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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Dünya Sağlık Teşkilâtı Kongresinde Türki
ye'yi temsil etmek üzere Cenevre'ye giden Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanı Ekrem Hayri Üs-
tündağ'a Çalışma Balkanı Nuri özsan'ın vekil
lik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, 
okunarak bilgi edinildi;;, r 

Danıştay Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu Kanuna bâzı maddeler eklen
mesi hakkındaki kanun tasarısı Başbakanlığın 
isteği üzerine geri verildi; 

Sivas Milletvekili Rifat öçten'in, Türkiye 
Zirai Donatım Kurumu İdare Meclisi üyeliğine 
tâyin ©dilen Turgut Nalcıoğlu'nun tahsil derece
si hakkındaki Tarım Bakanlığından yazılı soru 
önergesi, talebi üzerine geri verildi; 

Siird Milletvekili Mehmet Daim Süalp'm, so
ruların Gündemdeki diğer maddelerden sonra 
görüşülmesi hakkındaki önergesi, bu Birleşime 
mahsus olmak üzere kabul olundu; 

Tokad Milletvekili Ahmet Gürkan'm, Mason 
derneklerinin kapatılması hakkındaki kanlın tek
lifinin reddine dair olan Adalet Komisyonu ra
porunun reddi hakkındaki önerge tekrar açık oya 
sunuldu; 

Afyon Karahisar Milletvekili Kemal özço-
ıBân ve 44 arkadaşının, 20 . I I . 1948 tarihli ve 
5189 sayılı Kanunun birinci maddesine bir fık
ra eklenmesi hakkındaki kanun teklifinin reddi
ne dair Adalet Komisyonu raporu, kabul olundu; 

Sivas Milletvekili İlhan Diadâr'm, Tababet 
ve Ş'uabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına dâir olan 
1219 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin değişti
rilmesi hakkındaki kanun teklifinin reddine da
ir Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu 
ilgili Bakanların huzuriyle görüşülmek ve bir 
defaya mahsus olmak üzere, gelecek Birleşime 
bırakıldı; 

Devlet Kitapları Döner Sermayesi hakkında
ki Kanunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki 4940 sayılı Kanun süresinin uzatıl
masına dair olan kanun kabul edildi; 

özel idarelerden aylık alan ilkokul öğretmen
lerinin kadrolarının Millî Eğitim Bakanlığı teş
kilâtına alınması hakkındaki 5166 sayılı Kanu
na bağlı (1) sayılı cetvelin değiştirilmesine dair 
5283 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun kabul edildi; 

Eski Ekonomi Bakanı ve Kocaeli Milletve

kili Sırrı Bellioğlu'nun hükümlü bulunduğu ce
zanın affına dair kanun tasarısı ile; 

Millî Korunma Kanunununun 65 nci madde
sinin değiştirilmesi ve 66 nci maddesinin kaldı
rılması hakkındaki kanun tasarısının birinci gö
rüşülmesi bitirildi; 

Kan gütme sebebiyle işlenen adam öldürme 
veya buna teşebbüs cürümlerinin failleri ve hı
sımları hakkında tatbik olunacak muameleye da
ir 3236 sayılı Kanunun ilgası hakkındaki kanun 
teklifi reddolundu; 

Açıkoya sunulan önergenin reddedildiği ve 
binaenaleyh Mason derneklerinin kapatılması 
hakkındaki kanun tekilifinin reddine dair olan 
Adalet Komisyonu raporunun kabul edildiği bil
dirildi; 

Balıkesir Milletvekili Ali Fahri İşeri'nin, 
Edremit'ten Balıkesir Hastanesine sevkedilen 20 
erin gidiş ve dönüşlerindeki yolsuz muameleye 
sebebiyet verenler hakkında ne yapıldığına dair 
sorusu, ilgili Bakan oturumda hazır bulunmadı
ğından 9 Mayıs Çarşamba Birleşimine bırakıldı; 

Afyon Karahisar Milletvekili Gazi Yiğitba
şı'nm, Mason dernekleri hakkındaki sorusuna, 
İçişleri Bakanı cevap verdi; 

Trabzon Milletvekili Cahit Zamangil'in, it
hal edilecek buğdayların miktar ve fiyatları ile 
mukavele şartları arasında arpa ihracının mev
cut olup olmadığına ve un paıçalmda değişiklik 
yapılıp; yapılmıyacağma dair sorusu ile; 

Mardin Milletvekili Mehmet Kâmil Boran'm, 
Pakistan'dan buğday satmalmak üzere Hükü
met namına temasta bulunmak için bir milletve
kilinin tavzif edildiği hakkındaki haberin doğru 
olup olmadığına dair sorusuna, Ekonomi ve Tica
ret Bakanı cevap verdi. 

Konya Milletvekili Hidayet Aydmer'in, bir 
çok feci kaza ve yangınlara sebep olan oyuncak 
tabanca mantarının menedilmesi veya zararları
nın önlenmesi hakkında ne düşünüldüğüne dair 
alan sorusuna, İçişleri Bakanı cevap verdi. 

Niğde Milletvekili Necip Bilge'nin Birleşik 
Amerika Devletleri Senatosunca Batı Avrupa Sa
vunma Plânlarına iştirake davetimiz hususunda 
alman kararın hukuki değeri ile şümulünün açık
lanmasına dair olan orusu, Dışişleri Bakanı hazır 
bulunmadığından, 4 Mayıs Cuma Birleşimine bı
rakıldı. 
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Trabzon Milletvekili Mahmut Goloğlu'nun, 
Trabzon'da yapılması kararlaştırılan hava mey
danının bugünkü inşa durumu ile bir an evvel 
ikmal edilmesi için ne gibi tedbirler alındığına 
müddetlere riayet etmiyen mütaahhit hakkında 
ne muamele yapıldığına ve istihkakının tama
men, ödenip ödenmediğine dair sorusu, Bayındır
lık Bakanı oturumda hazır bulunmadığından, 7 
Mayıs Pazartesi Birleşimine bırakıldı. 

Teklif 
1. — Erzurum Milletvekili Enver Karan'in, 

Madalya Kanunu teklifi (2/213) (Millî Savun
ma Komisyonuna); 

Raporlar 
2. — 5176 sayılı Kanunla dört sınıfa indiri

len . hastabakıcı hemşirelerin beşinci sınıfta ge
çen sürelerinin dördüncü sınıfta geçmiş sayılıp 
sayılmıyacağmm yorumlanmasına dair Başba-

' kanlık tezkeresi ve Millî Savunma ve Bütçe Ko
misyonları raporları (3/19) (Gündeme); 

3. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun geçici 31 nci maddesine bir fıkra eklenmesi
ne dair kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe Komis
yonları raporları (2/134) (Gündeme); 

4. — Devlet Orman İşletmelerinin bâzı ver
gilerden muaf tutulması hakkındaki 4920 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesinin yorumlanmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Tarım, Maliye, iç
işleri ve Bütçe Komisyonları raporları (3/85) 
(Gündeme); 

5. — istanbul Milletvekili Andre Vahram 
Bayar'ın, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun geçici 65 nci maddesinde değişiklik 
yapılmasına dair kanun teklifi ve Maliye ve Büt
çe Komisyonları raporları (2/116) (Gündeme); 

6. — istanbul Milletvekili Nazlı Tlabar'ın, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunun
da bâzı değişiklikler yapılması hakkında kanun 
teklifi ve Maliye ve Bütçe Komisyonları rapor-

2 . V . 1951 Çarşamba günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

. Başkanvekili Kâtip 
Kayseri Milletvekili Çorum Milletvekili 

F. Apaydın ,_ S. Baran, 
; : •"•>•'•>' K â t i p 

istanbul MHletvekili 
N. Tlabar 

lafı (2/128) (Gündeme); 
7. — Manisa Milletvekili Nafiz Körez ve 4 

arkadaşının, Demirci kasabası. yangın yerindeki 
arsaların tevhit, ifraz ve.tevzii hakkında kanun 
teklifi ve Geçici Komisyonla Bütçe Komisyonu 
raporları (2/155) (Gündeme); 

8. — Millî Piyango teşkiline dair olan 3670 
sayılı Kanunun 7 nci ve 10 ncu maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında. kanun tasarısı ve. Mali
ye ve Bütçe Komisyonları raporları (1/12Ö) 

. (Gündeme); 
9. — Posta, Telgraf ve Telefon işletme Ge

nel Müdürlüğü Teşkilât ve Vazifeleri ve Me
murları hakkındaki 4454 sayılı Kanunun 36 ncı 
maddesinin yorumlanmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Ulaştırma, Geçici ve Bütçe Komis
yonları raporları (3/87) (Gündeme)-; 

10. — Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından 
hariçten ithal olunan hububat ve unlarla bun
ların naklinde kullanılacak çeşitli kab ve mal
zemenin Gümrük ve Rıhtım Resmiyle diğer re
sim, vergi ve harçlardan muafiyeti hakkında 
Kanun tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Bütçe 
Komisyonları raporları (1/156) (Gündeme); 

11. — Vakfa ait tarihî ve mimari kıymeti 
haiz olan eserlerin korunma, bakım ve resto
rasyon işlerinde uyulacak prensipleri kararlaş
tırmak üzere bir Danışma Kurulu. kurulması 
hakkında Kanun tasarısı ve içişleri ve Bayın
dırlık Komisyonları raporları (1/14) (Gün
deme) ; 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 



BİRİNCİ OTUBUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikri Apaydın 

KATİPLER : Muzaffer Kurbanoğlu (Manisa), Sedat Baran (Çorum) 

«•» 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — SORULAR 

1. — Trabzon Milletvekili Cemal Reşit Eyü-
boğlu'nun, Bulgaristan'dan memleketimize gelen 
göçmenlerin sayısına, nasıl bir iskân usulüne tâbi 
tutulduklarına, bir an evvel müstahsil hale 
getirilmeleri için tatbik edilmekte olan usul 
ve mali kaynakların kifayetli olup olmadığına, 
şimdiye kadar gerdk teberru yolu ile ve gerekse 

4. — GÖRÜ? 

