzdaki 
varidatı hesaba katılacak mı, katılmıyacak mı? 
Sayın Vekil General bu hususta bizi tenyir eder 
lerse reylerimizi daha emniyetle kullanabiliriz. 

N. OSTEN (Giresun) — Muhterem arkadaş
lar, yüksek huzurunuzda bulunan lâyiha, ma
lûm olduğu üzere, 6 iskele mülkiyetinin - ki ek
serisi Devlet Demiryollarının müntehi olduğu 
limanlar ve iskelelerdir - idarei hususiye ve be
lediyelerden alınıp Devlet Demiryollarına veril
mesini istemektedir. Bunda Dahiliye Encümeni 
mutabıktır. Bu mülkiyetin intikali yapılırken, 
Hükümetin teklifi veçhile, bir maktuiyet esası 
kabul edilmiştir. Dahiliye Encümeniniz buna da 

1 iltihak etmiştir. Yani mülkiyetin intikalinden 
I sonra her malî yıl başında, Hükümetin teklifi 
I veçhile, 37, 38, 39 yıllarının vasatisi bu bele

diyelere verilecektir. Maksat, hiç şüphe yok ki, 
belediyelerin bugün- uhdelerinde bulunan âm
me hizmetlerini felce uğratmadan görebilmele
rini temin etmektir. Ancak, Dahiliye Encüme
niniz bu 39 yılının, harp yıllarına tesadüf et
mesinden dolayı, 36 yılı ile değiştirilmesi şek
linde bir tadili lüzumlu görmüş ve normal yıl
lara ait olan bu teklifin daha âdilâne bir şekle 
gireceği kanaatma vâsıl- olmuştur. Lâyiha, Büt
çe Encümenine gitmiştir. Bütçe Encümeni bun
da tadilât yapmıştır. Bu tadilât, iktisadi bir iş
letme olan Devlet Demiryolarının gayri safi ha
sılatın % 30 unun verilmesi şeklindedir. 

Görülüyor ki, gerek Hükümetçe, gerek Da
hiliye Encümenince Devlet Demiryollarının fel
ce uğraması hakkında bir endişe yoktur. Esa
sen böyle bir endişe olsaydı Hükümet başka bir 
teklifle gelirdi. Biz Hükümetin bu formülüne 
ve mütalâasına esas itibariyle iştirak ederek az 
bir fark ile kabul ettik. 

Şimdi, Anamur arkadaşımızın buyurduğu 
| bir keyfiyet var. Dediler ki : 3004 numaralı bir" 

kanun vardır. Bu kanun iskelelerin ne suretle. 
idare edileceğine dairdir. Bunun beşinci mad
desi aynen Bütçe Encümeninizin bu lâyihaya 
koyduğu formül gibidir. Buna nazaran beledi
yelere, işletmek üzere kiraya verdiği iskeleler
de olduğu gibi mülkiyetin intikali halinde de 
gayri safi hasılatın % 30 unu verelim. Bu; 
işletme şeklinde olduğu zaman mümkündür, fa
kat tasavvur buyurun, burada mülkiyetin in
tikali bahis mevzuudur. Mülkiyetin intikali 
aynı hukuki mahiyeti arzetmemektedir. Bina
enaleyh ince nokta buradadır. Belediyenin mağ
duriyetini mucip olan da budur. Belediye gibi 
bir âmme müessesesinin esaslı bir kaynağı elin
den almıyor demektir. (Doğru sesleri). Encü
mene gelen telgraflara göre, Samsun'un gayri-
sâfi varidatı 100 bin lirayı bulmaktadır. Bu
nun % 30'unu alması icabederse 30 bin ile ken
disine düşen âmme hizmetlerini nasıl görebilir? 
Bunu takdirinize bırakıyorum. Diğer taraftan 
Mudanya da aynı şekildedir. Bunun hasılatı 
gerek denizyollarından aldığı.% 30 ile, gerek
se hamallar teşkilâtından aldığı hisse ile 25 bin 
lirayı bulmaktadır. Bunun % 30 u tahminen 
7 - 8 bin lira kadar tutmaktadır. Bunu verecek
ler, 16 - 17 bin lirayı ceffelkalem alacaklar. Bia 
Bütçe Encümeninin bu mütalâasını yerinde gör
memekteyiz. Bunu Hükümet te muvafık gör
memiş ve yüksek huzurunuza 937, 938, 939 yıl
ları vasatisinin verilmesini isteyen bir formü
lü ihtiva eden lâyiha ile gelmiştir. Dahiliye 
Encümeni de arzetiğim veçhile bir yıl farkiyle 
(939 yerine 936) bu kanaattedir. Maahaza tak
dir Yüksek Heyetinizindir. 
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N. FIRAT (Samsun) —Muhterem arkadaş

lar, geçen sene Münakalât Vekâleti bütçesinin 
müzakeresi sırasında bendeniz de söz alarak 
Samsun limanının da Devlet Demiryolları Li
man İşletmesi tarafından vatandaşlarımızın 
elinden alınarak işletme tarafından el konulan 
vesaitin -paralarının Yüksek Hükümet tarafın
dan verilmesi hususunda gösterilen asilâne ha
reketi şükranla kaydetmiş ve teşekkürlerimi ilâve 
etmiştim. Gerek İstanbul'dan hareket eden bir 
geminin Samsun'a gelmesi ve gerekse karadan 
gelen demiryolunun deniz kenarında nihayet 
bulması ve aralarındaki vesaitin de başka eller
de bulunması müşkülâtı badi olacağını zikretmiş 
ve belediye iskelelerinin bir kül halinde ve bir 
elden idaresinin faydalı olacağını arzetmiştim. 
Hükümetten de bu yolda bir lâyihanın hazır
lanmasını ve tatbikini arz ve rica etmiştim. 4003 
numaralı kanuna dayanan koordinasyon kara
rı veçhile hareket edilmiş ve Samsun iskelesine 
do el konularak % 30 verilmekte bulunmuştur. 
Bütçe Encümeni Mazbata Muharriri sayın ar
kadaşım, Samsun Belediyesinin iskele varidatı
nın 40 000 lira olduğunu söylediler. Bu ra
kamda bir zühul olduğu kanaatiyle söz almış 
bulunuyorum. 

Efendim, Samsun Belediyesi 3004 sayılı ka
nunun neşri tarihine kadar belediye meclisi ta
rafından tertip edilen tarife üzerinden resim, 
ücret alırdı. Vaktaki, maliyet fiyatları üzerine 
tesir yapan yükselişlerin artması bu işe Devle
tin el koymasını intaç etti ve İktisat Vekâleti 
gelen ve giden eşyaları gruplara ayırarak tes
bit ettiği tarifeyi belediye meclisinin tetkikma 
gönderdi. Belediye meclisince bunlar tetkik 
edildikten sonra tesbit edilen bu tarife Yüksek 
Vekâletin tasdik nidan geçtikten sonra tatbik 
edilmeğe başlandı. Bu rejim tatbik edilmezden 
evvel arkadaşlar, Samsun Belediyesinin senelik 
varidatr'İSO' 000 liradan aşağı düşmüş değildir. 
Bu gruplandırma işini 3rapıp Yüksek Vekâlet
ten de geçen tarifenin tatbikma başlandıktan 
sonra bu varidatı, 00 - 70 bin liraya düşmüş 
bulunuyor. 70 000 liranın % 30 u, bugün ve
rilmektedir. Bu, 21 bin liradır. 18, 20 bin lira 
ile 100 bin liralık bir geliri karşılamak imkânı 
olup olmadığını takdiri âlilerine arzediyorum. 
Evvelce alınan bedelle Samsun Belediyesi âm
me hizmetlerini mümkün olduğu kadar bugü
nün şartları içinde tedvire ancak imkân bulmak
ta idi. Kaldı ki, bu belediyelerin ekserisinin de 
bazı hizmetlerden dolayı malî müesseselere borç
ları vardır. Şimdi % 30 a tâbi tutulduğu tak
dirde bu borçları vermek imkânına malik bulu-
namıyacakları gibi memurların maaşlarını dahi 
vermekten âciz kalacaklarına emin olabilirsiniz 
arkadaşlar. 

3004 numaralı kanun 1936 senesinde neşre
dilmiştir. Arkadaşlar, Hükümetin 1936 sene
sinde neşredilmiş ye bu âna kadar yürürlükte 

kalmış bir kanun varken ve eline almış bulun
duğu iskelelerin idaresi, şamandıra, palamar ;gi-
bi bazı işleri için de diğer kanunlarla müeyyi
deler tesbit etmiş bulunurken yeni bir prensip 
ile huzuru âlilerine gelmekteki maksadı bu be
lediyelerin yaptıkları âmme hizmetlerini ifa 
edememek gibi bir mevkie düşmemelerini teinin 
için yapmıştır. Nitekim Dahiliye Encümeni, İh
tisas Encümeni sıfatiyle, Münakalât Encümeni 
de bu neticeye vardığı için üç senenin vasatisi
nin bu belediyelere, geçmiş 1937, 1938, 1939 sene
lerinin yani bu üç senenin vasatisini vermek 
suretiyle teessüs etmiş malî rejimlerden bu in
tikal münasebetiyle herhangi bir sarsıntıya 
meydan vermemek noktasını gözönünde tutmuş
lardır. Yani Hükümetin teklif ettiği şekilden 
ayrılmamışlardır. Ancak Bütçe Encümenimiz, 
hesabi bazı mülâhazalarla % 30 a taraftar ol
maktadır. Yüksek Heyetinizden Dahiliye En
cümeninin 4 ncü maddesinin kabulünü arz ve 
rica ederim. 

Dr. R. BARKIN (Zonguldak) — Efendim, 
burada Bütçe Encümeninin veyahut Dahiliye En
cümeninin tekliflerinden birinin kabulü meselesi 
aşağı yukarı bir prensip meselesidir. Bütçe En
cümeni nisbî olarak tâyinini istiyor. Dahiliye 
Encümeninin talebi maktudur. Büyük para kıy
metlerinin tahavvülüne şahidiz. Biz bugün maktu 
bir nispet koyuyoruz. Bu, 1937 - 1938 - 1939 se
nelerinin vasatisidir. Yarın biraz iner veya çı
kabilir. Bundan dolayı Devlet Demiryolları ya
rın müşkül vaziyete düşebilir ve belediyeler za
rarlı çıkar. 

Biz bu işi bugünün dar zaviyesi içinde mü
talâa ediyoruz. Halbuki bu kanun senelerce de
vam edecektir. Binaenaleyh verilecek paranın 
nispî olması şüphesiz madelete daha uygun dü
şer. Zaten işin icabı da böyle olmasını ieabettir-
mektedir. % 30 nispetinin belki az veya çok ol
duğu düşünülecek bir keyfiyettir. Bu yüzden 
eğer belediyelerin, varidatı eksilmişse ayrı bir 
kanunla bunlar önlenebilir. Yarın Devlet Demir
yollarına intikal edecek olan bu limanlarda mü
essese tarafından büyük iskeleler, liman tesisleri 
meydana getirilebilir. Binaenaleyh nispî üzerin
den hesap edilmesi daha muvafık olur. 

Y. S. UZAY (Balıkesir) — Sayın arkadaşla
rım bundan sekiz sene evvel yani 1936 senesinde 
çıkarılan 3004 numaralı kanunla; bazı iskelelerin 
işletmesi yalnız, işletilmesi İktisat Vekâletine 
verilmişti. O vakit Devlet Denizyolları da İktisat 
Vekâletine bağlı olduğu için mevcut bütün bu 
işletmeler Denizyollarına verilmişti. Bugüne ka
dar da o idare tarafından işletilmektedir. O za
man bu iskelelerin bu işletme idaresine verilme
sinin mucib sebepleri, olarak mevcut iskeleler kü
çüktür, tahtadan yapılmıştır, vesaiti gayri kâfi
dir, büyük büyük müesseseler fabrikalar yapıla
caktır, onun için gelecek kazanlar, makineler, 
çıkarılmak imkânı hasıl olmayacaktı denilmekte 
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îdi. îktisat Vekâleti bunları alırken lâzım gelen 
yerlerde büyük teşkilât yappacaktı. Bu gibi çı
karma ve tahmil etme vasıtaları, büyük büyük 
vinçler, kuracaktı, daha büyük faydalı işler yapa
cak denilmekte idi. Nitekim kanunun 5 nci mad
desinde aynı şeyler yazılıdır. Bu işletmenin bu 
idarece yapılmasına mukabil belediye ve hususi 
idarelere gayrisâfi varidatın % 30 unu verecek 
geri kalan kısım kendisinin olacaktı. % 30 dan 
sonra geri kalan kısmı toplanılacak yeni tesisa
tın yapılmasına sarfedilecekti. Şimdi müza
kere etmekte olduğumuz bu kanunla bu iske
leleri Devlet Demiryollarına vermekteyiz. İlk 

• defa alınan iskelelerin sayısı 52 ye baliğ olmuştu. 
Fakat sonra onlarrn varidat getirmiyeııleri, 
varidatı az olanları bırakılmıştır. Çokça varidat 
getirenlerden, 26 sı elyevm Denizyolları tarafın
dan işletilmekte bulunmuştur. Bu iskelelerin 
bulunduğu yerlerin belediyelerinin en mühim 
ve büyük varidat membaları bu iskelelerdir. 
,0 zaman iskelelerin tarifelerini de belediyeler 
yaparlardı. Harpten evvelki senelerde bu iske
leler hakikaten büyük varidat getirirlerdi. 
Bunların içinde, alınan iskeleler meyanmda dai-
rei intihabiyem dahilinde bulunan Bandırma is
kelesi de mevcuttur. Bandırma iskelesi uzun' 

' seneler 150 000 liraya kadar varidat temin edi
yordu. Belediye bunu karşılık göstererek bir 
hastane yaptırmıştır. 380 bin lira sarfiyle isu 
getirmeğe kalkışmıştır.'ve şehrin kenarına ka
dar da getirmiştir. Fakat bu varidat % 30 a 
indirildikten sonra suyun getirilmesi imkânı 
kalmanı ıştır. Belediye su mütaahhidi ile halen 
mahkemededir. Hastahane de kapanmak üze
redir. Çünkü şimdilik varidatı memur maaşla-
rrna ancak yetmektedir. 

O kanunda şöyle bir fıkra da vardır. «Tahmil 
ve tahliyeyi layı ki surette yapabilmeğe muktedir 
ve muhkem yapılmış iskeleler bu alınma işinden 
istisna edilecektir.» Halbuki, Bandırma iske
lesi bu kabil muktedir teşkilâtı tam iskeleler
dendir. 100 metre uzunluğunda beton arme is
kelesi var, rıhtımı var, dalgakıranı var. Bütün 
bunları yaptırmak için belediye 55 bin altın lira 
sur ('etmiştir ki, şimdiki geçer para ile .2,5 mil
yon lira kadar bir masraf yaptığı a.nlaşümakta-
tadır. Bunu olmuş, geçmiş bir vakıa olarak 
ar/ediyorum. Şimdi Münakalât Vekâleti bu is
kelelerin devri için yeni bir kanun getirilirken 
bu kanuna iskelelerin mülkiyetinin de Devlet 
Demiryollarına geçeceği kaydı konulmuştur. Bu 
kanun projesi hazırlanırken Münakalât Vekâ
leti Dahiliye Vekâletiyle görüşmüş, Dahiliye 
Vekâleti de belediyelerin en mühim varidat kay
naklarının bedelsiz olarak Münakalât Vekâleti
ne geçmesiyle kendilerinin bu büyük varidatın
dan mahrum kalarak hemen hemen felce uğra
yacağını gördüğü için, Münakalât Vekâletiyle 
görüşmeler, belediyelerin varidatını da koru

mak ve evvelki aldıkları varidata yakın bir va
ridat vermeyi kabul ederek bu kanunu getir
ilişlerdir. Belediyelerin aldıkları varidata ya
ldın diye arzediyorum. Çünkü harp senelerinden 
sonra bu iskelelerin varidatı çok azalmıştır. De
rtlin arzettiğim gibi vaktiyle 150 bin liradan fazla 
getirmekte olan Bandırma Belediye iskelesinin 
harpten sonraki varidatı 45 - 50 bin liraya in
ip iştir. işte iki vekâlet arasında hâsıl olan mu
tabakattan sonra kanun projesinde bu iskelele
rin mülkiyetinin devredilmesine mukabil 3 se
nelik varidatın vasatisi her sene belediyelere öde
nir kaydı konulmasının sebebi olur. 

Bütçe Encümeninin Muhterem Mazbata Mu
harriri burada buyurdular ki, mevcut bir ka
nun vardır, 3004 numaralı kanunda varidatın 
% 30 u verilir diye yazılmıştır. Dahiliye Encü
meni ise o kanunun ruhunu bozmuştur başka 
şekle koymuştur. Halbuki, Dahiliye Encü
meni bunu bozmamıştır. Gelen kânun proje
sinde böyle gelmiştir, Hükümet böyle teklif et
miştir. Muhterem Münakalât Vekili de Dahili
ye Encümeninde bunun müzakeresinde hazır 
bulunmuşlar ve bunu teyit etmişlerdir. Yalnız 
Dahiliye Encümeni o vakit 1937, 1938 ve 1939 
senelerinin vasati varidatının verilmesini kabul 
etmemiş, 1939 senesinin umumî harbin başladığı 
şene olduğu için varidatın norm allıktan çıktığını 
nazarı itibara alarak 1936 senesini de ilâve ede
rek 4 senelik vasatiyi alalım diye kabul etmiş lâ
yihayı bu şekilde kabul etmiştir. Sonra Bütçe 
Encümeni onu kaldırarak yine % 30 da kalması
nı fakat buna mukabil mühim varidat kaynakla
rının mülkiy etlerin in de Devlet Demiryollarına 
intikalini kabul etmiştir ve bu şekilde kanun bu
raya geldiği zaman Dahiliye Encümeni rica ede
rek Kanunu encümene aldı ve muhterem Müna
kalât Vekilinin huzuru ile yeniden müzakere et
ti. Vekil dört senenin vasatisini vermeye yanaş
madığı için ve huzurunuza da ihtilaflı gelmemek 
için Hükümetin kabul etliği prensipi yani üç se
ne prensipini Dahiliye Encümeni de kabul etti. 
Yalnız bu sefer 1936 dan başlıyarak 1936 - 1937 -
1938 seneleri safi varidatının vasatisini kabul 
etti. Yani Bütçe Encümeni muhterem mazbata 
muharriri arkadaşuna arzedeyim ki, kanunun 
esasını Dahiliye Encümeni bozmamıştır. Eğer 
bozmuş tâbirini kullanmak doğru olursa Hükü
metin getirmiş olduğu projenin esasını Bütçe 
Encümeni bozmuştur. Buyurdular ki: % 30 ve-
verildiği zaman bile bütçesi 10 küsur milyon lira 
zararla kapanan Devlet Demiryolları daha müş
kül mevkie düşecektir. Bu idarenin başka işleri 
•için 20 milyon liraya da ihtiyacı vardır. Eğer 
bunları karşılamak lâzımgeliyorsa Münakalât Ve
kâleti iskelelerin varidatından belediyelere bir 
kuruş dahi vermemiş olsa bu masrafları yine 
karşılıyamaz. Halbuki, buna karşı malûmu âli
niz belediyeler çok büyük, çok mühim âmme hiz-
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metleri ifa etmektedirler. Bunları ellerinden 
almakla beraber Devlet Demiryolları belediyeler
den en ufak bir külfeti dahi üzerlerine almamak
tadırlar. Belediyelerin eski hizmetleri yine de
vam edecektir. O az varidatla da belediyeler bu 
işleri hiç yapamıyacaklardır. Varidatı elinden 
giderse, zaten malî durumları dolayısiyle bunu 
yapamaz bir halde iken; bu defa büsbütün ya
pamaz hale geleceklerdir. 

Buyurdular ki, Devlet muavenet etsin. Eğer 
Devlet muavenet edecekse bu o demektir ki, Dev
let bir taraftan alıp, bir taraftan verecektir ki, 
bundan bir fayda elde edilemez. Esasen gerek 
hususi idareler ve gerek belediyeler o kadar muz-
tar bir vaziyettedirler ki, muhterem Dahiliye Ve
kilimiz belediye varidatının birçok kısmına yüzde 
yüz zam yapılması hakkında bir kanun lâyihası 
getirmişler, bu arada arazi vergisine bir misli 
zam yapılması için de başka bir kşanun projesini 
yüksek Meclise sevketmiş bulunuyorlar, Lâyiha
lar Dahiliye Encümenine gelmiştir. Bunları 
halletmek için bir çok çarelere başvurulmaktadır. 
Maliye Vekilimizle temas edilip yardım rica edil
mektedir. Kezalik yeni bir kanun gelmiştir. Da
hiliye Encümeni, belediyelerin işletmekte olduğu 
elektriklerden alınmakta olan kazanç vergilerinin 
kaldırılmasına bir karar verdi. Maliye Vekili de 
buna muvafakat etti. Yani görülüyor ki, beledi
yeler çok muztar bir vaziyettedir. Münaka]ât 
Vekâletine iskeleleri size verelim diye teklif eden 
belediyeler değildir ki, Münakalât Vekâletini ve
yahut Devlet Demiryollarını müşkül mevkide bı
rakan belediyeler oJsun. İhtiyaç hâsıl olmuş. 
Hükümetimiz bu işletmeleri Devlet Demiryolla
rına veriyor. Fakat herhalde Hükümetimizin 
teklif etmiş olduğu kanunla belediyelerin, hususi 
idarelerin bu müşkül İstıraplarını daha ziyade 
artırmamak içindir ki, üç senelik varidatrn vasa
tisini vermeyi kabul etmiştir. Yüksek Heyetini
zin de bunu kabul edeceğini, belediye ve hususi 
idarelerini bu çok büyük âmme hizmetlerini ifa
da adeta mefluç bir hale getirmiyeceğini yakinen 
ümit ederim ve Dahiliye Encümeninin teklifinin 
aynen kabul edilmesinin çok yerinde olacağını 
arzederim. 

K. TURAN (İsparta) — Efendim, usul hak
kında söyliyeceğim; mesele hakikaten mühim
dir, birçok cepheleri var ve her iki encümen yek
diğerine taban tabana zıt mütalâatta bulunmuş
lardır. Fakat geçen müzakerelerden de anlıyoruz 
ki her iki encümen dahi ayrı mütalâalarda ol
makla beraber bütün meseleleri tamamiyle der
piş etmiş değildirler. Meselâ Dahiliye Encü
menine iltihak etsek birçok mesele açıkta kala
cak ; Bütçe Encümenine iltihak etsek, yine bir
çok mesele ortada kalacaktır. Bu itibarla mü
saade ederseniz bu her iki encümen, hattâ bun
lara bir encümen daha katalım, bunu müştere
ken tetkik etsinler, hazırlasınlar, uzun boylu 
münakaşası yapılsın, bize bir formülle gelsinler. 

Biz de onun üzerinde müzakere edelim. Buna ait 
de bir takrir takdim edeceğim. Teklifim Dahi
liye, Bütçe ve Adliye . . . (Münakalât sesleri). 
Evet Adliye değil, Münakalât Encümenlerinden 
mürekkep bir encümen teşkilidir. 

Ş. DEVRİN (Zonguldak) — Efendim, mese
lenin Adliye Encümeni ile bir alâkası olmadığını 
arzetmek için söz almış bulunuyorum. Eğer bir 
üçüncü encümene gitmesi mutlaka lâzrmgelecek-
se bu encümenin Adliye Encümeni olmaması 
lâzımgelir (Münakalât Encümeni olsun sesleri). 

Yüksek Reisliğe 
Lâyihanın dördüncü ve geri kalan maddele

rinin Bütçe, Dahiliye ve Münakalât Encümenle
rinden mürekkep Muhtelit bir encümene hava
lesini dilerim. 

İsparta 
K. Turan 

M. BERKER (İçel) — Efendim bizim, Mer
sin limanı hakkında aynı mahiyette bir takriri
miz vardır. Tensip buyurursanız o da bu Muh
telit Encümene gitsin. 

S. ANAMUR (İçel) — Usul hakkmda söyli
yeceğim. Diğer maddelerde de bazı noktai na
zar farklarımız vardır, tensip buyurursanız lâ
yiha Muhtelit Encümene verilsin. 

REİS — Takrir kabul edilirse, kabul ettiği
miz maddelerden geri kalanlarını bu encümene 
vereceğiz. Maddeler için verilmiş diğer takrir
ler de vardır. Binaenaleyh verilen bu takriri 
reyinize arzediyorum: Kabul edenler . . . Kabul 
etmiyeııler . . . Kabul edilmiştir. 

Diğer takrirleri de mütalâa edilmesine imkân 
vermek için Muhtelit Encümene veriyoruz. 

3. — Arazi Yergisi Kanununun 2 nci madde
sine, bir fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası, ve 
Dahiliye, Ziraat, Maliye ve Bütçe Encümenleri 
mazbataları (1/237) [1] ,; 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında mü
talâa var mı? 

K. TURAN (İsparta) — Arazi vergisi husu
si idarelerin en büyük gelir membalarından bi
risidir. Filhakika burada Ziraat Vekâletine ait 
bazı müesseselerin arazi vergisini affetmekle 
yeni bir şey yapmış olmuyoruz. Vilâyat hususi 
idarelerinin bütçeleri, bu gibi müesseselerin 
vergilerinin affından dolayı müteessir olacak 
değildir. Esasen prensipi kabul etmiş oluyoruz. 
Binaenaleyh bu prensip dahilinde kanunda zik
redilen zirai müesseseler arazi vergisinden muaf 
olacaktır. Bu, ümit ederim.ki hepimizin mem
nuniyetle kabul edeceği bir mevzudur. Ancak 
bu fırsatla şunu arzetmek isterim ki, hususi 
idarelerin hakikaten bugünkü bütçe vaziyetleri, 
oldukça güç bir durumdadır. Devlet bütçesi için 
birçok vergilerde esaslı tadiller yaptık. Yaptı-

[1] 40 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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ğîmız fcanunkria hususi idamelere birçok kuMet-
leıMtahmil ettik. Bunun için hususi idareler güç 
bir duruma duşmoişlerdir. Dahiliye Vekâletin
den ricam, bu vesile ile, bilhassa hususi idare-
leri, yaşayacak bir hale getirecek bir kanun ha
zırlamalarıdır. Bunu rica ediyorum. 

REÎS — Maddelere geçilmesini reye arzedi-
' yorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Arazi vergisi hakkındaki 1833 sayılı kanunum 
ikinci maddesine "birfıfcra eklenmesine dâir 

MADDE 1. — 1833" sayılı Arazi Vergisi Ka
nununun ikinci maddesine aşağıdaki (E) fıkra
sı eklenmiştir: 

E) Devlete ait olup Ziraat Bakanlığına 
bağlı haralara, Merinos çiftliklerine ve sığır da
mı zlıkhanelerine tahsis olunan ve icar edilmiyen 
arazi. '"--' 

B E M ^ — M a d d e y i Kabul edenler. . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MIJVAKKAT MADDE — Birinci madde mu
cibince vergiden muaf kılman arazi için, kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihe kadar tahakkuk 
ettirilmiş olup da henüz tahsil edilmemiş bulu
nan vergiler terkin olunmuştur. Bu zamana ait 
olarak mezkûr arazi için yeniden vergi tahak
kuk ettirilmez. 
. JREÎS —7 Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. ; 

MADDE 2. — Bu kanun yayın tarihinde yü
rürlüğe girer. : 

REtS ^ Maddeyi kabul edenler . . . E-tmi-
ycnler . . . Kabul edilmiştir. 

MAŞDE 3.-.^- Bu kanunun hüküm lerini yü
rütmeğe Maliye, Dahiliye ve Ziraat Bakanları 
memurdur. 

BEÎB —'Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul 'edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

4-: — Malatya Mebusu Mahmut Nedim Zabct 
ve arkadaşlarının, Fevkalâde vaziyet dolayısiyle 
bazı vergi ve resimlere zam icrasına dair olan 
$$28 numaralı kanuna eh 4040 sayılı kanunun 
O nn maddesinin d eriştirilme sine dair kanun 
teklifi ı-r İktisat, Maliye ve Bütçe Encümenleri 
m o ıha talan (2/42) fi] 

REİS •— Hevoti umum iyesi hakkında müta
lâa var mı? Maddelerin müzakeresine geçilmesini 
voyo arzodiyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

• * : .1 
Muamele vergisi hakkındaki ,3343 sayılı kanunun 
onuncu maddesinin 5 mtci fıkra&mm îdeğiştkübae-

sine dair kamın 

MADDE 1. — 28 Mayıs 1940 tarih ve 3843 
sayılı Muamele Vergisi Kanununun onuncu mad-
idesinin 5'nci fıkrası île bu fıkraya 29 Mayıs 1941 
tarihli ve 4040 sayılı kanunun 6 ncı maddesiyle 
eklenen fıkra aşağıdaki şekilde değjştirilmiştiir: 

Münhasıran halkın kendi ihtiyaçları için ge
tirdiği hububat ve bakliyatı öğüten, döğen, kı
ran veya ezen fırınlara, zahire tüccarlarına veya 
kendi hesaplarına imalât yapmaya yel ve su ile 
müteharrik valssız ve eleksiz değirmenlerle mu
harrik kuvveti kırk beygiri geçmiyen aynı şart
ları haiz valssiz ve eleksiz motorlu değirmenler. 

(Bu değirmenlerde zâti ihtiyaç için imal edi
len mezkûr maddeler satılığa çıkarddığı veya 
bunlardan başka maddeler imal olunduğu tak
dirde bunların teslimi vergiye tâbidir). 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyomm. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Birinci madde 
gereğince vergiden istisna edilen maddelerin tes
liminden dolayı 4040 sayılı kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten bu kanunun yayımı tarihine ka-
. dar-olan müddete ait olmak üzere tahsil edilmiş 
bulunan muamele vergileri ve zamları geri veri
leceği gibi henüz tahsil edilmemiş olan vergi ve 
zamlar da terkin olunur ve mezkûr müddete ait 
olmak üezre yeniden tarhiyftt yapılmaz. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. —• Bu kanun yayım tarihinde 
yürürlüğe girer. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe Bakanlar Kurulu memurdur. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul, edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Ruznamcmizin bundan sonraki maddesi, Şir-

ketihayriyenin satın .alınmasına dair mukavele
namenin tasdiki hakkındaki kanun lâyİhasıdır. 
Bu lâyiha, dün tevzi edilmiş ve üzerinden 48 
saat geçmemiş olduğu için bugün müzakeresine 
Dahilî Nizamnamemiz mânidir. Fakat Heyeti 
Oelile tensip buyurursa bugün de müzakeresine 
mâni yoktur. (Pazartesiye sesleri). O halde 
pazartesi saat 15 te toplanılmak .üzere inikada 
nihayet veriyorum. -

Kapanma saati: 16,31 [1] 41 saydı basmayazı zaptın sonundadır. 