1. — Hayvanlar Vergisi Kanununun 4226 
sayılı Kanunla değiştirilen 18 nci maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile Balıke
sir Milletvekili Sıtkı YırcaU'nm, Hayvanlar 
Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve aynı kanuna geçici bir madde eklen
mesi ve Erzurum Milletvekili Sabri Erduman 
ve Çoruh Milletvekili Mecit Bumin'in, Hayvan
lar Vergisi Kanununun yürürlükten kaldırılma
sı hakkında kanun teklifleri ve Maliye, Tarım 
ve Bütçe Komisyonları raporları (1/117, 2/103, 
143 [1] 

BAŞKAN — Etendim, gündemin ikinci de
fa görüşülecek işler meyanında bulunan bir nu
maralı maddenin öncelik ve ivedilik karariyle 
görüşülmesi için raporda teklif vardır. Bu iti
barla öncelikle görüşülmesini yüksek oyunuza 
arzedeeeğim. (Neyi sesleri) Hayvanlar Vergisi 
Kanununun tadili hakkındaki maddenin önce
likle görüşülmesine muvafakat edenler... Etmi-
yenler... öncelikle görüşülmesi karar altına alın
mıştır. Tümü hakkında söz istiyen var mı? 

Nurettin Ertürk. 

[1] 147 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

yabancı kaynaklardan toplanan ve bu işler için 
sarfolunan paraların miktarına dair Tarım Ba
kanlığından sözlü sorusu (6/271) 

BAŞKAN — Cemal Reşit Eyüboğlu burada
lar mı? (Yok sesleri) Burada bulunmadıkları 
için gelecek Birleşime kaldı. 

NURETTİN ERTÜRK (Sivas) — Muhte
rem arkadaşlar; Hayvanlar Vergisi Kanununun 
çok iptidai ve adaletsiz bir kanun olduğunda 
müttefikiz. Parti programımızda bu gibi vergi
lerin ıslah edileceği kabul edilmiş, bundan mül
hem olan Hükümet programlarında da tedricen 
kaldırılacağı bildirilmişti. Bu vergiden % 20 bir 
indirmeyi derpiş eden teklifi getirmekle parti
nin bellibaşlı vaitlerinden birini tatbik saha
sına intikaj! ettirdiğinden Hükümeti tebrik ede
rim. 

Bu vergiye dair kanunları tetkik edersek; 
336 yılından 1945 yılma kadar sekiz defa de
ğiştirildiği görülür. Hemen her sahada Garpli-
leşmeyi düstur ittihaz ettiklerini iddia edenlerin, 
mükellefi bilhassa köylü vatandaşlar olan bu 
vergi mevzuunda, daha çok şark zihniyetine 
kayarak hareket etmelerinin sebebi anlaşılamı
yor. 

Vergi kanunlarında reform yapıyoruz diye
rek Gelir Vergisi Kanunu çıkaranlar, Hayvanlar 
Vergisi Kanununda böyle bir reforma lüzum ve 
ihtiyaç duymamışlardır. 

Muhterem arkadaşlar; bu verginin mükel
leflerini bilhassa, köylü vatandaşlar teşkil etti
ğine ve vergi de basit bir tarifle vatandaşların 
gücü yettiği nispette Devlet masraflarına işti-

PLEN İŞLER 
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raki demek olduğuna göre, evvelâ mükellefi
yetin hakiki durumunu tetkik etmemiz icabe-
der. Hayvanlar Vergisi mevzuunda da köylü
müzü dört kısma ayırarak tetkik etmek yerin
de olur sanırım. 

1. Büyük çiftçi olan köylü. 
2. Büyük çiftçi olnıadjgı t halde istihsali 

istihlâkinden çok olan köylü. 
3. İstihsali istihlâkine denk olan köylü. 
4. İstihsali istihlâkinden az olan köylü. 
Büyük çiftçiden Gelir Vergisi almak yolun

da ileri bir temayül olduğu bilinen bir hakikat
tir. Hayvanlar Vergisinin indirilmesi değil, fa
kat çoğaltılması bile bu kısmı müteessir etmez. 

İstihsali istihlâkinden çok olan köylülerde 
gene bu vergiden müteessir olmazlar. 

İstihsali istihlâkine denk olanlar da müte-
esir olmazlar, müteessir olduklarını farzetsek 
bile, bu vergi durumlarını kötüleştirme âmili 
sayılamaz. 

Üzerinde hassasiyetle durmamız icabeden 
kısım, istihsali istihlâkinden az olanlardır. Bu 
kısım, tahminime göre köylü nüfusumuzun % 
20 sini teşkil etmekte ve gün geçtikçe miktar
ları da artmaktadır. 

Verginin tarifi göz önüne getirilirse bu kı
sım köylü vatandaşlarımızın vergi ödemelerinin 
mânası cidden ehemmiyet kesbeder. 

Kanaatimce Demokrat Partiye düşen en bü
yük vazife bu dördüncü kısma dâhil bulunan 
vatandaşları hiç olmazsa üçüncü kısım seviye
sine çıkarmaktır. Bu da ancak yeraltı servet
lerinin işletilmesi ve yeni yeni iş sahaları açıl
ması, topraksız köylünün topraklandırılması ve 
mevcut toprağın değerlendirilmesi ile mümkün
dür. Bu lüzum ve zarureti bizden çok daha ev
vel kavradığına hususi konuşmalarında şahit 
olduğum sayın Adnan Menderes'ten bunu hak
lı olarak bekliyoruz. 

İşte müzakeresini yaptığımız Hayvanlar 
Vergisi bu son kısım mükellefler için ağır bir 
yük teşkil etmektedir. 

Yüz davarı olan bir köylü 80 lira tutan ver
gisini ödemekte asla müşkilât çekmez, fakat 20 
davarı olanlar 16 lira vergiyi ödemekten âciz
dirler. Hayvanlar Vergisi tahsilatının yüzde 
yüze yanaşması bu fikrimizi cerh edemez. 

Yurdun dağlık bölgelerinde yaşıyan bu va
tandaşlar hemen her eksikliklerini bu davar!n-

.1951 0 : 1 
I rıııın artan miktarı ve geliriyle sağlamak zorun

dadırlar. Onlar davar sahipleridir, fakat ne et 
yerler ne de yağ.. 

Kışı uzun ve ağır olan bu bölgelerde oturan 
köylülerin mal ve davarları (5 - 6) ay ahırda 

| hazır yem yemekle yaza çıkarlar. Köylünün ha-
L. zır -Y^m jyerrafsijjflgn t£glasf|^ $a*vırı olması lâ

zımdır. 
(lörülüyorki: Tarlası, çayırı az olan; yani 

ziraatçiliği az olan köylülerin malı, davarı da 
azdır. 

. Arkadaşlar; tasarının Maliye Komisyonun
daki müzakeresi sırasında Maliye Bakanlığının 
mümessili bir koyunun senede 15, 68, bir keçi
nin 16, 70, bir ineğin 47, 08 ve bir mandanın 
119, 70 kuruşa safi geliri olduğunu beyan etti. 

Memleketin verimli, ve hayvan cinslerini 
çok evvel ıslah etmiş bölgelerinde tetkikat ya
pılarak bu neticeye varıldığını zannediyorum. 
Seçim bölgem olan Sivas'ta bu rakamların ancak 
yarıları safi gelirdir. 

Hükümet gerekçesinden mülhem olan Tarım 
ve Bütçe Komisyonları hasıla ve semere vermi-
yen hayvanlarla çeki ve çift hayvanlarını yani 
(İğdiş, aygır ve kısrak dâhil) at, eşek, katır, de
ve, öküz ve erkek mandayı vergiden muaf tut
muştu?. 

Koyu»la keçinin bir yaşını dolduranları do
ğurmadıkları halde tasarıya göre vergiye tabi
dirler. Bunların hasılaları yoktur, semereleri de 
yalnız yün ve kıllarıdır. Dağlık bölgelerde otla-
yan bu hayvanlar, çalılara ve ağaçlara sürtüne-
rek üzerlerinde yün ve kıl da bırakmazlar. 

Tasarıdaki mülâhazaya göre; sırtından 80 
kuruşluk yün ve kıl almmıyan bu hayvanların 
80 kuruş vergiye tâbi olmaları elbette doğru 
olamaz. İneklerle dişi mandalar da böyledir. Yi
ne tasarıya göre: İki yaşma bitirmiş dişi dana 
ve dişi malaklar vergiye tâbidir. Fakat bunlar 
ancak dört yaşında doğururlar. Bunların yün ve 
kıl gibi semereleri de yoktur. Bu hayvanlar iki 
sene hasıla ve semere vermeden vergiye tâbi tu
tulmuş olduğu halde güçlerinden ancak beş ya
şında faydalanılması lâzımgelen ve fakat iki ya
şını dolduran erkek dana ve erkek malaklar ver
giye tâbi tutulmamıştır. Şurasını da arzedeyim 
ki aynı cins ve aynı yaşta bulunan erkek sığır 
ve mandalar satış değeri itibariyle dişilerinden 

I daha kıymetlidirler. 
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Görülüyorki; yaş haddi itibariyle dişi hay

vanların bir kısımları semere ve hasıla vermedik
leri halde vergiye tâbi tutulmak erkek hayvanla
rın yaş haddi itibariyle güçlerinden faydalana
mayanlar vergiden muaf tutulmak suretiyle bir
birine zıt ve tuhaf neticeler hâsıl olmuştur. 

At, katır ve eşek çalıştırmak suretiyle geçim
lerini temin eden aileler bulunmakla beraber at 
köylü indinde lüks bir hayvan olmaktan bugün 
için kurtulamaz. Bu istisna dışında at; bilhassa 
döl alma veyahut binmek için bulundurulur. Ta
sarıya göre; kâr" ve zevk maksadiyle beslenen at
tan vergi almıyacağız, fakat dul ve kimsesiz bir 
kadının ekmeğine katık bulmak kaygısiyle bes
lediği biricik ineğinden vergi alacağız. Yine ar-
zett'iğim bu istisnalar dışında fakir köylünün 
ne atı ne katırı ve ne de mandası vardır. Bu 
gibi hayvan sahipleri arazileri iyi ve kara dü
zeni yerinde olan köylülerdir, öküz ve erkek 
manda süs için beslenmez, ziraatte kullanılır. 
öküzü ve erkek mandası çok olanların ziraatci-
likleri elbette kuvvetlidir. Bu tasarı aynen ka
bul edildiği takdirde vergi ödemek kabiliyetleri 
yerinde olan mükelleflerin himaye edildikleri 
gibi bir netice kendiliğinden hâsıl olur ve ada
letsizliği ıslah edelim derken daha büyük bir 
adaletsizlik yapmış oluruz. 