BtîZELTflŞ 
Bu zaptın sonuna bağlı 42 sayılı basmayazınm 13 neü satırındaki (.Ziraat 

para) ibaresi (Ziraat Bankasından alınan para) şeklinde düzeltilecektir, 
Bankasında kalan 



S. Sayısı: 35 
Devlete ait bazı liman ve iskelelerin Devlet Demiryol
ları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğüne devri 
ve mezkûr Umum Müdürlükçe işletilmesi hakkında 
kanun lâyihası ve Münakalât, Bütçe ve Dahiliye Encü

menleri mazbataları (1258) '•'• 

T. a 
Başvekâlet ] . ; 24 . IV . 1944 

Muamelât Vmum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Şayi :71 - 58, 6/İ225 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlete ait bâzı liman ve iskelelerin Devlet Demiryolları ve Limanlan işletme Umum Müdür
lüğüne* devri ve mezkûr Umum Müdürlükçe işletilmesi hakkında Münakalât Vekilliğince hazırla
nan ve icra Vekilleri Heyetince 9 . IIİ . 1944 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

* 

Devlete ait bazı liman ve iskelelerin Devlet Demiryolları ve Limanlan işletme Umum Müdür
lüğüne devri ve mezkûr Umum Müdürlükçe işletilmesi hakkında kanun projesinin mucip se

bepleri m • ' .' 

Memleketimizin münakale işleri bugünkü dünya harbi dolayısiyle en ehemmiyetli bir vaziyet ar-
zetmekte ve bu işin en emin ve süratli bir tarzdabaşarılması Hükümetimizin başlıca meşgalelerin
den birini teşkil etmektedir. Harp vaziyeti icabı olarak denizyollarmuzm ecnebi limanlarla olan 
münasebatı kısmen bulunması hasebiyle memleketimizin başlıca nakliyat isleri demiryollarımıza inti
kal etmiş bulunmakta ve bu nakliyatta matlup sürat ve intizamı temin edebilmek için de denizden 
demiryollanmıza ve demiryollarımızdan deniz vasıtalarına yükleme, boşaltma ve aktarılması iktiza 
eden hamulenin hep bir elden idaresi lüzumlu vefaydalı görülmektedir. Bir senedenberi iskenderun 
ve Mersin Limanlarında tatbik olunan tek elden idare sisteminin verdiği neticeler bu mülâhazanın 
isabetini göstermiştir. 

Diğer taraftan son Adana Anlaşması mucibince memleketimizde külli miktarda ithal olunmakta 
• bulunan malzeme ve eşya hâlen iskenderun ve Mersin Limanlarımızdan alınmakta olmakla beraber 
bu limanlanmızm vasati gelen hamulenin matlûp müddette tamamen tahliyesine kâfi gelmemekte ve 
ithal eşyasının diğer limanlarımızdan da alınmasmazaruret hâsıl olmaktadır. 

Bu sebeple hâlen kısmen belediye ve hususi idarelerin* ve kısmen de hakikî ve hükmi şahıslann 
elinde bulunan Samsun/ tzmit, Mudanya, Bandırma, Erdek, ve Edremit (Akçay) limanlarındaki is
kelelerle yükleme, boşaltma ve aktarma işlerinin Devlet Demiryollan ve Limanları işletme Umum 
Müdürlüğü tarafından idare olunması düşünülmüş ve 1483 sayılı kanunun birinci maddesiyle mezkûr 
idareye liman işletilmesi vazife ve salâhiyeti de verilmiş olmakla beraber mevzuubahis limanlann 
inhisar şeklinde bir tek elden işletilmesini teminmaksadiyle ilişik olarak arz ve takdim kılınan kar 
nun lâyihası hazn,1|>n'mTg*T|*-



Birinci madde : Lâyihanın birinci maddesiyle Samsun, İzmit, Mudanya, Bandırma, Erdek ve 
Edremit (Akçay) limanlan ve isskelelerinin işletilmesinin Devlet Demiryolları ve Limanlan Umum 
Mülürlüğüne verilmesi -temin olunmaktadır. Gerçi Bandırma ve Mudanya iskelelerinin mezkur Umum 
Müdürlük tarafından işletilmesi hususunda 1943 malî yılı Bütçe Kanununda bu idareye mezuniyet 
verilmekte ise de Bütçe Kanunundaki bu mezuniyet yalnız bir malî yıl için muteber olması hase
biyle lâyihaya dâhil edilmiştir. 

ikinci madde : Birinci maddede sayılan limanlarda halen Devlet sermayesiyle vücuda getirilmiş 
bir teşkilâ/t mevcut olmayıp tahmil ve tahliye işleri kısmen mahallî ve hususi mahdut sermayeli küçük 
teşekküller ve kısmen eşhas tarafından gelişigüzel bir şekilde yürütülmekte olduğundan gerek bu ve 
gerekse aiiyen Hükümete devrölunacak limanların Devlet Demiryolları İdaresi tarafından teşkilât
landırılması ve icabeden tesisatın yapılması ve vesaiti tedarik suretiyle memleketimizin bugünkü 
ve yarınki ihtiyaçlarına cevap verebilecek esaslı bir duruma ifrağı teemmül olunmaktadır. 

Devletçilik umdemize uygun olarak hep bir elden idaresini temin . maksadiyle, İskenderun ve 
Mersin limanlarında olduğu gibi bir kısım liman hizmetlerinin mezkûr idare tarafından inhisar şek
linde tedviri lüzumlu ve faydalı olacağı mülâhaza olunmuş ve ikinci madde bu maksatla kaleme 
alınmıştır. 

Üçüncü madde : Bu madde ile limanlarda hâlen alınmakta olan resim ve ücretlerin tahsiline de
vam olunması ve meri tarifelerin icabı halinde Münakalât Vekâleti tarafından tadili ve ancak ̂ Dev
let Demiryollan ve Limanlan İsletme İdaresinin diğer, limanlan için kabul olunan tarifeler mikta-
nnm âzamisinin fevkine çıkanlmaması hususları temin olunmaktadır. 

Dördüncü madde : 'Kammm mevzuuna giren limanlarda belediye ve hususi idarelere ait' bulunan 
iskelelerin 1937, Î938 ve Î039 seneleri ortalama safi hâsılatının her sene bu idarelere ödeımîesi mu
kabilinde Devlet Demiryöllanna intikali hususunda Dahiliye Vekâletiyle mutabık kalındığı cihetle 
lâyihaya bu maksatla dördüncü maddedeki hüküm ilâve olunmuş ve sair hakikî ve hükmi şâhıslara 
ait olan iskelelerin görülecek lüzum üzerine kıymet takdiri suretiyle Devlet Demiryolları ve Limanları 
İşlett i Umum Müdürlüğünce satın alınabilmesi bu madde ile temin edilmiştir. 

Beşinci madde : Hâlen limanlarda yolcu vapurlannda karaya ve karadan vapurlara gidip gelecek 
yolcuların nakil işi hususi eşhasa ait küçük deniz vasıtalariyle gayri muntazam bir şekilde yapıl-v 

makta "olduğundan hihisarı tazammun etmemek şartiyle lüzumu halinde bu işin Devlet ' Demiryol
lan Te,rLimahlaTi İdaresi tarafından muntazam bir şekilde ve Münakalât Vekâletince tasdik olunacak 
muayyen tarifeler .tatbiki suretiyle ifasmı temin edebilmek üzere bu madde ile mezkûr idareye.sa
lâhiyet verilmektedir. 

Birinci muvakkat madde : Devlet Demiryollan İdaresine devrolunacak limanların 1944 malî yılı 
zarfındaki varidatının tahsili ve masraflarının da icrasını temin için bu maddede /zikredilen malî 
hüküm, konulmuştur. 

İkinci muvakkat madde : Mevzuubahis limanlarda hâlen mevcut iskelelerin mülkiyet. hakları Dev
let Demiryollan İdaresine ferağ olununcaya kadar geçecek zaman zarfında 3004 sayılı kanunla ka
bul edilmiş olduğu gibi iskele sahiplerine hâsılatı gayri sâfiyelerinin % 30 unun verilmesi gerekli 
bulunarak bu madde kaleme alınmıştır. 

Altıncı ve yedinci maddeler : Bu maddelerle kanunun meryete gireceği tarih ile icrasına memur 
olan vekâletler, tâyin edilmektedir. 

(S. Sayısı: 35 ) 



DaMliye Bncümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye Encümeni 
Esas No. i/258 
Karar No. 36 

12. VI . İ944 

YüksekReisliğe 

Bugünkü dünya harbi dolayısiyle ehemmi
yetli bir vaziyet arzetmekte olan münakale işle
rinin en emin ve süratli bir tarzda başarılması 
lâzımgeldiği ve bu maksatla Belediye ve Hususi 
idarelerin elinde bulunan Samsun, İzmit, Mu
danya, Bandırma, Erdek ve Edremit (Akçay) 
limanlarındaki iskelelerle yükleme, boşaltma ve 
aktarma işlerinin Devlet Demiryolları ve Liman
ları. İşletme Umum Müdürlüğü tarafından idare 
olunması hakkındaki Hükümet teklifi Münakalât 
ve DaMliye .Vekâleti namına Mahallî İdareler 
Umum Müdürünün huzuriyle tetkik ve müzakere 
olundu. 

Yapılan müzakere neticesinde: İkinci mad
denin- (A). fıkrasına, muhtevasına dokunmaksı-
zın, daha fazla vuzuh vermek lüzumu hissedil
miş ve asılr inhisar mevzuunu teşkil eden hiz
metleri fıkranın başına almak ve mütaakiben is-
tisnaları zikretmek suretiyle tadilât yapılmıştır. 

Dördüncü maddenin tetkikmda, adı .geçen li
manlardaki iskeleler mülkiyetinin Belediye ve 
Hususi idarelerden Devlet Demiryollarına intika
linin f aideli olup olmıyacağı üzerinde durulmuş 
ve yükleme, boşaltma ve aktarma işlerinin tev
sii için gereken tesisatın inşası bakımından bu
nun zaruri olduğu görülmüştür. 

Her sene Belediye ve Hususi idarelere tedi
yesi gereken meblâğ, intikal eden mülkiyetin bir 
ivazı olarak telâkki edilmiştir. Ancak, bu meb
lâğ üzerinde de durulmuş ve 1937, 1938 ve 1939 
malî seneleri ortalama safi hasılatı yerine, Bele
diye .ve hususi idarelerin nefine olarak, 1936, 
1937, 1938 ve 1939 malî seneleri ortalama safi 
hasılatının verilmesi muvafık görülmüş ve me
tinde bu yolda tadilât yapılmıştır. 

ilk cümlede bulunan «bedelsiz» kelimesi kal

dırılmıştır. Aynı maddenin ikinci fikrasmui be
şinci madde olarak tedvini muvafık görülmüş 
ve metinde tadilât yapılarak daha sarih bir hâ -
le sokulmuştur. 

Muvakkat maddelerden ikincisinin aslî mad
deler arasına alınmasına karar verilmiştir. 
. Diğer maddeler aynen kabul olunmuştur. 

Netice: İçinde bulunduğumuz münakale zor
luklarının, ihtiyaçların emrettiği sürat ve inti
zama, engel olduğu, bu zorluklan bertaraf etmek 
maksadiyle, yükleme, boşaltma ve aktarma işle^ 
rinin hep bir elden idaresinin lüzumlu ve f aideli 
bulunduğu ve İskenderun ve Mersin limanla
rından alınmakta olan malzeme ve eşyanın mat
lup müddette boşaltılmasına bu limanların kâfî 
gelmediği ve ithal eşyasının diğer- limanlarımız
dan da alınmasına zaruret hâsıl olduğu anlaşıl
mış ve lâyiha, yukarıda zikredilen tadillerle En-
cümenimizee de kabul edilmiştir; 

Havalesi veçhile» Münakalât Encümenine tev
di buyurulraak üzere Yüksek Reisliğe arzohraur. 

Da. En. Reisi 
Tekirdağ 

G. TJybadın 
Kâtip 

Seyhan 
C. Ordl 

Balıkesir 
F. Tiritoğlu, 
Erzincan 

Ş. Sökmensüer 
Kayseri 

A..H. Kalaç 
Yozgad 

8. Korkmaz 

R. V. 
Çoruh 

Ahf Hüzün 

Ankara. 
F. Daldal 

Bolu 
H, Ş.Adal 
Erzurum, 
N. Elgün 

Siird 
8. Tuncay 

Bu. M. M. 
Giresun 

Necmi Osten 

Balıkesir 
8. Uzay. 

Bursa< 
F. Güvendiren 

Gaziantep 
Dr. A. Melek 

Tokad 
A. Galip Pekd 

Zonguldak 
Rifat Vardar 
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Münakalât Encümeni mazbatası 

T. B.M.M. 
Münakalât Encümeni 

Karar No. 10 
Esas No. 1/258 

Yüksek 

Devlete ait bazı liman ve iskelelerin Devlet 
Demiryolları ve Limanları işletme Umum Mü
dürlüğüne devri ve bu Umum Müdürlükçe işle
tilmesi hakkındaki kanun lâyihası, Dahiliye ve 
Münakilât Vekâletlerinin salahiyetli mümessil
leri hazır olduğu halde Encümenimizce tetkik 
edildi. 

Hükümetin teklifi ve mucip sebepler ile Da
hiliye Encümeninin değiştiriş şekilleri ve mucip 
sebepleri karşılıklı olarak incelendi ve Dahiliye 
ve Münakalât Vekâletlerinin salahiyetli mümes
silleri, de dinlendi ve maddelere geçildi. Her mad
de de gene Hükümet maddesiyle Dahiliye En
cümeninin değiştiriş şekilleri karşılaştırılarak 
tetkik edildi ve bütün maddelerin esasında Da
hiliye Encümeninin değiştiriş şekilleri Encüme
nimizce de kabul olundu- Ufak tefek yazış fark
ları için Dahiliye Encümeninin şeklini bozmakta 
da fayda görülmedi. Yalnız ikinci maddenin (A) 
fıkrasında «Bilûmum eşyanın» denmiş olduğu 
halde, Münakalât Vekâletine bağlı Denizyolları 
ve Limanları işletme Umum Müdürlüğünün teş
kilât ve vazifelerine dair olan 3633 numaralı ka
nunun limanlara ait vazifelerini tesbit eden dör
düncü maddesinin (A) fikrasmda «Bilûmum ti
caret eşyası» denmekte bulunduğu görüldü. 

Encümenimiz bu farkın neden ileri geldiği 
üzerinde durdu. Verilen izahlardan; 3633 nu
maralı kanundaki bu «Ticaret» sözü bazı yanlış 
tefsirlere meydan verdiği içini Devlet Demiryol
larına intikal eden limanlarda da böyle.bir yan-

( & Sayı 

22. VI. 1944 

Reisliğe -

lışlığa meydan vermemek maksadiyle «Bilûmum 
eşya» denmesine lüzum görüldüğü anlaşıldı ve 
bu takdire göre 3633 numaralı kanunun 4 ncü 
maddesinin (A) fıkrasının da o yolda tadili ge
rekeceği noktasının Hükümetin dikkatine arzet-
meği Encümen faydalı buldu. 

Yine aynı maddenin (E) fıkrasında «Dalgıç
lık işleri» dendiği halde 3633 numaralı kanunun 
dördüncü maddesinin (H) fıkrasından sonra «in
hisarı tazammun etmemek şartiyle bütün liman
larda dalgıçlık işleri» denmekte olduğu görüldü. 
Aynı vekâlete bağlı iki müesseseye ait aynı mev
zuda vazifeler arasındaki bu farkı kaldıracak bir 
şeklin münanip bir zamanda Hükümetçe teklif 
edilmesi temennisiyle bu da kabul edilmiştir. 