Arkadaşlar; 1950 yılı Bütçe Kanununa göre 
davardan alınan vergi miktarı 24 milyon lira, 
hu vergiye matrah olan davar da 30 milyondur. 
Buna 12 milyon da artma ve kaçak ilâve eder
sek memleketimizde 42 milyon davar olduğu 
neticesine varırız. Nüfusumuz 21 milyon oldu
ğuna göre bir nüfusa iki davar düşüyor demek
tir. Bir davar ortalama 15 kilo et vereceğine gö
re köylümüz bir sene müddetle, fazla değil, 
günde 73 gram et yemeğe kalkışırsa memleketin 
davar yüzüne hasret kalacağı hakikatiyle karşı 
karşıya geliriz. 

Ziraatçilik^e hayvancılık başbaşa yürürse 
faydalı olur. Ziraatçilik hayvanı besler, değer
lendirir; hayvancılık da toprağı besler değer
lendirir. 

İstihlâkimizden fazla arpa, buğday istihsal 
edersek buna uygun fiyatla yakın dış pazar 
bulmak zorluğu karşısında kalabiliriz. Fakat 
ihtiyacımızdan fazla hayvan yetiştirirsek uygun 
fiyatla yakın dış pazarlar bulmak daha mümkün 
ve dolayısiyle hayvancılık kalkınmamızda daha 
mühim bir unsur olacaktır. Bu itibarla; hay-
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bulsak da fazla hayvan yetiştirenlere birer 
ikramiye versek daha iyi olur kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu verginin tahakkuk usulü de çok acı, çok 

üzücü ve çok masraflıdır. 
Bu tahakkuk usulü birçok yerlerde bir kı

sım memurların geçim membaı haline gelmiştir. 
Silâhlı jandarmalarla takviye edilen memurlar
dan müteşekkil kollar, bir ay müddetle geceli 

| gündüzlü köyleri basarlar, evleri ararlar. Ceple-
| rini doldurmayan, kuzu kesip rakı ikram etmi-

yen köyleri sıkıştırırlar. Kaçaklarını yakalarsa 
pazarlığa otururlar. Kaçaklarını yakalıyamazlar-
sa varmış gibi sahte zabıt tutmaktan korkmazlar. 
Biçare köylüler bu zabıtların sahteliğini ispat 
edip cezadan kurtulmak için cezadan çok masraf 
yaparlar, süründükleri de yanlarına kalır. 

Bu faciayı gören köylü ikinci sene kolların 
arzularına ram olmaktan başka kalmadığını 
anlar. Acıdır fakat yine bir hakikattir ki; kol
larda gezenlerin mideleri de çok kibardır. Oğlak 
eti ile iyi ve yen' rakı midelerine dokunur. Mut
laka kuzu eti ve kulüp rakısı lâzımdır. 

Ayrıca beyannameler davarların en çürük 
olduğu mevsimde verildiğinden köylüler bizza-
rure hasta ve ölüm halinde bulunan davarlarını 
da beyannameye ithal ederler. Bu davarlar 
yine sayım zamanında ölseler de vergileri veri
lir. Bundan kurtulmak istiyen,ler ölecekleri na
zara alarak bir kısımlarını beyannameye ithal 
etmezler. Bu arada oldu olacak diyerek hasta 
olmıyanların da bir kısmını yazdırmıyarak ka
çak bırakır. Ve böylece malının hırsızı olurlar. 
Bu öyle bir itiyat haline gelmiştir ki; (20) da
varına 16 lira vergi vermemek için bu 20 kaçak 
davarın arkasından her işi görecek durumda bu
lunan bir adam bir ay müddetle geceli gündüzlü 
yağmurda, karda, dağ, dere demez, dolaşır. Çal
dığı vergi, yırttığı çarık ve elbiseyi bile karşıla
maz. Maalesef bunu kendi de bilir. Fakat huy
dur, vazgeçmez. Sayım zamanı davarın satış 
zamanı olduğundan sayım müddeti geçene ka
dar davara alıcı da çıkmaz. 

Görülüyor ki, bu vergi ve tahakkuk usulü 
yüzünden mal ve davarın zamanında satışı geri 
kalmakta, köyylünün ahlâkı bozulmakta ve köylü
nün hükümete olan bağlılık ve güveni sarsılmak
tadır. 
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göre bu verginin sırf tahakkuku için bir milyon 
yedi yüz küsur bin lira harcanmaktadır. En az 
bir o kadar da tahsil masrafı ilâve etmek yersiz 
olmaz. Bu hale göre Hükümetin teklif ettiği 
% 20 indirme ile tahakkuk ve tahsil masrafı da 
nazara alınınca bütçeye akseden hakiki miktarın 
ancak 20 milyon lira olduğu anlaşılır. 

Gelir Vergisi Kanununun memur ve hizmet
lilere tatbikına en az 130 milyon lira bir masraf 
kabul ettik. Gelecek olan ücretli Hafta Tatili 
Kanunundan dolayı 300 bin işçi için 35 milyon 
bir masrafı da kabul etmek mevkiinde bulunu
yoruz. (Kanun tasarısı henüz gelmedi ama ben
deniz Yüksek Meclisin temayülünü böyle gör
mekteyim). Seçimden evvelki vaitlerimizi de 
hatırlıyarak 16 milyon köylü için 20 milyon lira 
tutar bu vergiyi kaldırmalıyız. 

Büyük çiftçileri ve bu meyanda sürü sahip
lerini de mâkuıl bir nisbette Gelir Vergisine tâbi 
tutarak bu yirmi milyona karşılık bulabileceği
miz de muhakkaktır. 

Netice olarak bu verginin kaldırılmasını is
tihdaf eden tasarının kabulünü bu mümkün ol
madığı takdirde muafiyetin erkek sığır ve man
da cinsine olduğu gibi dişi sığır ve dişi manda 
cinsine de teşmilinin kabulünü arz ve rica eyle
rim. Ancak bu takdirde adaletsizliği kısmen de 
olsa önlemiş bulunuruz. 

MAHMUT GÜÇBÎLMEZ (Bolu) — Muhte
rem " arkadaşlarım; mevzu üzerinde benden ev
vel konuşmuş olan Nurettin arkadaşımız etraflı 
izahat arzetti. Hükümetimizin bu kürsüden oku
muş olduğu, ilk beyannamesinde gerilikle tav
sif ettiği bu Hayvanlar Vergisini mutlaka kal
dıracağını vadetmiş olduğunu hatırlarsınız. Par
timiz programında yine bu va'dı destekliyen bir 
esasin yer almış olduğu yine bilinmektedir. Yal
nız yekûnu 30 milyonu bulan bu verginin 1951 
malî yılı içerisinde kaldırılmasının Hükümeti 
müşkül duruma düşüreceği düşünülerek ilk ham
le olmak üzere tenzil yoluna gidildiği bugün ya-
pılagelen müzakerelerden anlaşılmaktadır. 

Müzakere mevzuu olan kanun, bilindiği üze
re, konuşmanın başında arzettiğim. şekilde işin 
esasını kökünden halleden bir teklif ve gelir 
getiren- hayvanlar, gücünden istifade edilen hay
vanlar tasnif ine" tâbi tutulan diğer bir teklif ve 
demin' de arzetfiğim gibi Hükümetin % 20 ten
ziline ait üçüncü bir teklifin memzueu olarak ve 
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I komisyonlardan geçerek gelmiş bulunmaktadır. 

Cezri adım atılmasını istiyen Sabri Erduman ve 
Mecit Bumin arkadaşlarımız bu vergi sistemini 
kökünden kaldırmayı derpiş etmiş ve buna göre 
l)u kanun teklifini yapmışlardır. Fakat arzetti
ğim gibi 30 milyon liralık bir varidattan bütçe
yi mahrum edeceği için Maliye, Tarım ve Bütçe 
Komisyonları buna yanaşmamıştır. Sıtkı Yırcalı 
arkadaşımızın teklifi daha mantıkî bâzî esasla
ra istinat etmekte ve varidatından istifade edi
len hayvanları vergiye tâbi tutmak ve gücünden 
istifade edilen hayvanlar da ziraatte yardımcı 
birer istihsal unsuru oldukları için bunların 
vergiden istisna edilmesi lâzımgeleeeği belirtil
miş ve ancak bâzılarında fakir aileler için istis
nalar yapılması tatbikatta müşkilât doğuracağı 
düşüncesiyle alâkalı Maliye ve Tarım komisyon
ları da buna yanaşmamış ve Hükümetin teklifi 
ile bu teklifler mezcedilerek şimdiki teklif hu
zurunuza getirilmiştir. Ama şahsi görüşüm ola
rak arzediyorum ki, bu teklif de arzu edilen 
maksatları sağlıyacak kadar evsafı haiz durum
da değildir. Bendeniz muhalefetime mesnet teş
kil eden düşüncemi kısaca arzedeyim: Bu yeni 
kanunla meselâ hayvan sahipleri at, kısrak ve 
iğdiş için vergi vermiyeceklerdir. Buna muka
bil bir tek ineği olan ve başka hayvanı olmıyan 
ve bu ineği de çiftçiliğinde cer vasıtası olarak 
kullanmak mecburiyetinde kalan fakir vatan-

I daşlar, hem bu ineğin gücünden faydalanırken 
hem. de varsa sütünü cılız çocuklarına gıda ya
pan fakir vatandaşlar bn. vergi istisnasından is-

ı tifadc edememektedirler. Bu durum vergi ada
letinin ifadesi değildir' şüphesiz. 

. Adalet yapayım derken yine açık kapı bıra
kılmakta ve ister istemez bir vergi adaletsizliği 
ortaya çıkmaktadır. Bence işi cezrî bir tedbir 
ile; Sabri Erduman ve Mecit Bumin arkadaşla
rımızın düşündükleri gibi bu kanunu kökünden 
kaldırmak lâzımdır. Tatbikatta müşkülât vardır, 
cibayette- müşkülât vardır. Vatandaş ile Hükü
met arasını açan bu sistemin mahzurlarını arze-
derek başınızı ağrıtmak istemiyorum. Yalnız iki 
arkadaşımız, bu kanunun kaldırılması tarihini 
bir Mart 1951 den itibaren teklif etmişler; fa
kat 1 Mart 1951 den muteber olursa 1951 malî 
yıh içinde Hükümet bütçesi 30 milyon lira açık 
verecektir. Bu sebeple hem alâkalı komisyonlar 
ve hem de Hükümet buna yani kanunun 1951 
de kaldırılmasına yanaşmamıştır. Ama, bu se-
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nenin, yani bu malî senenin gelirine tesir etme
mek üzere bu kanun 1952 yılının 1 Martından 
itibaren kaldırıldığı takdirde Hükümet 1952 
senesinin varidatlarını hesaplarken - ki Ağus
tos ayında Bütçe hazırlıklarına başlanacaktır -
vergiyi kalkmış bilir. Varidatı terkin etmiş bu
lunur. 1952 senesinde 30 milyon liranın nereden 
karşılanacağını düşünür, ayarlar. Hayvanlar 
Vergisinin kaldırılacağını; partimiz, parti ola
rak programında vadetmişti, Hükümetimiz de 
bu kürsüden ilk beyannamesinde vadetmiştir. 
Bu vaitlerimizi millete karşı tahakkuk ettir
meye mecbururz. 

Bendenizin esasa taallûk eden fikrim budur. 
Maddelere geçildiği vakit konuşacağım. 1952 
malî yılının birinci gününde muteber olmak 
üzere bu kanunun külliyen kaldırılmasını tek
lif ediyorum. Başka memleketlerde mevcut ol-
mıyan bu geri vergi sistemine son vermek şere
fi partimize malolmalıdır. 

Maddelere geçildiği zaman diğer kısımları
nı arzedeceğim. 

BAŞKAN — Ferid Melen. 
FERlD MELEN (Van) — Muhterem arka

daşlarım, benim söyliyeceklerimi benden evvel 
konuşan arkadaşlar bertafsil arzettiler. Ben sa
dece onların noksan bıraktıkları birkaç noktaya 
temas edeceğim. 

Hayvanlar Vergisi de Yol Vergisi gibi, ver
gi sistemimizde iptidai karakterini muhafaza 
eden bir vergidir. Yol Vergisi Tanzimattan son
ra ihdas edildiği halde bu vergi daha çok geri
ye gider, ahkâmı feraize kadar gider ve menşe
ini oradan alır. Bu vergi, hakikaten bugünkü 
modern vergi sistemine doğru gittiğimiz bir 
devrede artık idamesine imkân olmıyan bir ver
gidir. Bunu kabul etmek lâzımdır. 

Her iki vergiyi de zaman zaman ıslah etmek 
istiyenler olmuştur. Ben de şahsan buna heves 
edenler arasmdayım. Fakat neticede kaani ol
dum ki ne Yol Vergisini, ne de Hayvanlar Ver
gisini ıslah etmeye ve adaletsizliği bertaraf et
meye imkân yoktur. Binaenaleyh bu vergiler 
kabili ıslah değildir, olsa olsa kabili ilgadır. 
(Bravo sesleri)/ 

Her iki vergiyi de bir hamlede Bütçeden çıka
rıp atmak mümkün değildir. Bunu takdir et
mek lâzımdır. Bugünkü bütçe imkânları ne 
Hayvanlar ve ne de Yol Vergisini bir hamlede 
bütçeden çıkarmıya imkân verecek halde değil-
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I dir, benim görüşüm budur. Bu sebeple gelen 

teklif mâkuldür. Yalnız ufak bir noksanı var
dır. O da büyük baş hayvanları tamamen içine 
almamış olmasıdır, inekle dişi manda vergi 
mevzuunun içinde bırakılmıştır. Grüçıbilmez ar
kadaşımız izah etti. Teklifte istinat edilen esas 
prensip bu sene için çeki hayvanlarını istisna 
etmek, mütebakisini gelecek yıllara bırakmak. 
Dişi manda ile ineğin diğer hayvanlardan bir 
farkı vardır. Koyun ve kqçi umumiyetle sürü 
halinde beslenebildiği halde gerek manda ve 
gerek inek memleketimizde sürü halinde bes
lenmez. Ekseriyetle fakir halkın bir iki veya 
üç ineği bulunur, istanbul ve Ankara gibi bü
yük şehirlerde süt satanlar vardır. Bunun ha
ricinde süt satanlar vardır. Fakat bunun hari
cindeki yerlerde bilhassa köyde bir iki inek ve
yahut bir iki dişi manda bir ailenin geçimine 
medar olan vasıtalardandır. 

Sıtkı Yırcalı arkadaşımızın teklifi güzeldir: 
Aile başına birkaç hayvanı, bunların geçimine 
medar olacak birkaç hayvanı vergi mevzuu
nun dışında bırakalım, diyor. Bu, doğru bir 
tekliftir. 

Ama ben, vergi ile uğraşmış bir adam sıfa-
tiyle hemen söyliyebilirim ki, bu, çok büyük 
güçlükler doğurabilir. Köylümüzün % 95 i 1-3 
hayvandan fazlasına sahip değildir. Bu se
beple inek ve dişi mandanın vergiye tâbi olması 
400 - 500 bin aileyi ilgilendirir. Bu bakımdan 
inekle dişi mandanın vergi mevzuu dışında bı
rakılması yolunda cesaretli bir adım atmak ye-

I rinde olur. Bunun getireceği vergi de esasen 2 
milyon lira kadar bir miktardır. Bu sene kış 
hafif geçmiştir, hayvan zayiatı olmamıştır, de
nilebilir. Vergiye tâbi hayvanlar miktarında 
bir artış olmuştur, vergisinde de bir artış ola
cak demektir ve bu artış feda edilecek miktarı 
tamamen .karşılıyabilir kanaatindeyim. Bunun 
için bir takrir veriyorum. Kabulünü arz ve ri
ca ederim. 

BAŞKAN — Sabri Erduman. 
SABRI ERDUMAN (Erzurum) — Muhte

rem arkadaşlar, Çoruh Milletvekili Mecit Bü-
min arkadaşımla teklif etmiş olduğumuz kanun 
Türk Milletinin, bilhassa ayağı çarıklı bulunan 
köylümüzü senelerce kıvrandıran, senelerce 
yoran, senelerce hırsızlık ve eşkiyalık ve çeteci
liğe alıştıran bir verginin kaldırılması hakkın
dadır. 

— 8 — 
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Sayın arkadaşlar, Yüksek Meclisi teşkil I 

eden üyelerin çoğu memuriyet hayatından bu
raya geldik. Bu verginin, hayvan mıntakası 
bulunan illerdeki şeklini hepimiz değilsek bile 
birçoklarının bunun tarzı, şekli, bunun tahsili, 
bunun tahakkuku, hakkında az çok bilgiye 
vâkıfız. Bizim üzerinde durduğumuz dâva esas 
itibariyle verginin ağırlığı değildir. Bu vergi 
âdilâne bir vergi değildir. Hukuki bir Devletin 
tahsil edeceği vergi şekli değildir. Demokrasi 
sahasına kavuşmuş bir milletin vergisi değildir. 
Onun için bu verginin tarzı, şekli üzerinde du
rarak senelerce kıvranan köylümüzü birçok 
dert ve belâya sahip eden vergiden kurtarmak 
için bu verginin tamamen kaldırılmasını teklif 
ediyoruz. I 

Sayın arkadaşlarımızın teklif ettikleri şekil, 
bilhassa Sıtkı Yırealı arkadaşımızın teklifi I 
hayvan cinsleri itibariyle yapılmıştır. Demok- I 
rasi prensiplerine dayanarak vergide bir tenzil I 
veya artış yapılacağı zaman, memleketin için
deki zümreleri, fertleri birbirinden tefrik et- I 
mek değil, herkes için aynı nispette vergi ten- I 
zili veya vergi artırılması yapmak doğru ve I 
âdilâne olur. Gelir Vergisi tatbik edilirken 125 I 
lira asli maaş alan bir memurun aldığı kâr far- I 
ki ile, 15 - 20 lira maaş alan bir odacının aldığı I 
kâr farkı bir midir1? Bir olamıyacağma göre, I 
deve sahibi olan zengin bir adamdan, otomobil 
yerine kullandığı atının vergisi bağışlanıyor da, I 
öteki tarafta Çoruh sahilinde çoluk çocuğunun I 
iaşesini temin eden bir dul kadının neden ke
çisinin vergisi düşürülmüyor. işte bu cihetten 
yapılan teklif yersizdir, âdilâne bir usul değil- I 
dir. Bize düşecek tek bir mesele varsa o da, hal
kımızı birçok isnatlardan gerek, memur ve ge
rekse halkın itimatsızlığını ortadan kaldırmak I 
için yapılacak iş, bütün fedakârlığa göğsümüzü I 
kapıyarak 25 milyon liralık meblâğı Türk Mil- I 
1 etine feda etmek bizim en büyük vicdan borcu- I 
muz olmalıdır. I 

Muhterem arkadaşlar, bu dâvanın esas teme- I 
li birçok yerlerde memuriyette bulunan arka- I 
daşlarımız bilirler ki ; birçok zamanlar bir bö
lük yahut 3 - 5 hayvanı bulunan köylünün bu 
hayvanlarının 3 - 4 yerde kaçak yazıldığı vâki- I 
dir. Maliye ve itiraz komisyonlarında bu evrak- I 
lar dosyada mevcuttur. Bu yolsuz ve usulsüz 1 
yapılan işler Hayvan Vergisi sayımı çıkmadan 
evvel memurlar, tahsildarlar ve birçok jandar- 1 
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malar halkla daha evvel uyuşuyorlar. 