Havalesi veçhile Bütçe Encümenine sunul
mak üzere Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

Münakalât En. 
Kütahya 
B. Peker 
Bursa 

A. M. Erhan 
Erzurum 
S. Altuğ 

izmir 
Dr. K. örs 

Kirşedir 
F. 8eler 

- Sivas 
H. Işık 

Rs. M. M. 
Çoruh 

A. 22. Erem 
Edirne 

Kâtip 
Hatay 

H. İlgaz 
. Edirne 

M. E. Ağaoğulları F. Balkan 
istanbul 

V. Sandal 
Kars 

E. Demvrel 
Kocaeli 

22. Fenmen 
Trabzon 

M. Aydın 

izmir 
H. Onaran 

Kars 
$.. Karacan 
. Ordu 

Dr. V. Demir 
. Tunceli 
H.Üçöz 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T, B. M.M. 
Bütçe Encümeni 
Mazbata No. 103 
EsasNo. 1/258 

Yüksek 

Bazı liman ve iskelelerin Devlet Demiryolları 
ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğüne devri 
ve mezkûr Umum Müdürlükçe işletilmesi hak
kında Münakalât Vekilliğince hazırlanan ve Baş
vekâletin 24 Nisan İ944 tarih ve 6/1225 sayılı 
tezkeresinde yüksek makamlarına sunulup sıra-
siyle Dahiliye ve Münakalât Encümenlerinden 
geçtikten sonra encümenimize havale buyurulan 
kanun lâyihası tetkik ve müzakere olundu. 

Lâyihanın hazırlanmasını icabettiren sebepler 
ve istihdaf ettiği maksat şudur: Münakale işle
rinde emniyet ve süratin ehemmiyeti aşikârdır. 
Bu günkü ahval dolayısiyle bu ehemmiyet bir kat 
daha artmıştır. Demiryollarının müntehi bulun
duğu limanlarda yükleme, aktarma ve boşaltma 
işleri bir elden yapıldığı takdirde daha iyi neti
celer alınacağı düşünülmüş ve bu maksatla İsken
derun ye Mersin limanlarında tek elden idare 
usulünün tatbikına geçilmiş, alman neticeler ce
saret verici görülerek bu usulün Samsun,' îzmit, 
Mudanya, Bandırma, Erdek ve Edremit (Akçay) 
liman ve iskelelerine teşmili ile adı geçen liman 
ve iskelelerin Devlet Demiryolları ve Limanlan İş
letme Umum Mülürlüğüne bazı hizmetleri inhi
sar halinde yapmak üzere devrinin teklif edil
mekte olduğu anlaşılmıştır. 

Encümenimizce lâyihanın Münakalât Encü
meninde aldığı şekli üzerinde aşağıdaki tadilât 
yapılmıştır. 

1. Lâyihanın 3 ncü maddesinin son kısmı 
Münakalât Vekilliğince Samsun, İzmit, Mudanya» 
Bandırma, Erdek ve Edremit liman ve iskelerin-
de Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme 
Umum Müdürlüğünün işletmekte olduğu diğer li
manlar için tâyin edilen resim ve ücretlerin âza
misini geçmemek üzere tarifeler tatbik edileceği 
yazılıdır. 

Encümenimizin düşüncesine göre, bu hüküm 
bu liman ve iskelelerde tatbik edilecek olan ta
rifelerde behemehal bir ucuzluk veya istikrar te
min' ettirecek mahiyette değildir. Zira diğer li
manlarda tatbik edilen tarifelerin emsali Müna-

(S. Say: 

4 . VII .1944 

Reisliğe 

kalât Vekâletinin teklifi ve İcra Vekilleri He
yetinin karariyle değiştirilebilmektedir. Ucuzluk 
ve istikrar cihetlerinden bir fayda melhuz olmadığı 
halde başka cihetlerden mahzurlar vardır. Bir 
kere tarife tatbikatına esas teşkil etmesi derpiş 
edilmiş olan liman ve. iskelelerde olmayan bazı 
hizmetler diğer liman ve iskelelerde mevcuttur. 
Ayrıca Devlet Denizyolları Umum Müdürlüğü 
tarafından işletilen limanlardaki tarifeler Dev
let Denizyollan ve Devlet Limanlan İşletme 
Umum Müdürlüklerinin teşkilât ve vazifelerine 
dair 3633 sayılı kanun hükümlerine göre Müna
kalât Vekâleti tarafından resen tâyin ve tesbit 
edilmektedir. Bu itibarla Devlet Demiryolları ve 
Limanları İşletme Umum Müdürlüğü elinde bulu
nan limanlara ayrı esaslara -göre tarife tatbik et
mek rejiminde ikilik tevlit edecektir. Memleke
timizdeki tarife rejimini tevhit bakımından işle
tilmesi Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum Müdürlüğüne ait liman ve iskelelerde tat
bik edilecek tarif elerin tâyin ve tesbitinin Müna
kalât Vekâletine bırakılması doğru bulunmuş ve 
madde ona göre yazılmıştır. 

2. Lâyihanın 4 ncü maddesine göre Samsun, 
İzmit, Mudanya, Bandırma Erdek ve Edremit 
(Akçay) Limanlarındaki belediye ve hususi ida
relere ait bulunan iskelelerin mülkiyeti bu iskele
lerin 1936, 1937,193$ 1939 yılları safi ortalama 
gelirlerinin tamamı her sene maktuan bu idare
lere ödenmek şartiyle Devlet Demiryolları ve Li
manlan İşletme Umum Müdürlüğüne geçmekte
dir. 

Encümenimizce, İktisadi bir teşekkül olan 
Devlet demiryollan ve Limanlan İşletme Umum 
Müdürlüğünün bahis mevzuu limanlardaki beledi
ye ve idarei hususiye iskelelerini maktuıyete bağ
lanmak sureliyle alması zararım mucip olabilece
ği mülâhazasiyle sakınması icabeden bir vaziyet 
olarak mütalâa edilmiştir. Belediye ve idarei hu-
eusiyeleri de iskelelerini değeri ödenerek alıp 
esaslı gelir kaynaklarından birinden mahrum et
mek doğru okuyacağından her sene bu iskelelerin 
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• gayrisâf i varidatlarının % 30 u şayet iskelele&kar-
şılık gösterilmek suretiyle borçlanılmış ise borç 
ödeninciye kadar % 50 si alâkalı idarei husûsiye 
ve belediyelere ödenmek suretiyle mülkiyetleri
nin Devlet Demiryollan ve Limanlan İşletme 
Umum Müdürlüğüne geçirilmesi icabı hale daha 
uygun görülmüş ve madde bu yolda değiştiril
miştir. 

3. — Lâyihanın 5 nci maddesiyle Samsun, 
İzmit, Mudanya, Bandırma, Erdek ve Edremit. 
(Akçay) da belediye ve hususi idarelerden maa
da hakikî ve hükmi şahıslara ait iskelelerin satıh 

.alınması derpiş edilmiştir. 
Satmalına karşılıklı muvaffakiyeti icabettir-

diğinden İşletme iımisarı Devlet Demiryolları ve 
Limanları işletme Umum Müdürlüğüne verilen 
bir iskelenin sahibi iskeleyi satmaya muvafakat 
etmediği takdirde hâsd olacak vaziyet üzerinde 
durularak lüzum görülecek iskelelerin Belediye 
İstimlâk Kanununun hükümlerine tevfikan Umum 
Müdürlükçe istimlâk edilmesi muvafık mütalaa 
edilmiştir. 

Bu itibarla madde ona göre düzeltilmiştir. 
4. Mersin limanındaki hususi idare ve bele

diyeye: ait iskeleler mülkiyetinin bu lâyihanın 4 
ncü maddesindeki maktuiyet esasları dâhilinde 
Deylefc Demiryolları ve: Limanları işletme Umum 
Müdürlüğüne devrine, dair içel mebusları Refik 

28.V1.İ944 

Büyük Mîllet Meclisi Yüksek Reisliğine 

4303 numaralı kanunun dördüncü muyakteB-t maddesine göre Mersin limanında, mevcut ve beledir: 
yeye ait iskel^ierin 249JÛ sayıli kanunun 6â:nçı maddesiyle kabul edilen esaslar dairesinde satın 
alınması takarrür etmişti. • " • 

Q tarihtenberi: Mersin. Belediyesiyle Devlet Demiryolları idaresi arasında satın alma işinin ta
hakkuku için yapılan görüşmelerde her iki taralın talepleri arasındaki büyük tefavütün telifi mümkün, 
olamam%satın alma muamelesi de böylece kalmıştı. 

. Bn arada Samsun, İzmit, Mudanya,, Bandırma, Erdek, Akçay iskelelerinin Devlet Demiryolları 
ye limanlan işletme Umum Müdürlüğüne devri vesözü geçen Umum Müdürlükçe işletilmesi hakkında 
yeni bir? kanun lâyihası .hazırlanarak. Büyük Millet Meclisine . sunulmuş olduğu öğrenilmiştir. Bu 
kanun lâyihasınin ihtiva.ettiği hükü^ere göre yukarda isimleri yazılı limanlardaki belediye ve 
hususi idarelere • ait- iskelelerin. mülkiyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Umum Müdürlüğüne intikal 
edeceği anlaşılmakta; buna; mukabil» sözü.geçea ' iskelelerin 1936, 1937, 1938, 1939 senelerine ait 
safi ortalama gelirlerinin tamamı. Devlet Demiryolları tarafından her sene bu idarelere ödeneceği bil-
dirilmektediı'. Gerçi sözü t geçen^ kanun lâyihası henüz. Umumî Heyetçe müzakere ve kabul edilmemiş
tir ;-aneak, görülen bir lüzum ye zarurete dayanılarak temellük ve işletme esasları içinde ileri sürülen 
prensip daha evvel tsatın almması takarrür etmiş ve fakat şimdiye kadar intaç edilemiyerek bırakıl-

Itoraltan, Emin İnankur, Gl. Şefik Tursan, Şe
fik Tugay ye Doktor Muhtar Berker tarafların
dan yapılan kanun teklifi hazır bulunmadıkları 
halde tetkik ve müzakere edilmiş,-bu iskeleler 
müMyetinin de maktuiyet esasiandMresihde 
devri Devlet Demiryolları ve Limanlan iletme 
Umana. Müdürlüğü için mahzurlu görülmüştür. 
Bu itibarla ürersin Limanı dahilindeki belediye 
ve hususi idareye ait iskeleler mülkiyetinin de 
Samsun, izmit, Mudanya, Bandırma, Erdek ve 
Edremit (Akçay) Limanlarındaki İskeleler mül
kiyetleri için Encümenimizce kabul edilen esaslar 
dairesinde Devlet. Demiryollan ve Limanlan iş

letme Umum Müdürlüğüne intikali mâdelete uy
gun bulunmuş ve bunu temin etmek üzere 6 nci 
madde yazılmıştır. 

Umûmî Heyetin. tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Eeisliğe takdim olunur. 

Beis Y. 
Tokad 

H. N\ Keşmir 
Aydın 

Ol. B. Alpmm 
Jj\$]rişQ\)\r 
Y. Abadan 
İstanbul 

M. ~Glkmen 

Bu M. m 
Trabzon 
S. Anamur 

Diyarbakır 
Ş.üluğ 
Giresun 
A. Sayar 
Kütahya 

H* Pekcan 

Kâtip 
istanbul 

; '. • F. Öymm 
Edirne 

M. N. Günduzal'i 
istanbul 
H.Kortel 
. Bize 

T. B. Balta 
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mış olan Mersin Belediyesine ait iskeleler hakkında da tamamen ve aynen varittir. Bu itibarla bu 
rejimin Mersin iskelelerine- He tatbiki kanun yapıcılık bakımından bir zaruret halindedir. 

Esasen, yeniden teklif edilen lâyihanın mucip sebepleri arasında Mersin liman ve iskelesi misal 
olarak ele alınmaktadır ki, bu bakımdan da yeni teklif için Mersin iskelesinin alınması esası Hükümet
çe de kabul edilmiş sayılır. 

Hükümetin getirdiği yeni teklifin esasında Samsun, İzmit, Mudanya, Bandırma, Erdek, Akçay-
Edremit'Belediyeleri üzerine, aldıkları âmme hizmetlerini görebilmeleri için en mühim gelir kaynakla
rından mahrum edilmemesi prensipi düşünülmüş olduğuna göre Mersin Belediyesinin de aynı gelir
den bu esas içinde faydalandırılması her bakımdan adalet icabıdır. 

Yukarda da arzedildiği.gibi Mersin iskelelerinin satın abna işi vhenüz yapılmamış kiymet takdirin-
deki anlaşamamazlık da bu muamelenin bir çıkmaza düştüğünü göstermiştir. Bu sebeplerle aşağı
daki muvâkkat maddenin Hükümetçe yeniden teklif ve halen encümenlerde tetkik edilmekte olan lâyi
ha ile birlikte tetkik ve müzakeresiyle Umumî Heyetin tasvibine arzedilmesine müsaade buyurulma-
smı arz ve teklif ederiz. 

Muvakkat madde 
4303 "«sayılı kanunun * muvakkat maddesi mucibince satın alınması icabeden Mersin Belediyesine 

ait beş iskelenin bedelleri 'hakkında da bu kanun hükümleri tatbik olunur. 
İçel Mebusları 

^."Rorcûtan E.înmîmr Gl. Ş.efikTürsm Şefik Tugay . Dr. Muhtar Berker 

Dahiliye'Encümeaoi mazbatası 

T.B.M.M. 
Dahiliye Encümeni 3.1.1945 

EsasNo. İ/258 
Karar No.8. . , ' . « . " ' 

Yüksek Beisliğe 

Devlete ait bazı liman ve iskelelerin Devlet 
Demiryolları ve Limanlan İşletme Umum Mü
dürlüğüne devri ve bu umum müdürlükçe işletil
mesi hakkındaki kanun lâyihası sırasiyle Dahi
liye, Münakalât ve Bütçe Encümenlerinden geç-

• tikten sonra" Umumi Heyette müzakere edilirken, 
görülen lüzum üzerine, bu lâyihanın Encümeni
mize, iadesi istenmiş idi.'Adı geçen lâyiha, Mü
nakalât Vekiliyle Dahiliye Vekilliği ve Devlet 
Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Mü-

v dürlüğü mümessillerinin huzuriyle yeniden tetkik 
ve müzakere olundu. 

Yapılan tetkik ve müzakere sonunda lâyiha
nın, Bütçe Encümeninde aldığı şekil üzerinde 
aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır: 

İ. Birinci ve ikinci maddelerde görüş farkı 
esasen olmadığı cihetle aynen kabul edilmiştir. 

Üçüncü maddenin yazılış şekli daha kısa açık 
olduğundan Bütçe Encümenine iltihak olun
muştur. . 

2. Bütçe Encümenince kabul olunan dör
düncü maddeye göre, iktisadi bir. teşekkül. olan 
Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum 
Müdürlüğünün, Samsun, İzmit, Mudanya, Ban
dırma, Erdek ve Edremit (Akçay) limanlarında
ki Belediye ve hususi idare iskelelerini maktui-
yete bağlanmak suretiyle, alması umum müdürlü
ğün zararını mucip olabileceği mülâhazasiyle, 
her sene bu iskelelerin ğayrisâfi varidatının yüz
de otuzu, şayet iskeleler karşılık gösterilmek su
retiyle borçlanılmış ise, borç ödeninceye kadar 
yüzde ellisi alâkalı hususi idareye ve belediyelere 
ödenmek suretiyle mülkiyetlerinin Devlet Demir
yolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğüne 
geçirilmesinin terviç edildiği görülmektedir. 

Encümenimiz, bu şekil kabul edildiği takdir
de, yukarıda adı geçen belediyelerin uhdelerin
de bulunan bilcümle âmme hizmetlerini ifaya 
muktedir olamryacağı ve belde sakinlerinin me
denî ihtiyaçlarının halen olduğu kadar da kar-
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şılanmasına imkân bulunamıyacağı kanaatine 
varmış ve esası Hükümetçe teklif edilen ve 
Dahiliye ve Münakalât Encümenlerince de ka
bul olunan maktuiyet prensibi dahilinde dördün
cü maddenin Hükümetçe ileri sürülen, yani üç 
senenin ortalama safi hasılatının her sene bu. 
idarelere verilmesi şekli üzerinde ısrar edilme
sine, ancak, 1937, 1938, 1939 olan bu senelerden 
harp senesine ratslıyan 1939 un kaldırılmasına 
ve onun yerine 1936 yıl'ınm ikamesi suretiyle da
ha normal yılların ölçü olarak kabulüne karar 
vermiştir. 