Devlet kasalarından, almış oldukları ikrami
yeden ziyade köylüden para tahsil ediyorlar. 
Bu, bir hakikattir. Onun için memurlarımızı 
esaslı bir şekilde halkımızın hizmetine verebil-
mekliğimiz için bizim onları hırsızlamo ve do.-
lambaçlı yollardan kurtarmamız lâzımdır. Me
mur da evladımızdır, köylü de evladımızdır biri-
birlerine karşı, babanın evlâda evlâdın babası
na karşı olan itimatsızlıklarını ortadan kaldıra
lım. Bunu kaldırmak için de bu vergiyi kökün
den ilga etmek lâzımdır. Ama her hangi bir za
man icabettiği her an, köylünün malı Devletin 
ve milletin uğruna hazırdır. Türk köylüsü hiç
bir zaman fedakârlıktan kaçınmaz. Bu durumu 
göz önüne alarak Yüksek Meclisten rica ve is
tirhamımız şudur ki, hiçbir hayvanı biribirin-
den tefrik etmeden bu verginin tamamen kaldı
rılmasıdır. Eğer Yüksek Meclis, kabul edilmiş 
olan 1951 Bütçesinin sarsıl mamasını arzu ederse 
o vakit bu kanunun 1952 yılı Martından itibaren 
tatbiki 1951 yılının gelirine dokunmamak şar-
tiyle sayın arkadaşımız Mahmut Güçbilmez'in 
ortaya attığı fikirle mutabıkım. Bu hususta bir 
önergem vardır, Başkanlığa veriyorum, bu ka
nunun aynen kabulünü Yüksek Meclisin vicda
nından arz ve istirham eylerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Remzi Bucak. 
M. REMZÎ BUCAK (Diyarbakır) — Elimiz

de bulunan Tarım Komisyonu teklifiyle Sıtkı ve 
Sabri Bey arkadaşlarımın vermiş oldukları tasa-
r.ları tetkik ettiğimiz zaman hepsinin müttefik 
olduğu, biraz evvel Mahmut ve Ferid Bey arka
daşlarımızın tebarüz ettirdikleri gibi, bu verginin 
geriliği, iptidailiği ve adaletsizliğidir. Hal ve va
ziyet böyle olunca ve bilhassa Hükümetin de bu 
verginin mutlak olarak kaldırılmasını hedef gör
düğümüz teklif de sarahaten tebellür edince, bu
rada yap'.lacak yegâne şey Sabri Bey arkadaşı
mızın müştereken vermiş olduğu teklifin kabul 
edilmesidir. Şahsan da buna tamamen iştirak et
miş olmakla beraber, bilhassa yeni tatbik sahası
na giren Gelir Vergisinin ne netice vereceği meç
hulümüz olduğu için, biz bu teklifi geri almak ve 
eğer mutlaka kabul edilmesi lâzımgeliyorsa ver
diğini söyedikleri ve benim de hazırlayıp artık 
vermeye lüzum görmediğim teklif şeklinde 1952 
yılında meriyete geçmek üzere tasarının tadilen 
kabulüdür. 

Sıtkı Bey arkadaşımızın hazırlamış olduğu 
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tasarıyı tetkik ettiğimiz zaman, meselâ, tiftik ke
çinin veya gücünden istifade edilen mandaların 
istisna edildiğini görüyoruz. Bunun dışında, me
selâ on mandası bulunan bir köylü bu vergiyi ver
mek mecburiyetinde kalınca diğeri bir man
da veya iki Manda Vergisini veremiyecek 
bir halde midir?. Bu tezadı kısaca arzettik-
ten sonra benim ricam, Mahmut ye Sıtkı j 
beylerin izah ettiği gibi, bu verginin topyekûn j 
ilgasına gitmek ve fakat Hükümetin bugün büt
çesine koymuş olduğu geliri kısmak suretiyle ve 
1 Mart 1952 tarihinden itibaren tatbik mevkiine 
konmasını istirham ederim. 

SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Sayın arka
daşlar; esas itibariyle Demokrat Parti ve Hükü
met kendi programmda işaret ettiği gibi Hay
vanlar Vergisi Kanununu kökünden kaldırmayı 
kabul etmiş bulunmaktadır. Bu bakımdan bu ver
ginin tamamen kaldırılmasına ben de şahsan ta
raftarım, bütün arkadaşlarım gibi. Ve hattâ bi
raz evvel Mahmut Güçbilmez ve Sabri Erduman 
arkadaşlarımızın Hayvan Vergisi Kanununun 
tamamen kaldırılması ve bunun 1952 yılından 
itibaren meriyete girmesi hususundaki teklifleri
ne de gene şahsan iştirak ediyorum. Yalnız bu
nun dışında kanun bu sefer gene tatbik edilecek
tir. Yani mevcut vergi, arkadaşlarımızın şu tek
lifi karşısındada da bu yıl tatbik edilecektir. Hü
kümet ilk tasarısında ve Bütçe Kanununda 
muayyen bir tenzilât yapmayı kabul etmiş ve o 
tenzilât esas tutularak bütçe yapılmıştır. Bu iti
barla Hayvanlar Vergisinin tatbiki bugün zaru
ri bir hale gelmiş bulunmaktadır. Binaenaleyh 
biz 1952 yılında tamamen kalkacak olan Hay
vanlar Vergisinin ve bu yılki tatbikatını göz 
önünde tutarak getirdiğimiz tasarının gerekçe
sinde bilhassa zikrederek getirmiş bulunmakta
yız. 

Sabri Erduman ve Remzi Bucak arkadaşları
mızın ileri sürdükleri gibi bendeniz ne mmtakavi 
ne de hayvanlarm cinsine dair bir tefrik yapmış 
değilim. Gerekçede sarahaten gösterildiği gibi ka
nun teklifine esas olan, vergiye tâbit tutulması I 
lâzımgelen hayvanlar için kıstas bulmaktır. Bu
günkü şartlar içinde tatbikatını encümenin ka
bul ettiği gibi ve eğer Mahmut Güçbilmez ve Sab
ri Erduman arkadaşımızın teklifleri kabul edil
mez, veya kabul edilir, bu yılki tatbikatında bu 
kıstasın en âdil şekilde tatbik edebilmektir. 

Bu kıstas birçok medenî memleketlerde, hattâ I 
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rusu büyük sürü sahiplerinin de tâbi tutulduğu 
halde de Hükümet bir kıstas kullanmaya mecbur 
kalacağı göz önünde bulundurarak bu kanun tek
lifini arzetmiş bulunmaktayız. Bu kıstas şudur : 

Arkadaşlar, gerek Gelir Vergisi, gerek Ka
zanç Vergisi, gerek eski Temettü Vergisi mahi
yetinde olsun, daima teklif edilen, yani vergiye 
tâbi tutulan muayyen bir işin geliridir. Yoksa 
başı değildir. Yol Vergisi ve ayni zamanda Hay
vanlar Vergisinin şimdiki tatbikatı bunların baş 
vergileri olması mahiyetindedir. Bizim teklifi
miz bunu hayvan başı, insan başı üzerinden bir 
teklif mahiyetinde olmaktan çıkarıp, hayvanların 

I ürünleri üzerinden gelirlerini kıstas alarak ele 
almaktadır. Nitekim yapmış olduğumuz teklifte 
arkadaşlarımızın şimdi ileri sürdüğü hayvan 
cinsi üzerindeki tekliflerini göz önünde tutarak 
hiç ojlmazsa, bir taraftan bir tek inek sahibi, bir 
tek at sahibini vergiden muaf tutarken bir kıl-
keçi, iki kılkeçi, üç kılkeçiye sahip olan diğer 
birine vergi yüklemenin mahzurunu göz önüne 
alıp aile birliğini esas olarak hiç olmazsa 3 - 5 
hayvan sahibinin vergiden muaf olması ve bu 
hususta da sürülerin dağılmasını önlemek için 
burada oturan ve istihsal yapan aile birliklerini 
ayrı ayrı yazılsa dahi beraber addetmek esasını 
elde tutarak teklifte bulunmuştuk. Fakat gerek 
encümenlerde ve gerekse Hükümette bulunan 
arkadaşlarla yaptığımız temaslar neticesinde 
böyle bir taksimin, tatbikatta büyük mahzur
lar doğuracağı ileri sürüldüğü için ben de bun
dan şahsan vazgeçip encümenin teklifine işti
rak etmek zorunda kaldım. Binaenaleyh hu
lâsa olarak şunu arzedeyim ki; gerek kendi 
parti programımızda ve gerekse Hükümet 
programında beyan edildiği üzere bu verginin 
kaldırılmasında hepimiz beraberiz. Ben 952 
için tatbik ediilmek üzere (951 hariç) şahsan 
buna bütün kalbimle rey vermiye hazırım. 
Yalnız bu yıl için tatbikini esas tutarken en
cümenin de teklifinin esas olarak ele alınma
sının vergi adaletine uygun olacağına kaniim. 
Hattâ Gelir Vergisi mevzuu içine alınsa bile 
yine encümen tarafından kabul edilen benim 
teklifim deki bu kıstası ele alınmak mecburi
yetinde kalınacağını Yüksek Heyetinize arze-
derim. 

BAŞKAN — Salih Inankur. 

— 10 — 
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SALÎH ÎNANKUR (içel) — Muhterem 

arkadaşlar, yüksek huzurunuza gelen bu ka
nun tasarısının iptidai ve adaletsiz olduğun
da hepimiz müttefik bulunuyoruz. Hakikaten 
bu verginin gerek tahakkuk, gerekse tahsila
tı birçok güçlükler doğuruyor. Milletten alı
nan 30 milyon lira bir paranın, üç dört milyo
nu yoklamaya giden, tahsilat yapan memurla
ra sarfediliyor. Binaenaleyh bu paranın % 20 
nispetinde bir kısmı böyle lüzumsuz yerlere 
sarfedilirken ayni zamanda halkın bu ağır yük
ten kurtarılmasının zamanı geldiğine kaani 
bulunmaktayız. Esasen bu husus programı
mızda madde halinde tesbit ve Hükümet prog
ramlarında da defaatla tedricen kaldırılacağı 
ifade edilmiş bulunmaktadır. 

Fakat bâzı arkadaşlarım gibi Hükümetin, D. 
P. iktidarının yapacağı işler hakkındaki propa
gandamızı yaparken bu verginin bu sene kal
dırılacağını söylemedik arkadaşlar. Bu vergi, 
iptidai ve adaletsiz Ibir vergi olduğu içlin ted
ricen kaldıracağız dedik. 

Bugün Ibu hususta hakikaten ileri bir adım 
atmış bulunmaktayız. Encümenin yüksek hu
zurunuza getirmiş olduğu bu tasarıda kuvvet
lerinden faydalanılan yani ürün vermiyen 'hay
vanlardan verginin kaldırılması; ne de olsa 
Ibu miktar iki buçuk milyon liradır ama her 
halde halka verdiğimiz vait bakımından ileri' 
(bir adımdır. 

Şimdi Sıtkı Yırealı arkadaşımızın teklif bu
yurdukları gÜbi ürünlerinden faydalanılmıyan 
hayvanlardan bir de adedi pek az olandan alın-
raam'ası teklifine gelince: Hepimizce malûm
dur ki, hakikaten bağın çoğu ile keçinin azı 
adamı mahveder derler. Doğrudur bu arka
daşlar. Çünkü miktarı az olan şeylerden 'alı
nan ürün de az olur ve onun 'arkasından ko
şan adamın masraflarını karşılıyacak bir şey 
tenin etmesi mümkün değildir. Fakat hepiniz 
takdir buyurursunuz ki; burada da birçok 
yolsuzluklar olacaktır. 20 keçisi olan adam 
muhtelif adamlara bunu dağıtacaktır. Orta
dan adaletsizliği kaldıracağız derken bir de 
hileye yol açmış olacağız. Onun için Saibri Er-
duman ve Mecit Bumin arkadaşlarımızın ge
tirmiş oldukları teklifi kalbul etmek hakikaten 
Ibence de çok yerindedir. 