3. 5 nci maddede Bütçe Encümeninin koy
mak istediği istimlâke ait hüküm terviç edilme
miş ve bu hükmün Umumî îştimlâk Kanunu nü-. 
kümlerine bTaklıması daha uygun görüldüğün
den Encümenimizin evvelce kabul ettiği 5 nci 
maddenin aynen ipkasına karar verilmiştir. 

4. 6 nci maddeye gelince, Mersin limanının 
Devlet .Demiryolları ve Limanlan İşletme 
Umum Müdürlüğünce işletilmesi 4302 ve 4303 
sayılı kanunlarla kabul edilliğinden, bu kanun
la yeniden ilgilendirilmesi muvafık bulunma
mış ve Encümenimizin evvelce kabul ettiği 6 nci 
madde aynen kabul edilmiştir. 

5. 7, 8, 9 ncu maddelerle muvakkat madde 
aynen kabul edilmiştir; 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Da. En. Reisi 
Tekirdağ 

C. TJybadın 
Kâtip 

Giresun 
Necrm Osten 

Bolu 
H. Ş,Adal 

Erzincan 
Ş. Sökmensüer 

Gümüşane 
R. Güreli 
Kayseri 

A. H. aKlaç 
Malatya 

E. Barkan 
Sivas 

E. Dizdar 
Zonguldak 

R. V. 
Çoruh 

Atıf Tuzun 
l ' 

Balıkesir 
F. Tiritoğlu 

Bursa 
E. Güvendiren 

Erzurum 
N. Elgün .'; 

İzmir 
H. Onaran 

Konya 
Ş. Ergun 

Maraş 
R.. Kaplan 

Tokad 
A. Galip Pekel 

Rifat Vardar 

Bu. M. M. 
Giresun 

Necmi Osten 

Balıkesir 
8. Uzay 
Mardin 

Edip Ergin 
Gazianteb 

Dr. A. Melek 
Kars 

E. özoğuz 
Kütahya 

ö. B. U§aklt 
Sivas 

Mitat Ş. Bleda 
Trabzon 

S. Abanozoğlu 
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ÖÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlete ait bazı Uman ve iskelelerin Devlet De
miryolları ve Limanları îşletme Umum Müdür
lüğüne devri ve mezkûr Umum Müdürlükçe iş

letilmesi hakkında kanun projesi 

MADDE 1. — Samsun, îzmit, Mudanya, Er
dek, Edremit (Akçay) limanlarının ve iskelele
rinin işletilmesi Devlet Demiryolları ve Liman
ları îşletme Umum Müdürlüğüne devredilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Umum Müdürlüğü gerek birinci 
maddede yazılı limanlarda ve gerek bilâlıara 
Hükümetçe devredilecek diğer limanlarda İcra 
Vekilleri Heyetince tâyin ve tahdit edilecek hu
dut dâhilinde aşağıda yazılı hizmetleri inhisar 
şeklinde yapar. 

A) Yolcuların beraberlerindeki zat ve hane 
eşyası hariç olmak üzere bilûmum eşyanın ve 
gemilere ait yakacak maddelerinin yükleme, bo
şaltma, ve aktarma işleri, (otuz rüsum tonilâto
suna kadar «30 dâhil» deniz vasıtalarının gerek 
liman dâhilinde kıyıdan kıyıya ve gerekse liman 
haricinde limana ve limandan liman haricine ya
pacağı nakliyat ve hamulesinin yükleme, boşaltma 
ye aktarmaları ve bir de petrol ve müştaklarının 
konulmasına ve muhafaza edilmesine tahsis edil
miş mahallerde bu mahallerin veya deniz vasıta
larının hususi tertibatlı vasıtalariyle ve bu ma
hallerden aynı veçhile yükletilmesi ve boşaltıl
ması ve aktarma edilmesi işleri bu hükümden 
müstesnadır.) 

B) Eıhtnnlar, iskeleler ve deniz yolcu salon
ları tesis edilmesi ve tesis edilmiş ve edileceklerin 
işletilmesi. • 

C) Palamar şamandıraları tesisi ve tesis edil
miş ve edileceklerin işletilmesi, 

D) Limanda gemilere tatlı su verilmesi, 
E) Dalgıçlık işlerine ait teşkilât vücuda ge

tirilmesi ve bu işlerin yapılması, bu teşkilâtın 
kurulması ve işletilmesi hususlarına, Münakalât 
Vekili hakiki ve hükmî şahıslara muvakkaten 
ve tâyin edeceği esaslar dairesinde müsaade ede
bilir. 

MADDE 3. — Bu limanlarda halen alınmakta 
.plan resim ve ücretlerin alınmasına ve mer'i bu-

( S. Se 

DAHİLÎYE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTİKİŞt 

Bazı liman ve iskelelerin Devlet Demiryolları ve 
Limanları işletme Umum Müdürlüğüne devri ve 
mezkûr Umum Müdürlükçe işletilmesi hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — Samsun, îzmit, Mudanya, Ban
dırma, Erdek ve Edremit (Akçay) limanlarının 
ve iskelelerinin İşletilmesi Devlet Demiryolları 
ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğüne veril
miştir. _ 

MADDE 2. — Devlet Demiryolları ve Liman
ları îşletme Umum Müdürlüğü, gerek birinci 
maddede yazılı limanlarda ve gerek bilâhara Hü
kümetçe devredilecek diğer limanlarda İcra 
Vekilleri Heyetince tâyin ve tahdit edilecek 
hudut dahilinde, aşağıda yazılı hizmetleri in
hisar şeklinde yapar : 

A) Bilûmum eşyanın ve gemilere ait yaka
cak maddelerinüryükleme, boşaltma ve aktarma 
işleri (Yolcuların beraberlerindeki zat ve hane 
eşyası ile, otuz rüsum tonilâtosuna kadar (3ü 
dâhil) deniz vasıtalarının gerek liman da
hilinde kıyıdan kıyıya ve gerekse liman hari
cinden limana ve limandan liman haricine ya
pacağı nakliyat ve hamulesinin yükleme, bo
şaltma ve aktarmaların ve bir de petrol müş-
t aklar inin konulmasına ve muhafaza edilmesine 
tahsis edilmiş mahallerde bu mahallerin veya de
niz vasıtalarının hususi tertibatlı vasıtalariyle 
ve bu mahallerden aynı veçhile yükletilmesi ve 
boşaltılması ve aktarma edilmesi isleri bu hü
kümden müstesnadır.) 

B) Rıhtımlar, iskeleler ve deniz yolcu sa
lonları tesis edilmesi ve tesis edilmiş ve edile
li umden müstesnadır; 

C) Palamar şamandıraları tesisi ve tesis 
edilmiş ve edileceklerin işletilmesi; 

D) Limanda gemilere tatlı su verilmesi; 
E) Dalgıçlık işlerine ait teşkilât vücuda 

getirilmesi ve bu işlerin yapılması; 
(Bu teşkilâtın kurulması ve isletilmesi husus

larına Münakalât Vekili hakikî ve hükmi şahıs
lara muvakkaten ve tâyin edeceği esaslar daire
sinde müsaade edebilir). 

MADDE 3. — Bu limanlarda hâlen alınmakta 
olan resim ve ücretlerin alınmasına ve meri bu-
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTİBİŞİ 

Bazî liman ve iskelelerin Devlet Demiryolları vt 
Limanları İsletme Umum Müdürlüğüne devri ve 
mezkûr Umum Müdürlükçe işletilmesi hakkmda 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — Samsun, İzmit, Mudanya, Ban
dırma, Erdek ve Edremit ( Akçay ) li
manlarının ve iskelelerinin işletilmesi Devlet 
Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Mü
dürlüğüne verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Demiryolları ve Liman
ları İşletme Umum Müdürlüğü, gerek birinci 
maddede yazılı limanlarda ve gerek bilâhara 
Hükümetçe devredilecek diğer limanlarda İc
ra Vekilleri Heyetince tâyin ve tahdit edilecek 
hudut dahilinde, aşağıda yazılı hizmetleri inhi
sar şeklinde yapar: 

A) Bilûmum eşyanın ve gemilere ait yaka
cak maddelerini yükleme; boşaltma ve aktarma 
işleri; (yolcuların beraberlerindeki zat ve hane 
eşyasiyle, otuz rüsum tonilâtosuna kadar ( 30 
dâhil) deniz vasıtalarının gerek liman dahilin
de kıyıdan kıyıya ve gerekse liman haricinden 
limana ve limandan liman haricine yapacağı 
nakliyat ve hamulesinin yükleme, boşaltma ve 
aktarmaları ye bir de petrol müştaklarının ko
nulmasına ve muhafaza edilmesine tahsis edilmiş 
mahallerde bu mahallerin veya deniz vasıtaları
nın hususi tertibatlı vasıtalariyle ve bu mahal
lerden aynı veçhile yükletilmesi ve boşaltılma
sı ve aktarma edilmesi işleri bu hükümden müs
tesnadır.) • 

B) Rıhtımlar, iskeleler, ve deniz yolcu sa
lonları tesis edilmesi ve tesis edilmiş ve edilecek
lerin işletilmesi; 

C) Palamar şamandıraları tesisi ve tesis 
edilmiş ve edileceklerin işletilmesi; •' 

D) Limandan gemilere tatlı su verilmesi; 
E) Dalgıçlık işlerine ait teşkilât vücuda 

getirilmesi ve bu işlerin yapılması; 
(Bu teşkilâtın kurulması ve işletilmesi hu

suslarına, Münakalât Vekili hakiki ve hükmi şa
hıslara muvakkaten ve tâyin edeceği esaslar 
dairesinde müsaade edebilir.) 

MADDE 3. — Devlet Demiryolları ve Liman
lan İşletme Umum Müdürlüğü tarafından işle-

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİKİŞÎ 

Bazı liman ve iskelelerin Devlet Demiryolları ve 
Limanlan İşletme Umum Müdürlüğüne devri 

ve mezkûr umum müdürlükçe işletilmesi hakkında 
kanun lâyihası 

MADDE 1. 
rişi aynen. 

MADDE 2. 
rişi aynen. 

Bütçe Encümeninin değişte 

Bütçe Encümeninin değişti-

MADDE 3. 
rişi aynen. 

Bütçe Encümeninin değişti-
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tfonan tariMerint^atbikına devam ohmur. icabı 
'halimde bu resimleri ve :̂ fcarif elerdeki ücretleri 
indirmeğe veya Devlet Demiryollan ve Liman
ları İşletme Umum Müdürlüğünce İşletilmekte 
61an 'diğer limanlar için tâyin edilen resim ve 
ücretlerin âzamisini geçmemek üzere arttırmaya 
Münakalât Vekili mezundur. 

MADDE 4. — Birinci madde mucibince işle
tilmesi Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum Müdürlüğüne verilen limanlardaki bele
diye ve hususi idarelere ait bulunan iskelelerin-
mülkiyeti bu kanunun meriyete girdiği tarihte 
Devlet Demiryolları İşletme Umum Müdürlüğü
ne bedelsiz intikal eder. Ancak bu iskelelerin 
1937, 1938 ve 1939 malî yıllan safi ortalama 
gelirlerinin tamamı Devlet Demiryollannca her 
sene bu idarelere Ödenir. 

Bu iskelelerden diğer hakikî ve hükmi şahısla
ra ait olanlar bağlı olduğu mahallin idare heyet-* 
lerince takdir edilecek bedel mukabilinde Devlet 
Demiryolları ye Limanlan Umum Müdürlüğünce 
satın alınır, 

MADDE 5. — Bu limanlarda inhisarı $azam-
mun etmemek üzere Devlet Demjryoİlan ve Li
manlan İşletme Umum Müdürlüğü tarafından 
gemilerden çıkanlacak veya gemilere götürülecek 
yolcu, ye yolcu eşyası için mezkûr Umum Mü3ür-

D a E . 

Lunan tarifelerin s tatbikma devam*, olunur. .İca
bı .halinde bu resimleri ve tarifelerdeki -ücret
leri indirmeğe veya Devlet.Demiryolları ve Li
manları İşletme Umum Müdürlüğünce işletil
mekte alan diğer limanlar -için tâyin eöHlen re
sim ve ücretlerin âzamisini -geçmemek üzere 
arttırmağa MünakalâtnVekili mezundur. 

MADDE 4. — Birinci madde mueibinee iş
letilmesi Devlet Demiryolları ve Limanlan İşlet
me 'Umum Müdürlüğüne verilen limanlardaki 
belediye ve hususi idarelere ait bulunan iskele
lerin mülkiyeti, bu kanunun meriyete girdiği 
tarihte, Devlet Demiryolları İşletme Umum Mü
dürlüğüne intikâl eder. Ancak, bu iskelelerin 
1936, 1937, Î938 ve 1939 malî yılları safi orta
lama gelirlerinin tamamı, Devlet Demlryöllarm-
ca' her sene bu idarelere ödenir. 

J&ADDE 5. — Bu kanun mucibince, Devlet 
Demiryollarının satın alacağı, belediye hususi 
'idarelerden, maada, .hakikî ve hükmi şahıslara 
ait iskelelerin^ kıymetleri idare heyetlerince, tak
dir olunur. 

*3i$ADDE^ 6. —: Bu ! limaıİBi^ydf'belediye ve 
%aBusi idareler'de» gayri, ̂ iıallSfcî -ve "hükmi şa
hıslara ait, *iite^eMn**satîm *«htta üffaameleîeri 
Mttnceye %adar bu »e le le rm ^ay*âsa:frlıasıla^ 

li1an«i"'yüz€e rötazn slf'fi§il9erî»e'rnwîSMr. 

MADDE 7. -^ Bu limanlarda, inhisan tazam-
mun etmemek; üzere, Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Umum Müdürlüğü tarafından 
gemilerden çtkartlaeâk "veya gemilere -götürüle
cek yolcu Te; yö%u ̂ eşyası için nrezKÛT ~unrum 
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tilen liman ve iskelelerde hâlen aimmakta olan 
ücretlerin istifasına ve mer'i bulunan tarifelerin 

- tatbikına devam olunur.: Bu tarifeleri ^değiştir
meğe ve yeni tarifeler yapmağa Münakalât Ve-

.kilİHmezundur. 

MADDE 4. — Birinci madde mucibince işle
tilmesi Devlet Demiryolları ve Limanları İşlet
me Umum Müdürlüğüne verilen limanlardaki 
belediye ve hususi idarelere ait bulunan iskelele
rin mülkiyeti bu kanunun mer'iyete girdiği 
tarihte Devlet Demiryolları ve Limanları işlet
me Umum Müdürlüğüne intikal eder. 

Bu iskelelerin her seneki gayrisâfi varidatı-, 
nıvC % 30 u bunların alındığı vilâyet hususi ida
releriyle belediyelere tediye olunur. 

•Bu iskeleleri karşılık; göstererek taahhüt al-
tınaiigiirmiş "bulunan hususi idarelerle belediyele
rin hisseleri, bu Vecibeleri ödeninceye-kadar %.50 
nispetinde tesbit ve tediye edilir. 

MADDE' 5. — Bu kanun mucibince işletilme
si Devlet Demiryolları ve Limanlan işletme 
Umum Müdürlüğü inhisarına verilen belediye ve 
hususi idarelerden maada hakikî ve hükmi şa
hıslara ait iskelelerden Liman işleri bakımından 
lüzum görülenler Belediye İstimlâk Kanunu hü
kümlerine tevfikan Devlet Demiryolları ve Li
manlan İşletme Umum Müdürlüğünce İstimlâk 
edilir. 

Bu suretle yapılacak istimlâk muamelesinin 
tekemmülüne kadar geçecek zaman için sahipleri
ne iskelelerin gayrisâfi varidatının % 30u tediye 
olunur. 

MADDE 6. — Mersin Limanının Devlet De
miryolları ve Limanları işletme Umum Müdürlü
ğünce işletilmesi hakkındaki 4303 sayılı kanu
nun 4 ttcü muvâkkat maddesi kaldırılmıştır. Bu 
limanda mevcut iskeleler hakkında dahi bu ka
nunun 4 nefi maddesi hükmü tatbik olunur. 

HADDE 7. — Bu limanlarda, inhisarı tazam
mum etmemek üzere, Devlet Demiryolları ve Li
manlan işletme Umum Müdürlüğü tarafından 
gemilerden çıkarılacak veya gemilere götürülecek 
yolcu ve yolcu eşyası için mezkûr Umum Müdür-

Ba.E. 

MADDE 4. — 1 nci madde mucibince işletil
mesi Devlet -Demiryolları ve Limanları .işletme 
Umum Müdürlüğüne verilen limanlardaki,bele
diye ve hususi idarelere ait bulunan ^iskelelerin 
mülkiyeti,: bu kanunla. meriyete gerdiği tarihte, 
Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme Umum 
Müdürlüğüne intikal eder. 

Ancak, bu iskelelerin 1936, 1937, 1938 malî 
yılları safi ortalama gelirlerinin tamamı Dev
let Demiryolları ve Limanları 'işletme Umum 
Müdürlüğünce her «ene bu idarelere ödenir. 

MADDE 5. — Dahiliye Encümemmn'değdi
rişi'aynen. 

MADDE 6. — Dahiliye Encümeninin değişti-
rişi aynen. 

MADDE 7. — Bütçe Encümeninin değişti-
rişi aynen. 
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lükçe yapılacak üeret tarifeleri Münakalât Vekâ
leti tarafından tasdik olunur. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Bu liman ve is
kelelerin 1944 malî yılı varidat ve masrafları Dev
let Demiryolları ve Limanları İşletme Umum 
Müdürlüğünün mezkûr sene bütçesinin alâkalı 
tertiplerine irat ve masraf kaydı suretiyle tahsil 
ve icra olunur. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Bu limanlarda
ki belediye ve hususi idarelerden gayri hakikî ve 
hükmi şahıslara ait olan iskelelerin satın alma 
muameleleri bitinceye kadar bu iskelelerin ha
sılatı gayri sâfiyelerinin yüzde otuzu sahiplerine 
verilir. 

MADDE 6. -
itibaren mer'idir. 

MADDE 7. -
sına Münakalât, 
memurdur. 

- Bu kanun neşri tarihinden 

Bu kanun hükümlerinin icra-
Maliye ve Dahiliye Vekilleri 

Bş. V. Ad. V. 
Ş. Sarafioğlu R.JTürel 
Da. V. Ha.V. 

Hilmi Uran N.Menemencipğîu 
ÎÖ.V. N&.V. 
Yücel SımDay 

S.Î .M.V. G. Î.V. 
Dr. H. Alataş Suad H. Ürgüblü Ş. R. Eutipoğhı 

MÖ. V, TL W 
A. W. Cth$8oy C. 8. Birm 

. n i . 1944 
M. M. V. 

A. R. Artunkal 
Mal V. 

F. Ağralı 
Ut. V. 

Fuad Sirmen 
Zr. V. 

-Da. E. 

müdürlükçe yapılacak ücret tarifeleri Münaka
lât Vekâleti tarafından tasdik olunur. 

MUVAKKAT MADDE — Bu Uman ve iske
lelerin 1944 malî yılı varidat ve masrafları, Dev
let Demiryolları ve Limanları îşletme Umum 
Müdürlüğünün mezkûr sene bütçesinin alâkalı 
tertiplerine irat ve masraf kaydı suretiyle tah
sil ve icra olunur. 

MADDE 8. 
mer'idir. 

Bu kanun neşri tarihinden 

MADDE 9. — Bu kanunun hükümlerinin ic
rasına Münakalât, Maliye ve Dahiliye Vekilleri 
memurdur. 

( S. Sayısı: 35 ) 



k k 
lükço yapılacak ücret tarifeleri-Münakalât Vekâ
leti tarafından tasdik olunur. . 

MUVAKKAT MADDE — Bu liman ve iske
lelerin 1944 malî yılı varidat ve masrafları, Dev
let Demiryolları ve Limanları İsletme Umum 
Müdürlüğünün mezkûr sene bütçesinin alâkalı 
tertiplerine irat ve masraf kaydi suretiyle tahsil 
veya icra olunur. 

MADDE a 
mer'idir. 

Bu kanun neşri tarihinden 

MADDE 9.'— Bu kanun hükümlerinin icra
sına Münakalât, Maliye ve Dahiliye Vekilleri me
murdur. 

ba.k 

MUVAKKAT MADDE 
nin değiştirişi aynen. 

Bütçe Encümeni-

MADDE 8. 
rişi aynen. 

MADDE 9. 
rişi aynen. 

— Bütçe Encümeninin değişti-

— Bütçe Encümeninin değişti* 

< * * - « •» -*4-
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S. Sayısı: 40 
Arazi Vergisi Kanununun 2 nci maddesine bir fıkra 
ilâvesine dair kanun lâyihası ve Dahiliye, Ziraat, Mali

ye ve Bütçe Encümenleri mazbataları (1/237) 

T.C. • ' 
Başvekâlet 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 10 . IV . 1944 

Sayı : 71-117, 6/1077 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1833 sayılı Arazi Vergisi Kanununun 2 nci maddesine bir fıkra ilâvesine dair Ziraat Vekilli
ğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 25 . I I I . 1944 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

1833 sayılı Arazi Vergisi Kanununun 2 nci maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanunun mucip sebep
ler lâyihası 

Haralarla Merinos çiftlikleri 867 numaralı kanunun 3 ncü maddesiı gereğince kendi varidatla-
riyle ve karasığır damızlıkhanelerinden bazıları da mütedavil sermaye ile idare olunmaktadırlar. 

Bu müesseselerin arazi ve bina kıymetleri hesap bakımından bilançolarda, demirbaş ve sabit kıy
metler hesabında kayıtlı iseler de gerek toprak ve gerekse bina varlıkları Hazine namına toplu bu
lunmaktadır. 

Ziraat Vekâletine bağlı bulunan haralarla Merinos çiftlikleri ve karasığır damızlıkhaneleri mem
leket hayvanlarının ıslahı için muhtaç bulunduğumuz damızlıkları yetiştirmek gibi bir âmme hizmeti 
ile mükellef bulunmakta ve bu müesseseler hakkında bazı istisnalarla umumî hükümler tatbik olun
maktadır. 

Fakat bu kurumların durumu 1833 sayılı Arazi Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin (A) fıkra
sında sayılan istisnalar arasında bulunmamaktadır. 

Haralarla Merinos çiftlikleri ve karasığır damızlıkhaneleri de birer âmme hizmeti ile mükellef, 
ticari bir gaye ve mahiyet arzetmiyen, birer Devlet müessesesi olduklarından bunların da yukarıda 
arzedilen istisnalar arasına girmesi gerekmektedir. 
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Dahiliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye Encümeni 
Esas No. 1/237 
Karar No. 30 

13.7.1944 

Yüksek Reisliğe 

1833 sayılı Arazi Vergisi Kanununun ikinci 
maddesine bir fıkra ilâvesine dair Ziraat Vekil
liğince hazırlanan ve Başvekâletin 10 Nisan 1944 
tarih ve 6/1077 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise 
sunulan kanun lâyihası Encümenimize tevdi bu-
yurulmakla bizzat Ziraat Vekilinin ve Dahiliye 
Vekâleti namına Mahallî İdareler ve Maliye Ve
kâleti namına da Varidat Umum Müdürlerinin 
huzuriyle tetkik ve müzakere olundu. 

Bu müzakere neticesinde: Haralarla Merinos 
çiftliklerinin 867 sayılı kanunun 3 ncü maddesi 
gereğince kendi varidatiyle ve karasığır damız-
lıkhanelerinden bazılarının da mütedavil serma
ye ile idare olunduğu görülmüş ise de, bunların 
arazi ve binaları Hazine namına tapulu bulun
duğu ve bu hizmetlerin memleket hayvanlarının 
ıslahı için muhtaç bulunduğumuz damızlıkları ye
tiştirmek gibi bir âmme hizmeti ifa etmekte ol
duğu anlaşılmıştır. Hara ve Merinos çiftlikleri 
ve karasığır damızlıkhanelerinin ticari bir gaye 
ve mahiyet arzetmeyip bir âmme hizmeti ile mü
kellef olmaları sebebiyle 1833 sayılı kanunun 
ikinci maddesinde tadat olunan müesseselerle aynı 
mahiyette bulunmalarına ve bahsa mevzu teşkil 
eden tekâlifin esasen cüzi oluşu hususi idareler 
bakımından da mahzursuz görülmesine binaen, 
bu müesseselerin, adı geçen kanunun ikinci mad
desine bir fıkra eklenmek suretiyle arazi vergi
sinden istisna edilmesi ve şimdiye kadar esasen 
pek cüzi olan arazi vergisini vermemiş olanların 
gözönünde tutularak bu istisnanın teşekkülleri ta

rihinden itibar edilmesi Encümenimizce de mah
zursuz ve muvafık görülmüştür. 

Ancak, müzakere esnasında, (Karasığır) ke
limesi üzerinde durulmuş ve bunun gerek sığır 
mukabili olarak kullanılmış olmaması ve gerekse 
susığırmı da cami bulunması için sadece (Sığır 
damızlıkhaneleri) şeklinde şâmil bir ifade kulla
nılması daha uygun addedilmiş ve tavzih ve tas
hih gayesiyle de (Devlete ait arazi) tabiri tercih 
olunmuştur. 

Havalesi veçhile Ziraat ve Maliye Encümen
lerine tevdi buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe 
sunulur. 
Da. En. Reisi Rs. V. Bu M. M. 

Tekirdağ Çorum Giresun 
C. Uybadın A. Tüzüri N. Osten 

Kâtip 
Seyhan Ankara Balıkesir 
C. Oral F. Daldal F. Tiritoğlu 
Bolu Elâzığ Erzincan 

İT. 8. Adal 8. Sağıroğlu Ş. Sökmensüer 
Erzurum Gazianteb Gümüşane 
N. Elgün Dr. A. Melek R. Güreli 

îçel Kars Kayseri 
R. Koraltan E. Özoğuz A. II. Kalaç 

Konya Kütahya Şiird 
8. Ergun Ö..B. Uşaklı . S. Tuncay 

Tokad Trabzon 
A. G. Pvkel 8. Abanozoğlu , 

Yozgad Zonguldak 
S, Korkmaz R, Vardır 
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Ziraat Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Ziraat Encümeni 1 .VI . 1944 
Esas No. 1/237 

Karar No. 12 
Yüksek Reisliğe 

Ziraat Vekilliğince hazırlanarak Başvekâlet
ten Yüksek Meclise sunulan ve encümenimize ha
vale buyurulan kanun lâyihası okundu ve görü
şüldü. 

Hükümet ve Dahiliye Encümeninin mucip se-
bebîerinde de belirtildiği üzere Haralarla Merinos 
çiftlikleri ve sığır Damızlıkhaneleri memleket 
hayvancılığının ıslahı için damızlık yetiştirmek 
gibi önemli vazifeleri vardır. Âmme hizmeti gören 
ve ticari bir gaye takip etmiyen Devlet müesse
sesi olduklarından bunların da arazi vergisinden 
istisnaları encümenimizce de çok yerinde görüle-
rak Dahiliye Encümeninin yaptığı değişiklikle lâ-

1833 sayılı Arazi Vergisi Kanununun 2 nci 
maddesine bir fıkra ilâvesine dair Ziraat Vekil
liğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 
25 . I I I . 1944 tarihinde Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan ve Başvekâletin 10 Nisan 1944 tarih 
ve 6/1077 sayılı tezkereleriyle Yüksek Meclise 
sunulup Encümenimize havale buyuru]an kanun 
lâyihasiyle Dahiliye, Ziraat Encümenleri mazba
taları Hükümet mümessillerinin huzuriyle tetkik 
ve müzakere olunarak aynen tasvip edilmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe Encümenine tevdi 

yilıa kabul edilmiştir. 
Havalelerine göre Maliye Encümenine gönde

rilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Ziraat En. R. M. M. Kâtip 
İzmir Manisa Çanakkale 

R. Köken Yaşar Özey S. Botu 
Denizli Hakkâri Kırklareli 

E. A. Tokad A. R. Göksidan Z. Akın 
Maraş Mardin Niğde 

A. Y-ayctoğlu L. Ülkümen R. Dolunay 
Siird Yozgad 

A. R. Esen M. Alpak 

buyurulmak üzere Yüksıek Reisliğe sunulur. 

Maliye En. Reisi M. M. Kâtip 
İstanbul Aydın Ankara 

A. Bayındır A. Menderes M. Aksoley 
Antalya Antalya Kastamonu 

II, T. Dağhoğlu Dr, G. Kahraman II. Çelen 
Malatya Tekirdağ Tokad 

M. N. Zabçı E. Ataç C. Kovalı 
Urfa 

M. E. Tekeli 

Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 12 . Yi I . 1944 
Esas No. 1/237 
Karar No. 48 

Yüksek Reisliğe 

( S . Sayısı : .40) 



Bütçe Encü 

T.B.M.M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. İ/237 
Karar No. 22 

Yüksek 

1833 sayılı Arazi Vergisi Kanununun ikinci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair Ziraat 
Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar Kurulunca 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan ve Baş
bakanlığın 10 Nisan 1944 tarihli ve 6/1077 sa
yılı tezkeresiyle sunulan kanun tasarısı Dahiliye, 
Maliye, ve Ziraat Encümenleri mazbatalariyle 
birlikte Encümenimize verilmekle Ziraat Baka-
niyle Dahiliye ve Maliye Bakanlıklarının mümes
silleri hazır bulundukları halde müzakere olundu. 

Arazi Vergisi Kanununun ikinci maddesinin 
(A) fıkrası hükmü ile ziraatın ıslah ve inkişafını 
temin etmek maksadiyle kurulmuş ve kamu hiz
metini görmekte bulunmuş olan Devlete, mülhak 
ve hususi bütçeli dairelere ve kamu faydasına 
hizmet eden cemiyetlere ait arazi vergiden muaf 
tutulmuş iken, memleket hayvanlarının ıslahı 
için muhtaç bulunduğumuz damızlıkları yetiş
tirmek gibi bir kamu hizmeti görmek maksadiy
le kurulmuş ve Ziraat bakanlığına bağlı harala
rın, merinos çiftliklerine ve sığır damızlıkhane-
lerine tahsis edilmiş olan Devlet arazisi kanun
da zikredilmediğinden muaflık dışında kalarak 
vergiye tâbi tutulmak durumuna girmiştir. 

Kamu hizmetine tahsis edilmiş olan Devlet 
arazisinin muaflığı, kanunda prensip olarak ka
bul edilmiş olmasına göre, bu mahiyette bulu
nan haralara, merinos çiftliklerine ve sığır da-
mızhkhanelerine tahsis edilmiş bulunan Devlet 
arazisinin de muaflıktan istifade ettirilmesi mez
kûr prensipe uygun görülerek kanun tasarısı En-
cümenimizce de yerinde bulunmuştur. 

Dahiliye Encümeninin mazbatasında belirti
len sebepler, Encümenimizce de yerinde görülmüş 
olmakla beraber muaflıktan istifade ettirilme
si istenilen araziyi daha açık bir şekilde ifade et
mek maksadiyle birinci madde yeniden yazılmış 
ve tatbikatta, ihtilâf doğuracağı düşünülen ve 
muaf arazinin teşhisinde mühim bir faydası da 
görülemeyen (münhasıran kendi işlerinde kulla
nılan) tâbir maddeden çıkarılmıştır. 