Fakat arkadaşlar, millete vermiş olduğu
muz vaitlere göre birçok işleri tahakkuk ettir-
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bu yüksek kürsüden, bu vergi, ayağı çarıklı 
köylüden nasıl alınacak, demek kolaydır. Ama 
malî imkânları da göz önünde tutmak zorun
dayız. (Doğru sesleri). 

Arkadaşlarım, (bendeniz de % 80 ni .mevaşji 
ile geçinen (bir memleketin milletvekili olarak 
huzurunuza çıkmış bulunuyorum. (Bugün de
nildiği gaibi mevaşiden alman vergiler o kadar 
fazla değildir. Bâzı arkadaşlar ifadelerinde 
kaçakçılık olduğunu ve Ibunun neticesinin eşkı
yalığa sevkedileceğini söylediler. Ben (bilhas
sa şunu huzurunuzda belirtmek isterim ki, Türk 
milletinin (bu işlerle iştigal eden halkı asla ka
çakçılık ve eşkiyalık yapmaz. Arkadaşlar bâ
zıları kaçakçılık yapmamış mıdır? Yapmışlar
dır, buna bizler de şahit olduk. Fakat şunu da 
söyliyeyim ki, 'o 'zamanki şartlar ve imkânları 
da göz önünde bulunmak lâzımgelir. Bu arada 
kaçakçılık yapılmıştır, ama kriz senelerinde 
(bir keçi elli kuşa «satılırken 80 (kuruş üzerinden 
vergi alınırsa ıo vatandajş o yübden kaçakçılık 
yapmaya medbur olmuştur. Bugün Allaha şü
kür Hükümetin aldığı tedlbirler Sayesinde, ya
pağı, yağ, tiftik, et ıgiıbi hayvanın Ibütün ürün
lerini 'en yüksek fiyatlarla satıyoruz. Verilen 
para, lâşey mesabesindedir. Halk Ibundan sız
lanmıyor, gönlü ile vermek istiyor. Fakat, 

i gerek hunun tahakkuk ve gerekse tahsil kalbi-
liyetlerinin güçlüğü, 'gerek (bunun iptidailiği 
yüzünden (bizim iktidarımız (bunun kaldırılması 
yolunu tutmuş oluyor ki' (bu, şayanı takdir ve 
tebriktir. Biz, parti olarak (bunu yapacağız fa
kat (bunu yaparken komisyonun 'getirmiş oldu
ğu teklifin şimdilik kabul fouyurulmasını rica 
edeceğim. Bu, atılmış ilk adım olsun 1952 de 
de bu vergiyi taalmmen kaldırırsak zannederim 
çok isabetli bir neticeye varmış oluruz. 

HALlS ÖZTÜRK (Ağrı) — Evvelâ bunu mu 
tatibik etsek daha iyiydi, yoksa Oelür Vergisini 
mü-

BAŞKAN — Mehmet Daim Süalp. 
MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Muhte

rem arkadaşlar, Hayvanlar Vergisi dolayısiyle 
bugün önümüze gelen bir tasarı ve iki teklif 
vardır. Müsaademizle ben bu tasarı ile teklifleri 
şahsan tebarüz ettireyim. Tasarı seyyanen Hay
vanlar Vergisinde % 20 tenzilât yapılmasını 
derpiş etmektedir. Bunun şu mahzuru vardır. 
(Bir kere bütün arkadaşlar konuşmalarında 
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bu verginin iptidailiğini, adaletsizliğini nıütte-
fikan tebarüz ettirdiler.) Eğer bu tasarıyı % 20 
nispetini seyyanen kabul edecek olursak ada
letsizliği gidermiş olmayız, artırmış oluruz. 
Çünkü bundan istifade edeoek olan büyük sürü 
sahipleridir. Mahdut gelirli ve az hayvanı olan 
vatandaşlar bundan gayet az miktarda istifade 
edeceklerdir. Bu itibarla % 20 yi seyyanen ka
bul edecek olursak adaletsizlik giderilmiş 
olmaz. 

İkinci teklif Sıtkı Yır cali arkadaşımızın tek
lifidir. Bu teklifte de bâzı muafiyet tesisi esas 
ittihaz edilmiştir. 

SITKI YIRCAL1 (Balıkesir) —'Encümenin 
fikrine iştirak ettim. 

MEHMET DAİM SÜALP (Devamla) — Evet, 
bu teklifi benimseyen encümen raporunda bâzı 
muafiyetler kabul etmiştir. Bu muafiyetler ka
bul edildiği takdirde ise karşımıza şöyle bir 
hal çıkar: Muafiyet hanesine giren hayvanlar 
iktisadi, zirai ve coğrafi bakımdan memleketin 
muayyen bölgelerinde toplanmış olan ve ora
larda yetişen hayvanlardır. Binaenaleyh bunlar 
muafiyete girecek olursa, yalnız bu bölge halkı 
bundan istifade edeoek ve esasen adaletsiz ol
duğunu kabul ettiğimiz verginin miktar ve nis-
beti diğer bölgeler için -baki kalacaktır. Diğer 
vatandaşlarımız bundan istifade edemiyeceklerdir. 

Binaenaleyh bir adaletsizliği gidermek için 
ikinci bir adaletsizlik yaratılacaktır. En cazip 
teklif ikinci tekliftir. Adaletsiz olduğunu ve ip
tidai bir baş vergisi olduğunu kabul ettiğimiz 
bu verginin kaldırılmasını derpiş eden tekliftir. 
Fakat bunda da şu mahzur karşımıza çıkar; 
bütçe mülâhazası yani kaldırdığımız zaman ver
gi, bütçede 30 milyon liralık bir açığa sebep 
olur. Halbuki Hükümet tasarısında bu âdil ol-
mıyan vergiyi kaldırmayı tedricen kabul etmiş 
vo bu sene ancak 6 milyon liralık bir porte 
içinde kalmak suretiyle bu tenzilâtı derpiş et
miştir. Biz bütün vatandaşlarımızı bu tenzilât 
hissesinden istifade ettirmek için şöyle düşün
dük: Bir kere bu vergi hayvan üzerinden tesbit 
edilirken verim ve değer bakımından esasen bir 
adaletsizlik vardı. Bunları nazarı itibara alalını 
her hayvana verimi ve kabili istifade oluşuna 
göre muayyen bir vergi tanıyalım dedik. Maliye 
Komisyonunun yapmış olduğu tenzilât 6 milyonu 
aşmıştı. Biz uzun görüşmelerden ve birçok ilgi-
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nispet tâyin ettik, müsaadenizle o nispeti oku
yayım: 

Hükümet tasarısında Merinos koyunu 32 
kuruş, biz bunu 30 kuruşa indirdik. Tiftik keçi
si Hükümet tasarısında 36 kuruş biz bunu da 
35 kuruşa indirmiş bulunuyoruz. Koyun ve 
kılkeçi Hükümet tasarısında 64 kuruştur. Biz 
bunlar arasında fark gözettik. Çünki koyunun 
ve keçinin verimleri müsavi değildir. Koyunu 
60 kuruş, kılkeçisini 55 kuruş o1 arak kabul et
tik. 

Bahusus birçok mıntakalarda bu yüzden ge
çinen köylülerimiz keçi beslemekte ve bu keçi
ler sırf onların maişetlerine vasıta olmaktadır
lar. Deminki konuşmada bir arkadaşımızın be
lirttiği gibi bir keçinin kıymeti ile koyunun kıy
ın eti arasında fark olduğu için ikisini ayırdık 
ve ayrı miktarlar kabul ettik. Sığır için 36 idi 
biz 35 e indirdik. Mandayı ise 100 kuruştan 110 
kuruşa çıkardık. Domuz Hükümet tasarısında 
120 idi 150 ye çıkardık, verimini ve yaptıkları 
işleri söz önüne alarak. At, iğdiş, kısrak, aygır, 
katır 100 kuruştur. Hükümet tasarısını aynen 
kabul ettik. Eşek 20 kuruştur, aynen kabul et
tik. Görülüyor ki burada bizim esas olarak ele 
aldığımız ve bize mebdei hareket noktası olan 
şey, hayvanların verimi, sahiplerine temin ede
cekleri faydadır. Hem bunu düşündük, hem de 
Hükümetin bize vermiş olduğu porte içinden 
çıkmamak düşüncesiyle hiçbir hayvana muafi
yet tanımamak şartiyle böylelikle bir muvazene 
temin etmeye çalıştık. 

Kanaatimce bizim tesb.it etmiş olduğumuz 
şekil en iyi şekildir. Şayet bu kabul edilmiye-
cekse cazip olduğunu tebarüz ettirdiğim ve 
Sabri Erduman arkadaşımızın teklifi olan; bü
tün verginin lâğvi teklifini ben de kabul ediyo
rum, yalnız bu seneki bütçe mülâahzaları buna 
mânidir. 1952 den itibaren, olmak üzere bu tek
lifin kabulü cihetine gidilirse bendeniz de şahsi 
noktai nazarım olarak bundan vazgeçiyorum, 
mâruzâtım bundan ibarettir. 

MEGİT BUMÎN (Çoruh) — Muhterem ar
kadaşlar; Demokrat Parti programımızın 77 
ı>,ci maddesi Hayvanlar Vergisini birden veya 
tedirici olarak kaldırılmasını âmirdir. Buna da
yanılarak Demokrat Parti iktidarımızın ilk 
Başbakanı Adnan Menderes Hükümet beyan-

| namesinde Hayvanlar Vergisinin ceste ceste 
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kaldırılacağını ilân etmişlerdi. Bilâhara sayın 
Cumhurbaşkanımız Celâl Bayar Büyük Millet 
Meclisini açış nutuklarında Hayvanlar Vergisi
nin kaldırılacağını işaret buyurmuşlardı. Sabri 
Erduman arkadaşımızla birlikte, ibtidai, gayri 
âdil Hayvanlar Vergisinin kaldırılacağına da
ir önergelerimizi Yüksek Meclise takdim etmiş 
bulunduk. Diğer taraftan Hükümet de % 20 
tenzilât yapılacağına dair bir tasarıyı Yüksek 
Meclise sunmuşlardı, ihtisas komisyonlarında 
yapılan incelemelerde gücünden istifade edilen 
hayvanlar bu vergiden affedilmiş olarak Yük
sek Meclis huzuruna gelmiş bulunuyor. 

Sayın Başbakanımız Adnan Menderes, ikin
ci Hükümet beyannamesinde Hayvanlar Vergi
sinin kaldırılacağının düşünülmekte olduğunu 
beyan buyurmuşlardı. Zaten komisyonların af
fettikleri, gücünden istifade edilen hayvanla
rın hepsi birden her köyümüzde bulunmadığı 
gibi hiçbirinin bulunmadığı köylerimiz de mev
cuttur. öyle köylerimiz vardır ki çiftçi dediği
miz vatandaşlarımız vardır, ki hayvancılık ba
kımından ya bir keçisi veya bir koyunu bulu
nur. Toprağını veya komşu köylerden birisinin 
emanet öküziyle veya kazıyarak bizzat kendi 
güciyle ekmektedir. Zaten hayvan kontrol me
mur ekiplerinin halkımız üzerine yapmış olduk
ları maddi ve mânevi huzursuzluk da hepimi
zin yüksek malûmlarıdır. Bir grup hayvanatın 
vergiden affiyle bu huzursuzluk yine devam 
edecektir. Fakir köylümüzün kapısına yine gi
dilecek saklı hayvanın varandır diye yine soru
lacaktır? 

Komisyonlarca affa tâbi, gücünden isti
fade edilen hayvanlar, zengin veya zengince 
köylülerimizde bulunur. Bu şahıslar Hayvan 
vergisini zorluk çekmeden verebilirler. Nüfu
sumuzun ekseriyetine yakîn esas fakir köylü
müz yalnız birkaç keçi veya birkaç koyunla ge
çinenler yine eski yüksek vergi ile karşı kar-
şıyadırlar. Belki denecek ki koyun ve keçi ve
ya diğer hayvanların affiyle daha ziyade zen
gin sürü sahipleri korunmuş olacaktır. Şüp
hesiz, sırasında beş para bulamıyan fakir köy
lümüzün yanında bu seferlik (Yani Gelir Ver
gisinin ıslahı için) bunlar da affedilsin. Hal
buki yukarda arzedildiği gibi gücünden istifa
de edilen hayvan sahipleri yine bu sürü sa
hipleridir. Görülüyor ki sürü sahipleri veya 
zengince köylülerimiz yine bir sınıf havvam-
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lülerimiz bundan istifade etmemektedirler. 
Yani bu vaziyette yalnız zenginler korunmuş 
oluyor. Bu fakir vatandaşlarımızı vergi mü-
kelefiyetinden ve kontrol memuru takibinden 
kurtarmak için ikinci defa Hükümet Başkanı 
Sayın Adnan Menderes'in işaretlerine daya
narak Yüksek Meclisten komisyon kararının 
reddiyle Hayvanlar Vergisinin tamamen affı
nı, bu olmadığı takdirde 1952 yılı Martından 
itibaren kaldırılmasını rica etmekteyim.^Ka
rar yüksek heyetinizindir. 

BAŞKAN — Halis Tokdemir. 
HALİS TOKDEMÎR (Gümüşane) — Muh

terem arkadaşlarım, dünyanın hiçbir tarafında 
olmıyan ve sadece bugüne kadar bizde tatbik 
edilegelen hayvan vergisinin kalkıp kalkmaması 
üzerinde yapılan münakaşaları dinledik. Gerek 
Bütçe, Maliye ve gerekse Ziraat Komisyonların
daki müzakereleri de takibettik. Elimizdeki tasa
rılarda da bir noktada herkes müttefiktir, o da 
şudur: 

Bu vergi bir vergi değildir ve bu iş 
bir vergi mevzuundan dışarı çıkmıştır. Ar
tık dünyanın hiçbir tarafında tatbik edile-
nıiyen, , tatbik .kabiliyeti bulunmıyian bu 
verginin bizde de tatbik kabiliyeti olma
dığı kanaatine vardık. O halde biz vergi mev-
zuunun esasına muhalif ve muarız olursak bunu 
şu ve bu şekilde tâdil etmek bir mâna ifade et
mez, gibi geliyor bana. Bu tâdiller belki bir eh
veni şer, bir yolun, bir şeklidir. Amma memleke
ti ve köylüyü bu yükten kurtaracak esaslı bir 

! tedbir olmasa gerektir. Meselâ zaten bu kadar 
tavazuh ettikten sonra bu verginin bugün ipka
sına taraftar olanların kendilerine mesnet itti
haz ettikleri şey, bütçe meselesidir, bütçeye otuz 
milyon açık vermek meselesidir. Zaten bütçemiz 
açıktır. 30 milyonun % 20 tenzilâtını kabul eden 
Hükümet yedi milyon daha açık ilâve etmiştir. 
Geriye 23 milyon kalıyor. 

Bunun için de iki çare vardır: Ya her derde 
deva bulmakta gayet dirayetli olan Hükümeti
miz bu derde de çare bulacak ve alacağı tedbir
lerle bu 20 milyonun sıkıntısını izale edecek ve 
bu vergiyi tamamen kaldıracaktır. Yahut da 
arkadaşlarımızdan bâzılarının çok yerinde bul
dukları 1952 den itibaren yürürlsğe girmesi şekli 
kabul edilecektir. Bendenize göre de en elverişli 

I olan şekil budur. Binaenaleyh bunun 1952 Mart 
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ayından itibaren tatbik edilmesi şeklinin kabu-
dünü bendeniz de rica edeceğim. 

Takdir yüksek heyetinizindir. 
BAŞKAN — Yusuf Kâmil Aktuğ. 
YUSUF KÂMİL AKTUĞ (Diyarbakır) — 

Muhterem arkadaşlar, bu kürsüden köylü va
tandaşlarımızın durumlarını izah eden arka
daşlar çok açık bir surette fikirlerini beyan 
buyurdular. Bendeniz onların dermeyan ettik
leri kanaate aynen ve harfiyen iştirak ediyo
rum. Ancak içimde sakladığım veya saklamak
ta müşkülât çektiğim bir iki noktayı da huzu
runuzda arzetmeden geçemiyeceğim. 

Malûmu âliniz köylümüzün elindeki hay
vanlar iki kısımdır. Biri hizmet, diğeri de is
tihsal hayvanlarıdır. Ürünlerden istifade edilen 
bu hayvanlar köylümüzün sağmal hayvanları
dır. Bunlar sahiplerini bile besliyemiyorlar. 
Nerede kaldı ki vergi verebilsinler. Memlekette 
sürü sahibi olan veya sağmal hayvanları bulu
nanlar müstesna; geri kalanlar kendi istihsal
leri ile kendilerini bile besliyemiyorlar, zor ge
çiniyorlar. 

ikinci kısım olan hizmet hayvanları dır ki 
bunlarla tarlasını sürer, ve eşyasını nakletti
rirler. Bu bittabi kendisi için- bir kazanç mem-
baıdır. Şimdiye kadar tebarüz eden, adaletsiz 
bir vergiyi ve bunu köylüden ve müstacelen 
halletmek suretiyle köylüyü bir an evvel bu 
fena durumdan kurtarmak zaruretindeyiz. 

Verginin lağvı ise bir fayda sağlıyacağı ka
naatindeyim. Hayvanlar vergiden muaf olduğu 
takdirde gerek hizmet hayvanı olsun gerek 
ürün hayvanı olsun çoğalacak ve iktisaden 
memleket komşu memleketlere daha fazla ihra
cat yapacaktır. Bu da memlekete fazla para 
girmesini mucip olacaktır. Vergiden muaf olan 
hayvan, tabiatiyle rağbet edilir bir mata ola
caktır ve köylümüzü hattâ altındaki kilimi sa
tarak vergiden muaf olan hayvancılığı teşvik 
edecektir. Heyeti Muhteremenizin adaletsizliği
ne kaani olduğu bu işi ileriye talik etmek, biraz 
daha sabur beklemek doğru değildir. Ekseri
yeti azimemiz, hayvan sahiplerinin ne müşkül 
ve tahammül edilmez vaziyette olduklarını tak
dir ederiz. Seçim bölgelerimizde bunları görü
yoruz. Hayvan sahiplerinin bu müşıkül ve peri
şan durumlarına rağmen bunu gelecek seneye 
talik etmek ve sabur tavsiye etmek, zannediyo
rum ki adalet mefhumunda bulunan asaleti ve 
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I yüksekliği kırar kanaatindeyim. Binaenaleyh 

Hükümetin bu verginin yerini dolduracağına 
hiçbir çare bulunmadığını göz önüne alarak 
şu iki mâruzâtımla sözümü bitireceğim'. 1951 
yılı bütçesinde Vekâletler Bütçesinden süzme 
şeklinde tebarüz eden ve tasfiyesinden sonra 
artakalan para ile kapatılır. Yahut 1952 sene
sinde tatbik edilmek üzere şimdiden karar al-

I tına alınır. Bunlardan birinci şık taraftarıyım. 
Kanaatim bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Komisyon adına Emin Kalafat 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ EMİN 

KALAFAT (Çanakkale) — Muhterem arkadaş
lar, konuşma mevzuumuzu teşkil eden teklifin 
ehemmiyeti hepimizce malûmdur. Bu, teklifin 
aleyhinde söz söylemenin müşkülâtını da Bütçe 
Komisyonu sözcüsü olmam itibariyle takdir et
miş bir vaziyetteyim. Bütçe durumunu bütün bu 
mülâhazaların önünde mütalâa etmenin zarureti
ne kani olmakla beraber bu mevzuda konuşan 
arkadaşlarımızın hakikat ifade eden sözleri karşı
sında da gerek bizleri ve gerek bütün Meclisi 
tatmin edici bir neticeye varmak ve bütün bu dü
şünceleri de nazarı itibara almak üzere, teklifin 
komisyona iade edilmesini ve bir kere daha ince
den inceye ve daha şâmil bir şekilde tetkik etme
mize müsaadenizini rica edeceğim. (Bravo, teklif 
reye, teklif okunsun sesleri). 

BAŞKAN — Cezmi türk. 
CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Aziz arkadaşlar; 

dâva, bir millî kalkınma davasıdır. Biyolojik is
tihsal davasıdır. Sosyal inkilâp davasıdır; iktisa
di, malî, sıhhi cephesi vardır. 