(S . Say; 

neni mazbatası 

, 6.1.1945 

Başkanlığa 

öteyandan, gerek Hükümet teklifine, ge
rekse Dahiliye Encümeni metnine muaflığın bu 
müesseselerin teşekkülleri tarihinden itibaren yü
rümeğe baslıyaeağı hakkında parantez içinde bir 
fıkra konulmuş olup, kanun yürürlüğe girdikten 
sonra yeniden kurulacak olan hara ve çiftliklerle 
damızlıkhanelere tahsis edilecek arazinin, kuru
luş tarihinden itibaren muaflıktan faydalanacağı 
tabiî bulunmasına mebni bu kayıt, münhasıran 
kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar ta
hakkuk ettirilmiş olan arazi vergilerini hedef tut
makta ve bu vergilerin aranmamasını temine ma
tuf bulunmaktadır. Vergi muaflıklarının sarih 
bir metne istinat etmesi zaruretinden başka ka
nunun yürürlüğe girmesinden daha evvelki za
mana raci hükümlerin de açık olarak yazılması 
her cihetten lüzumlu olduğundan, parantez için
deki fıkranın bilinci maddeden kaldırılarak, bu
nunla temini düşünülen hususun muvakkat bir 
madde olarak kanuna derci kararlaştırılmıştır. 

Kamutayın tasvibine konmak üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Reis 
Kastamonu 
T. Coşkun 

Kâtip 
İstanbul 

F. öymen 
Bolu 

Dr. Z. Ülgeri 
Diyarbakır 

Ş, Uluğ 
İstanbul 

H. Kortu 
Kayseri 

F. Baysal 
Urfa 

M. E. Tekeli 

Reis V. 
Edirne 

M. N. Gündilzalp 

Aydın 
Gl. R. Alpman 

Çanakkale 
S. T. Arsal 

Giresun 
M. Akkaya 

İstanbul 
H. Ülkmen 

Manisa 
F. Kurdoğlu 
Yozgad 

S. tçöz 

M. M. 
Tokad 

H. N. Keşmir 

Bitlis 
B. Osma 

Diyarbakır 
E. Bekit 
Giresun 
A. Sayar 

izmir 
M. Birsel 

Rize 
T. B. Balta 
Yozgad 

A, Sungur 
Zonguldak Zonguldak 
E. Erişirgİl H. A. Kuyucak 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1833 sayılı Arazi Vergisi Konu-
nunun 2 nci maddesine bir fıkra 

ilâvesine dair kanun 

MADDE 1. —1833 numaralı 
Arazi Yergisi Kanununun 2 nci 
maddesine aşağıdaki (E) fıkrası 
eklenmiştir. 

(E) Ziraat Vekâletine bağlı 
kararlarla Merinos çiftliklerine 
ve karasığır Damızlıkhanelerine 
ait olup münhasıran kendi işle
rinde kullanılan ve icar edilme
yen arazi (teşekkülleri tarihin
den itibaren), 

MADDE 2. — Bu kanun 
neşri tarihinden muteberdir. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini icraya Maliye, Da
hiliye ve Ziraat Vekilleri me
murdur. 

25 . I I I . 1944 
Bş. V. A d V. 

Ş. Saraçoğlu R. Türel 
M.M. V. Da. V. 

A. R. Artunkal Hilmi Uran 
Ha. V. Ma. V. 

N. Menemencioğlu F. Ağralı 
Mf. V. Na.V. 
Yücel Sırrı Day 

îk. V. S. 1. M. V. 
Fuad Sirmen Dr. H. Alataş 

G . î . V. Zr. V. 
Suad H. Ürgüblü Ş. R. Hatipoğlu 

M ü . V . / Ti. V. 
A. F. Cebesoy C. S. Siren 

- 6 -
DAHİLİYE ENCÜMENİNİN 

DEĞİŞTİRiŞÎ 
1833 sayılı Arazi Vergisi Kanu
nunun ikinci maddesine bir fık
ra ilâvesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 1833 sayılı Ara
zi Vergisi Kanununun ikinci 
maddesine'aşağıdaki (E) fıkrası 
eklenmiştir : 

E) Ziraat Vekâletine bağlı 
haralarla Merinos çiftliklerine 
ve sığır damızlıkhanelerine ait 
olup münhasıran kendi işlerinde 
kullanılan ve icar edilmiyen Dev
lete ait arazi (Teşekkülleri tare-
hinden itibaren), 

MADDE 2. — Hükümetin tek
lifi avnen. 

MADDE 3. 
lifi avnen. 

Hükümetin tek-

M « * ^ - l » > A « 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DE
ĞİŞTİRİŞİ 

Arazi vergisi hakkındaki 1833 
sayılı kanunun ikinci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair ka

nun tasarısı 

MADDE 1, — 1833 sayılı Ara
zi Vergisi Kanununun ikinci 
maddesine aşağıdaki (E) fıkrası 
eklenmiştir : 

E) Devlete ait olup Ziraat 
Bakanlığına bağlı haralara, Me
rinos çiftliklerine ve sığır da
mızlıkhanelerine tahsis olunan 
ve icar edilmiyen arazi. 

MUVAKKAT MADDE — Bi
rinci madde mucibince vergiden 
muaf kılman arazi için, kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihe kadar 
tahakkuk ettirilmiş olup da he
nüz tahsil edilmemiş bulunan 
vergiler terkin olunmuştur. Bu 
zamana- ait olarak mezkûr arazi 
için yeniden vergi tahakkuk et
tirilmez. '•••*• 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yın .tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini yürürlüğe Maliye, 
Dahiliye ve Ziraat Bakanları 
memurdur. 

( S . Sayısı: 40) ...... 





S. Sayısı: 4! 
Malatya Mebusu Mahmud Nedim Zabcı ve arkadaşla
rının, Fevkalâde vaziyet dolayısıyla bazı vergi ve re
simlere zam icrasına dair olan 3828 numaralı kanu
na ek 4040 sayılı kanunun 6 ncı maddesinin değişti
rilmesine dair kanun teklifi ve İktisat, Maliye ve Büt

çe Encümenleri mazbataları (2/42) 

Mucip sebepler 

Yüksek Reisliğe 

Bulgur, doğme ve saire gibi bilhassa köylünün en mühim iaşe maddeleri şimdiye kadar vergiye 
tâbi tutulmamıştır. 4040 numaralı kanunun mu^ip sebepleri arasında da bulgur ve emsalinden 
vergi alınacağına dair bir kayıt ve sarahat yoktur. Değiştirilmesi bahis mevzuu olan 6 ncı mad
dede (Undan maada) tâbirinin tefsiriyle bulgur ve emsalinin vergiden istisna edilmesi arz ve teklif 
edilmiş ve bu tefsirin ilk müzakeresi yapılan İktisat encümeninde de bu. gibi . maddelerin vergiye 
tâbi olmalarının doğru olmayacağı tezahür etmişse de (Undan maada) tâbirine bulgur ve emsalinin 
ithaline maddenin sarahati karşısında imkân görülememiştir. Bu sebeplerden dolayı bu kanuni teklifin 
yapılması zarureti hâsıl olmuştur. 

Malatya Malatya Malatya Malatya Malatya Malatya 
M; Nedim Zabcı K. Sayın II. Sağıroğlu O.Taner Emrullah Barkan M. Özpazarbaşı 

İktisat Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat Encümeni 23. VI. 1944 
Esas No. 2/42 
Karar No. 21 , 

Yüksek Reisliğe 

Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve 
resimlere zam icrasına dair 3828 numaralı kanuna 
ek 29 . V . 1941 tarihli ve 4040 numaralı kanu
nun 6 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkında Ma
latya Mebusu Mahmud Nedim Zabcı ve arkadaş
ları tarafından Yüksek Katınıza sunulan ve En
cümenimize havale buyurulan kanun lâyihası tek
lif sahibi ve Mtliye Vekâleti mümessili hazır bu
lundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Verilen izahattan anlaşıldığına göre, kanun 
teklifi ile güdülen maksat; halkın geçimi için de
ğirmenlerde döğme, kırma, öğütme ve ezme yol-

lariyle elde edilen un, bulgur ve emsalinin mua
mele vergisinden muafiyetini sağlamaktır. 4040 
numaralı kanunun 6 ncı maddesinin sarahati 
karşısında vergiden istisnasına imkân bulunamı-
yan fakat vergiye tâbi tutulması esasen maksut 
olmadığı tetkikat ile anlaşılan bulgur ve emsali 
için tahakkuk ettirilmiş vergilerin tahsilinden 
ısarfınazar olunmasını temin etmek de teklif sa
hiplerince istihsali matlup neticelerden biridir. 

Maliye Vekâleti mümessilinin izahatına na
zaran 4040 numaralı kanunun 6 nlı maddesinin 
tatbikmdan tahassül eden ve halkın zati ihti-



yaçlarını karşılamak üzere değirmenlerden geç
mesi lâzımgelen bulgur ve emsalinin vergiye tâbi 
tutulmalarında Hükümetin ısrarı yoktur ve ta
hakkuk safhasında bulunan veya tahakkuku der
piş edilebilecek vergilerin tutarı da büyümsenecek 
bir mahiyet arzetmemektedir. Bu sebeplerle kanun 
teklifi kabule şayan görülmüştür. Maliye mü
messilinin de muvafakati munzam olmak sure
tiyle maksadı daha vazıh bir şekilde temine sa-
lih olmak üzere birinci madde tanzim olunmuş
tur. Bu tadilden sonra hükmünün devamına lü
zum kalmıyacak olan 4040 numaralı kanunun. 6 
ncı maddesinin ikinci fıkrasının kaldı rılmasım 
temin için de ikinci madde vazolunmuştur. Fil
hakika zikri geçen altıncı madde «Undan başka 
maddeler» kaydiyle yağlı tohumların tâsiri ile 
beraber bulgur ve emsalinin imalini hükmü içine 
almakta bulunuyordu. Bulgur ve emsalinin ba
his mevzuumuz olan tadil ile muafiyeti kabul 

Münhasıran halkın kendi ihtiyaçları için ge
tirdikleri hububatı öğüten yel ve su ile mütehar
rik eleksiz ve valssiz değirmenlerle muharrik kuv
veti 40 beygir kuvvetini geçmiyen eleksiz ve vals
siz motorlu değirmenlerde kırılan bulgurların 
da muamele vergisinden istisnası makaadiyle Ma
latya mebusları tarafından yapılan kanun teklifi 
ile iktisat Encümeninin 23 Mayıs 1944 tarihli 
mazbatası Encümenimize havale buyurulmakla 
Maliye Vekâleti mümessili hazır olduğu halde 
teklif lâyihası tetkik ve müzakere edildi. 

3843 numaralı Muamele Vergisi Kanununun, 
müesseselere matuf muafiyetleri ihtiva eden 
10 ncu maddesinin beşinci fıkrasında (Münhası
ran halkın kendi ihtiyâçları için getirdikleri hu
bubatı öğüten, furanlara, un ve zahire tüccar
larına hububat öğütmeyen ve kendi hesaplarına 
hububat öğütüp satmıyan yel ve su ile mütehar
rik valssiz, eleksiz değirmenlerle muharrik kuvveti 
40 beygiri geçmiyen aynı şartlara hâiz eleksiz ve 

olunmakla, yağlı maddelerin tâsirinde yapıla
cak muamelelerde hususi kanun ile hüküm al
tına alınmış bulunmakta olması hasebiyle 4040 
numaı'alı kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fık
rası hükmünün devamı mânâsız kalmaktadır. 

Muvakkat madde vuzuh temini maksadiyle ta-
clilen kabul olunmuştur. lÜçüncü ve dördüncü 
maddeler aynen kabul olunmuştur. 

Havalesi veçhile Maliye Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
İktisat En. Rs. 

Trabzon 
R. Karadeniz 

Afyon 
B. TürJcer 
Kırşehir 

E. Çobanoğlu 

M. M. 
Çankırı 
A. înan 
Ankara 
M. Eriş 
Niğde 

Dr. B. F. Talay 

Kâtip 
îçel 

Ş. Tugay 
Balıkesir 

M. Akpınar 
Trabzon 
T. Göksel 

Zonguldak Zonguldak 
II. Karabacak Ş. Tansan 

valssiz motorlu değirmenler «Bu d eğirmenlerde 
zâti ihtiyaç için öğütülen unlar satılığa çıkarılır
sa bu unlardan vergi alınır» denilmekte ve fev
kalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resimlere 
zam icrasına dair olan 3828 numaralı kanuna ek 
olan 4040 numaralı kanunun altıncı. maddesiyle 
işbu beşinci fıkraya şu fıkra eklenmiş bulunmak-. 
tadır: (Yukarıda yazılı şartları haiz bulunan de
ğirmenlerde undan başka maddelerin de imal 
edildiği takdirde mezkûr maddelerir 4e teslimi 
vergiye tâbidir). 

Bu ilâveden dolayı, beşinci fıkranın aslında 
yazılı değirmenler undan başka maddeler de imal 
ettikleri takdirce muafiyetleri tahdide uğramak
ta ve undan maada olan imalâtlarının vergiye 
tâbi olması icabetmektedir. Ve bundan ötürü bul
gur ve emsalinin de mükellefiyet dışında bıra
kılmadığı anlaşılmaktadır. 

Halbuki beşinci fıkra aslının vazma göre, 
münhasıran halkın ihtiyacı için çalışan ve vals 

• Maliye Encümeni mazbatası 

T.B.M.M. ^ 
Maliye Encümeni 26 . IX . 1944 

Esas No. 2/42 
Karar No. 55 

Yüksek Reisliğe 

,( S. Sayısı : 4 1 ) 



ve eleği bulnumadığı için adi kırma un imal eden 
değirmenlerin muafiyetiyle, halk ihtiyacını temin 
eden ve piyasa için çakşmıyan müesseselerin ver
giden istisnası maksadı güdülmüş ve bu gibi mu
af değirmenlerde yine halk ihtiyacı için kırılan 
bulgur ve emsalinden vergi alınması da istihdaf 
edilmemiş olduğu anlaşılmaktadır. Filhakika 
1941 yılında 4040 numaralı kanunun altıncı 
maddesiyle aynı zamanda hem onuncu maddenin 
müessese muafiyetine ait olan • (Yerli mahsulleri 
prinayı tâsir veya tasfiye ederek yağ istihsal eden 
müesseseler) şekildeki birinci fıkra kaldırılmış, 
hem de bahis mevzuumuz olan beşinci fıkraya 
(undan başka maddelerin imalini) vergiye tâbi 
tutacak bir fıkra eklenmiş olmasına göre, bu tek 
fıkra, bu değirmenlerdeki tâsir ameliyelerini mü
kellefiyet altına almak maksadiyle konulmuş bu
lunmaktadır. Ancak ifadenin ıtlakından ve un
dan başka maddelerin hepsine şâmil bir mükel
lefiyeti tazammun etmesinden dolayı bulgurun 
istisnası cihetine gidilememiştir. Buna nazaran 
kanunun maksudu dâhilinde olmayan bulgur hak
kında yeniden bir istisna tesis ile halk ihtiyacının 
temini Encümenimizce de muvafık görülmüştür. 

İktisat Encümenince, muaddel beşinci fık
raya hububattan başka fıkranın aslında bulun-
mıyan bakliyat da ilâve edilmiş bulunmaktadır. 
Halk ihtiyacına ait olmak sariyle nakliyatın da 
muafiyete ithalinde mahzur görülmemiştir. 

S — 
Bahis mevznu beşinci fıkranın* sonuna 4040 

numaralı kanunla eklenen fıkra hükmü, İktisat 
Encümeni metnine göre birinci maddeye tadilen 
alınmış olduğu cihetle artık bu fıkraya lüzum 
kalmadığı için bunu ilga maksadiyle İktisat 
Encümenince hazırlanan ikinci madde yerinde 
bulunmuştur. 

Bulgurlar için" şimdiye kadar tarhedilmiş olan 
vergilere gelince: Muamele Vergisi Kanununun 
beşinci-fıkrasının 4040 numaralı kanunla yapı
lan ilâveden sonra aldığı şekle nazaran, bulgur 
muafiyetine ithal edilemiyeceğine göre bu tar-
hiyatrn ancak makabline teşmilen af ve terkin 
suretiyle kaldırılması mümkün olup İktisat En
cümenince bu maksatla hazırlanan muvakkat 
madde de muvafık görülmüştür. 

Havalesi veçhile Bütçe Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Mal. En. Reisi M. M. Kâtip 

İstanbul Aydın Ankara 
A. Bayındır A. Menderes M. Aksoley 

Afyon K Antalya 
/. E. Baltacıoğlu H. T. Dağlıoğlu 
Antalya Burdur Kastamonu 

Dr. G. Kahraman Ş. Engineri H. Çelen 
Malatya Muğla Tekirdağ 

M. Nedim Zabct F. Mente§eoğlu F. Ataç 
Tokad Urfa 

Cemal Kovalı M. E. Tekeli 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B.M.M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 2/42 
Karar No. 23 

6.1. 1945 

Yüksek Başkanlığa 

Halkın kendi ihtiyaçlarında kullanılmak üze
re, valssız ve eleksiz yel ve su değirmenleriyle mu
harrik kuvveti kırk beygiri geçmiyen motorlu de
ğirmenlerde imal ettirdiği bulgur, döğme ve saire 
gibi maddelerin Muamele vergisinden istisnası 
maksadiyle Malatya Milletvekili Mahmut Nedim 
Zabcı ve arkadaşları tarafından yapılan kanun 
teklifi ve gerekçesi İktisat ve. Maliye Encümenleri 
mazbatalariyle birlikte Encümenimize verilmekle 
teklif sahibi ve Maliye Vekâleti mümessili hazır 

bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 
İktisat ve Maliye Encümenleri mazbatalarında 

açıklandığı gibi halk ihtiyacı için çalışan ve pi
yasa ve ticaret malı imal etmiyen valssız ve elek
siz yel ve su değirmenlerinde ve muharrik kuvveii 
kırk beygiri geçmiyen valssız ve eleksiz motorlu 
değirmenlerde halk için imal edilmekte olan bul
gur ve benzeri maddelerden muamele vergisi alın-r 
mak maksadı güdülmemiş iken Muamele Vergisi 
Kânununun, bahis mevzuu olan değirmenleri mu-
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af tutan onuncu maddesinin 5 numaralı fıkrası
na 4040 numaralı kanunun altıncı maddesiyle 
eklenen ve hakikatte bahis mevzuu değirmenler
den bazılarında yağ tâsirine mahsus taşlar da 
bulunduğundan, mezkûr değirmenlerde imal olu
nacak yağlardan vergi alınmasını hedef tutan 
fıkranın mutlak yazılmış olmasından dolayı mez
kûr değirmenlerde kırılan bulgur ve benzerlerin
den de vergi alınmak zarureti hâsıl olduğu ve 
bunun da halk ihtiyacını tazyik ettiği cihetle 
muaflığın yeniden konulması için kanun teklifi 
yapıldığı verilen izahlardan anlaşılmış ve teklif 
Encümenimizce de uygun bulunmuştur. 

Şimdiye kadar kanunda bakliyattan imal edi
len maddelerin muaflığı bahis mevzuu olmadığı 
halde kanun teklifine bu maddelerin muaflığı 
için de hüküm konulmuş ise de halk ihtiyacına 
münhasır kalmak şartiyle bu maddelerin muaf 
tutulması teklifinde de aykırılık görülmemiştir. 

Müzakereye esas alınan İktisat Encümeninin 
değiştirişi üzerinde Encümenimizce aşağıda açık
lanan maksatlarla bazı değişiklikler yapılmıştır. 

1. iktisat Encümenince 3843 sayılı kanunun 
onuncu maddesinin 5 numaralı fıkrası, bu fıkra
ya 4040 sayılı kanunla eklenmiş olan fıkra ile 
birlikte yeniden yazılmış olduğundan, 4040 sayılı 
kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası hüküm
süz kalmış ve bundan dolayı mezkûr fıkranın 
kaldırılması için ikinci madde tanzim edilmiş 
ise de 4040 sayılı kanunun mezkûr 6 ncı madde
sinin ipka edilmek istenilen ilk fıkrası (aynı 
kanunun onuncu maddesinin bir numaralı fıkra
sı kaldırılmış ve 5 numaralı fıkrasına aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir.) suretinde yazılı olup eklenen 
fıkra kaldırıldığı halde, ekleyen hükmün mad
dede bırakılması yazış itibariyle uygun bulunma
dığından birinci maddeye 4040 sayılı kanunun 
6 ncı maddesiyle eklenen fıkranın dahi değişti
rilmiş olduğunu gösterecek bir ibare katılması 
suretiyle maksat temin edilerek İktisat Encü
meninin ikinci maddesi tayy edilmiştir. 

2. Halk ihtiyacı için sözü geçen değirmen
lerde imal edilen bulgur ve benzerlerinden dolayı 
değirmenciler halktan vergi namiyle bir para al
madıkları halde kendileri namına resen ve cezalı 

olarak vergi tarh edildiği anlaşılmasına ve kanu
nun maksuduna uygun olmayan bu vergilerden 
henüz tahsil edilmemiş olanların tahsil edilme
mesi ve tarhiyatı yapılmıyanlann da bundan 
sonra tarh olunmaması bu bahiste adaleti tam 
olarak yerine getirmeğe yeter bulunmamıştır. 
Kanunun emrine uyarak vergilerini zamanında 
ödemiş olan vatandaşlardan alınan ve miktarı 
büyük bir yekûn tutmadığı Maliye Vekâleti mü
messili tarafından söylenen Muamele vergisiyle 
zamlarının da sahiplerine geri' verilmesi adalet 
isterlerinden bulunmuş olduğundan, maddeye 
böyle bir hükmün konulması gerekli görülmüştür. 
öteyandan tarh olunan vergiler, resen ve cezalı 
olmasına göre maddede vergi ile beraber zamla
rının da tahsil olunmayacağının açıkça gösteril
mesi lâzım geldiği gibi bulgur ve benzerlerinden 
alınan vergiler de 4040 sayılı kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihten itibaren tarh ve tahsil edil
miş bulunması hesebiyle gerek terkin olunacak, 
gerekse geri verilecek vergiler için bir başlangıç 
tâyini zaruri bulunduğundan muvakkat madde 
bu maksatları yerine getirebilecek surette yeni
den yazılmıştır. 

Kamutayın tasvibine sunulmak üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Reis R. Y. M. M. 
Kastamonu Edirne Tokad 
T. Coşkan N. Gündüzalp II. N. Keşmir 

Kâtip 
İstanbul Aydın Bitlis 

F.öymen Gl. Refet Alpman B. Osma 
Bolu Çanakkale Diyarbakır 

Dr. Zihni Ülgen S. T. Arsal Rüştü Bekit 
Diyarbakır Giresun Giresun 
Şeref üluğ M. Akkaya Ayet Sayar 
İstanbul İstanbul İzmir 
/ / . Kortel H. Ülkmen M. Birsel 
Kayseri Manisa Rize 
F. Baysal F. Kurdöğlu T. B. Balta 

• Urfa Yozgad Yozgad 
M. E. Tekeli S. îçöz A. Sungur 

Zonguldak Zonguldak 
E, Erişirgil IIâzım Atıf Kuyucak 
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M İ L İ L T Y Â MEfeüâtî MAH
MUT NEDİM ZABCI-NIN 

TEKLlFl 

Fevkalâde vaziyet doVdyisiyle 
bazı vergi ve resimlere zam icra
sına dair 3828numaralı kanuna 
ek 29 . V . 1941 tarih ve' 4040 
numaralı kanunun 6 ncımadde

sini değiştiren kanun teklifi 

MADDE 1. — Fevkalâde va
ziyet dolayısiyle bazı vergi ve 
resimlere zam icrasına d&ir olan 
3828 numaralı kanuna ek 29 . 
V . 1941 tarih ve 4040 numaralı 
kanunun 6 ncı maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir: 

MADDE 6. — 28 - 28 . V . 
1940 tarih ve 3843 numaralı ka
nunun 10 ncu maddesinin 1 nu
maralı fıkrası kaldırılmış ve 5 
numaralı fıkrasına- aşağıdaki 
fıkra ^eklenmiştir: 

Yukarıki fıkrada yazılı şart
ları haiz bulunan değirmenlerde 
un, bulgur ve saire gibi hububat 
ve bakliyatın döğülmesinden ve 
kırılıp ezilmesinden başka mad
deler imal olunduğu takdirde 
mezkûr maddelerin teslimi ver
giye tâbidir. 

M U V A K K A ? MADDE — Bi
rinci madde mucibince vergiden 
i&tigna edilen maddeler için tarh 
ve tahakkuk ettirilmiş olup da 
iıenüz tahsil edilmeyen bakaya 
terkin olunur. 

İKTİSAT ENCÜMENİNİN 
D E < M Ş M B İ Ş Î 

3843 sayılı Muamele Vergisi Ka
nununun 10 ncu maddesinin be-
şi?ıci fıkrasının değiştirilmesine 
ve 4040 sayılı kanunun 6 ncı 
maddesinin 2 ncifikrasımn kal
dırılmasına dair kanum teklifi 

MADDE 1. — 28 . V. 1940 
tarih ve 3843 numaralı kanu
nun 10 ncu maddesinin 5 nu
maralı fikası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Münhasıran halkın kendi ih
tiyaçları için getirdikleri hubu
bat ve bakliyatı öğüten, döğen, 
kıran veya ezen fırınlara, zahi
re tüccarlarına veya kendi he
saplarına imalât yapmıyan yel 
ve su ile müteharrik valssız ve 
eleksiz değirmenlerle muharrik 
kuvveti 40 beygiri geçmeyen 
aynı şartları haiz valssız ve 
eleksiz motorlu değirmenler. 

(Bu değirmenler4en zati ih
tiyaçlar için imal edilen mez
kûr maddeler satılığa çıkarıldı
ğı veya bunlardan başka mad
deler imal oİunduğu takdirde 
bunların teslimi yergiye tâbi
dir.) 

MADDE 2. — Fevkalâde va
ziyet dolayısiyle bazı vergi ve 
resimlere zam icrasına dair 
3828 numaralı kanuna ek 
29 . V . 1941 tarihli ve 4040 sa
yılı kanunun 6 ncı maddesinin 
ikinci fıkrası kaldırılmıştır. 

MUVAKKAT MADDE — Bi
rinci madde mucibince vergi
den istisna edilen maddeler için 
bu kânunun neşri tarihine ka
dar tarh veya tahakkuk ettiril
miş olupta henüz tahsil edilme
miş olan vergiler terkin oluna-
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN îM-
ĞİŞTİRİŞİ 

Muamele 'vergisi Tıakkırid&td 
3843 sayılı kanunun onuncu 
maddesinin 5 nci fıkrasının 

değistrilmesine dair kanun 
tasarısı 

MADDE 1, — 28 Mayıs 1940 
tarih ve 3843 sayılı Muamele 
Vergisi Kanununun onuncu 
maddesinin 5 nci fıkrası ile bu 
fıkraya 29 Mayıs 1941 tarihli-
ve 4040 sayılı kanunun 6 ncı 
maddesiyle eklenen fıkra aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir: 

Münhasıran halkın kendi ih
tiyaçları için getirdiği hububat 
ye bakliyatı öğüten^ döğen, kı
ran veya ezen fırınlara, zahire 
tüccarlarına veya kendi hesap
larına imalât yapmayan yel ve 
su ile müteharrik valssız ve 
eleksiz değirmenlerle muharrik 
kuvveti kırk beygiri geçmi-
yen aynı şartları haiz valssız ve 
eleksiz mûtörlü değirmenler. 

(Bu değirmenlerde zati ihti
yaç için imal edilen mezkûr 
maddeler satılığa çıkarıldığı 
veya bunlardan başka madde
ler imal olunduğu takdirde bun
ların teslimi vergiye tâbidir.) 

MUVAKKAT MADDE — Bi
rinci madde gereğince vergiden 
istisna edilen maddelerin tesli
minden dolayı 4040 sayılı ka
nunun yürürlüğe girdiği tarih
ten bu kanunun yayımı tarihine 
kadar olan.müddete ait olmak 



MADDE 2. — Bu kanun neşri 
tarihinden muteberdir. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini icraya îcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

Malatya Malatya 
M. N. Zabcı K. Sayın 

Malatya "Malatya 
/ / . Sağıroğlu Emrullah Barkan 

Malatya Malatya 
M. Ş. Özpazarbaşı O. Taner 

. Malatya 
M. öker 

cağı gibi geçmiş müddetler için 
yeniden tarhiyat da yapılamaz. 

MADDE 3. — Bu kanun neş
ri tarihinden muteberdir. 

MADDE 4. — Bu kanunun 
hükümlerini yürütmeğe îcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

üzere tahsil edilmiş bulunan 
muamele vergileri ve zamları 
geri verileceği gibi henüz tah
sil edilmemiş olan vergi ve zam
lar da terkin olunur ve mezkûr 
müddete ait olmak üzere yeni
den tarhiyat yapılmaz. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yım tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini yürütmeğe Bakan
lar Kurulu memurdur. 

» « « 

( Ö. dayısı ; 4 İ ) 



S. Sayısı: 42 
Büyük Millet Meclisi 1944 yılı Eylül, Ekim ve Kasım 

ayları hesabı hakkında Meclis Hesaplarının Tetkiki 
Encümeni mazbatası (5/25) 

Meclis hesaplannıa Tetkiki Encümeni mazbatası 

T.B. M.M. '[' / _ _ 
Meclîs Hesaplarınm Tetkiki E. 9 ; İ . 1945 

Esas No. 5/25 
Karar No. 4 

Yüksek Reisliğe 

Lira K. 

119 847 68 .1944 Eylül aymda Ziraat Bankasında kalan para 
3 101 814 76 1944 Eylül, Ekim, Kasım, aylarında Ziraat Bankasında kalan para 

3 221 662 44 
2 997 246 66 1944 Eylül, Ekim, Kasım, aylarında sarf olunan para 

224 415 78 1944 Aralık ayında Zirâat Bankasında kalan para 

Büyük Millet Meclisi Muhasebesinin 1944 Eylül, Ekim, Kasım aylarının sarf evrakı gözden 
g e ç i r i l d i . • • ' ' . • • • . . ' . . . , • ' • ' " • ' " • 

Eylül, Ekim ve Kasım ayları içerisinde Muhasebece alınan para 1944 senesi Eylül ayı başında 
Ziraat Bankasında kalan paraya eklenerek toplamından üç ayda sarf olunan para çıkarıldıktan 
sonra 1944 yılı Aralık ayı başında Ziraat Bankasında 224 415,78 kuruş kaldığı.ve Ziraat Banka
cından gelen hesap puslasnıda kaldığı bildirilen para toplamı da buna uygun bulunduğu görüldü. 

Umumî Heyete arzolunmak üzere Yüksek Başkanlığa sunuldu. 

Meclis Hesaplarının 
Tetkiki En. R. . M.M. 

Rize Afyon K. 
ÂH Zırh H. Çerçel 

Murakıp 
Çoruh 

M. Kansu 

Kâtip 
Samsun ; Erzurum -

Z, Durukan N. Dumlu 
Çanakkale 

H. ErgeneU 

Sinob 
H. Orucoğlu 
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