Evvelâ kısaca arzedeyim ki, biyolojik istihsal 
bakımından 25 liralık bir koyunu bir senede elde 
etmek mümkündür 25 lira değerinde bir ağacı 
elde etmek için 10 sene ister. En sırnaşık ağaç da
hi uzun yıllarda yetişir. Onun için bir kısa za
manda anayurdumuz olan Anadolunun kalkınma 
dâvası olan hayvancılık dâvasını bir Millet Mec
lisi olarak bu bakımdan ele almalı ve evvelâ onu 
köstekliyen, bağlıyan zincirleri koparıp atmalı ve 
hayvan yetiştirenleri daha çok istihsale teşvik 
etmeliyiz. Kısaca şunu arzedeyim ki; tatbikat ba
kımından Hayvan Vergisinin eksikliğini, iptidai
liğini maliyeci arkadaşlar söylediler; fakat ben de 
müsaadenizle tatbikatta gördüğüm ve 22 sene
den beri hâlâ unutamadığım bir faciayı hikâye 
etmek isterim : 1929 senesinde Doğu Anadolunun 
h:v kazasında idim. Keçilerin Sayım Vergisi için 
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mal müdürü iki jandarma ile gider, birer birer 
sayar, vergi matrahını tâyin ederdi. Vatandaş, 
köyünden günlerce uzak bulunan kaza merkezine 
gelir; vergisini ödemek için beklerdi. Fakat mal 
müdürü almakta istiğna gösterirdi. Bana merak 
oldu, etraftan tahkik ettim. Dediler ki; Hayvan 
Vergisini almak bizim mal müdürünün âdeti de
ğildir. Ancak Tahsili Envai Kanunu mucibince 
hayvanları toplamayı sever. Bunun sebebi nedir 
dedim. Vergi alamayınca mal müdürü jandarma ile 
çıkar keçileri toplar, kaza merkezine getirir, mü
zayede ile keçiler satılır. Mal müdürünün adam
ları da bu keçileri ucuz fiyatla toplar. Çünkü mil
let Devlet leliyle Satılıyor diye (bu malda hayır 
yok 'diye pey sünmez. ©öylece malmüdürünün 
adamları o zamanlar 250 kuruş 'eden keçileri 
el laltından 80 kuruş, 100 kuruştan kapatırlar. 
Sonra beş günlük ötedeki vilâyet merkezine sev-
kederek satarlar. Bu yüzden vergi tahsilatı 
yüzde 90 a kadar yükselir. Nihayet bir maliye 
müfettişi işi anlar, gider tetkik eder, arkadaş 
sen vergi tahsilat nispetini artırmışın ama vergi 
matrahını mahvetmişsin der ve icabeden mua
meleyi yapar. Demek istediğim şudur ki; bu 
vergi tatbikatı böyle de oluyor. Bugün böyle 
olmadığını sanırım. Benim anlattığım 1929 da-
dır, bu gibi tatibikat facialarına düşülmesin. 
Kaldı ki iktisadi bakımdan hayvancılık; Cum
huriyet Merkez Bankasının son raporuna göre 
1950 yılında 738 milyon lira .olan ihracatımızın 
birinci pamuk 195 milyon lira, ikincisi tütün 
169 milyon lira, ondan sonra canlı hayvan; tif
tik, yün, ve yaş deri olmak üzere yekûn 74,6 mil
yon lira canlı hayvan ve hayvan mahsulâtı ih
racıdır. Yani ihracatımızda kıymet bakımın
dan üçüncüdür. 

Bu da gösteriyor iki, bu kayıtsız ve bakım
sız durumda dahi hayvan mahsulâtı Hükümete, 
memlekete büyük bir servet sağlamaktadır. Ay
rıca : I 

Anayurdumuz sıhhi bakımdan iyileşmesi; et 
istihlâk ve istihsalinin artırılması, hayvan I 
mahsulâtının artırılması lâzımgelen bir memle
kettir. Süt, yağ ve et istihsal ve ihtihlâki bakı
mından çok geriyiz. Bir taraftan et kombinaları 
meydana getirirken diğer taraftan hayvancılığı 
teşvik etmek icabeder. Fakir halkı vergiden mu
af tutalım derken büyük üsrü sahipleri para 
vermiyecek, adaletsizlik olur diye korkuyoruz. 

Bence burada bu düşünce yanlıştır. Çünkü I 

.İ951 Ö : İ 
diğer ziraat mahsulâtı için de vergi mevzuu var
dır. Siz 1952 den itibaren bu vergiyi tamamiyle 
kaldırmayı kabul ederseniz, aynı zamanda tat
bikatta da bir sürü mahzurlarını gördüğümüz 
hazin maceralar sona erer ve bugünlerin aktü-
alitesi olan Gelir Vergisi büyük sürü sahiplerine 
tatbik edilir. Bunu komisyon düşünmelidir. O-
nun için ben her hangi bir tefarrüata girerek, 
ince hesaplar üzerinde durmak taarflısı değilim. 
Biliyorsunuz kanun tekliflerinden dolayı komis-
lar doludur, işi tekrar arkadaşların buraya ge
tirmek için 2 - 3 aya ihtiyaçları vardır.. Sonra 
Meclis tatil olur, yeni devre açılır, yeniden bir 
kanunla buraya gelmek uzun bir tekniği icabet-
tirir, bu sefer uzun görünen 1952 yılını da ge
çirdiğimize şahit oluruz. Binaenaleyh aynı mev
zuda iki kanun çıkarmaktansa; yâni şimdi % 20 
lik kanun, yarın tamamını kaldıracak bir ka
nun yapmaktansa bugünden tamamını kaldıra
cak bir kanun yapmak ve bunu 1952 yılından 
itibaren yürürlüğe koymak en doğru bir hare
kettir. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Bunu belki maliyeci ve bütçeci arkadaşları
mız itiraz edeceklerdir. Fakat sevgili Emin Ka
lafat arkadaşımızdan istirham ediyorum, bunun 
1952 den itibaren kaldırılmasına muvafakat bu
yursunlar. En ileri teklif budur, belki diğer
lerine en aykırı teklif de budur. Encümene git
se bile pişirir kotarıp getireceği teklif ve Mec
lisi Âlice kabul edilecek teklif de yine bu teklif 
olacaktır. Onun içn dâvayı kökünden ve özün
den, bugünden halletmek için Sabri Erduman 
arkadaşımızın teklifini kabul edelim ve kanun 
1952 senesinde yürüsün. Bunu kaldırmakla 
hayvancılığımızın kösteklerini kaldırmış olaca
ğız. Bir yarış atı istiyoruz, bu. atın ayağı kös-
teklidir, yarışa girecekse bu kösteği kaldırmak 
lâzımdır. Ondan sonra da besleyip geliştirmeyi 
düşünelim. 

Çok karlı, kışlı bir memleket olan îsveçte 
köylerin kalkınması için dağ tipi inekleri dağ 
köylerine, ova tipi inekleri ova köylerine veri
yorlar. Bunalrı hükümet yapıyor. Köy kalkın
ma lâvaşı budur. Anadolu yaylası gibi dağ köy
leri çok olan memleketlerde hayvancılık dağ kö
yünün kalkınmasında en büyük mesnettir. 

Bu itibarla yalnız bu vergiyi kaldırmakla da 
kalmamalı; gelecek sene bütçesinin bölüm ve 
maddelerine hayvancılığı teşvik edecek sermaye 
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yatırımları yapmak lâzımdır, arkadaşlar. (Bra
vo sesleri alkışlar). 

BAŞKAN — Önergeleri okuyacağız arka
daşlar... 

Başkanlığa 
2897 sayılı Hayvanlar Vergisi Kanununun 

tamamen kaldırılması hakkındaki teklifimin 
görüşülmesini ve ikinci maddesindeki Mart 
1951 tarihinden itibaren tatbik tarihinin bütçe 
dönemi düşünülerek 1 Mart 1952 yılından itiba
ren kabulünün Yüksek Meclisin oyuna konul
masını arz ve teklif ederim. 

2 . V . 1951 
Erzurum 

Sabri Erduman 

Yüksek Başkanlığa 
Erzurum Milletvekili Sabri Erduman'm 

Hayvanlar • Vergisi Kanununun yürürlükten 
kaldırılmasına dair teklifinin 2. maddesinin 
(1 Mart 1952) yılından itibaren şeklinde de
ğiştirilmesi imkânları araştırılmak üzere tekli
fin komisyona iadesini teklif .ederiz. 
Diyarbakır Niğde Kocaeli 
Y. Azizoğlu • F. Ecer İT. Türkand 

Niğde Niğde Seyhan 
..TL Arıbaş Okunamadı A. N. Asya 
Seyhan Seyhan Seyhan 

Y. Z. Eker T. Coşkun S. Serçe 
Denizli Kayseri 

F. Karabudak E. Develioğlu 
Kayseri Kayseri Siird 

1i. Berkok Ziya Turgut O. Yardım 
Amasya Amasya Amasya 

C. Topçu I. Olgaç TL Koray 
Amasya Bursa 

K. Eren * S. Karacabey 

Yüksek Başkanlığa 
2897 sayılı Hayvanlar Vergisi Kanununun 

1952 malî yılı başından itibaren kaldırılmasının 
«Bütçe Komisyonunca tetkikinin» Yüksek Ka
mutayın oyuna arzını teklif ederiz. 

Bolu Tokad 
Mahmut Güçbilmez S. .Atanç 

Ankara Çoruh 
Dr. Talât Vasfı Öz Mecit Rum in 

Tekirdağ Giresun 
Dr. Zeki Erataman Arif Hikmet Pamukoğlu 

Ankara Bilecik 
Osman Şevki. Çiçekdağ Talât Oran 
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Bilecik 

Keşşaf Mehmet Korkut 
Çanakkale 

Süreyya Endik 
Niğde 

Necip Bilge 
Sivad 

İlhan Dizdar 
Sivas 

Nurettin Ertürk 
Sivas 

Ercüment Damalı 
Çorum 

A. Başıbüyük 
Çorum 

Hasan Ali Vural 

Okunamadı 
Çoruh 

Zihni Ura! 
Çoruh 

Di*. Ali Rıza Sağlar 
Erzurum 
E. Nutku 

İzmir 
Necdet încekara 

Bolu 
Kâmil Kozak 

Bolu 
V. Yöntem 
(! azianteb 
(Vvdet San 

Zonguldak 
R. Sivişoğlu 
Kocaeli 

Lûtfi Tokoğlu 
Balıkesir 
S. Başkan 

Yozgad 
Yusuf Karslıoğlu 

Samsun 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

Çanakkale 
Bedi Enüstün 

Mardin 
D. K. Türkoğlu 

Konya 
Himmet Ölçmen 

Sivas 
Şevki Ecevit 

Ankara 
R. Eren 
Sivas 

İbrahim Duygun 
Çorum 

Hüseyin Ortakcıoğlu 
Çorum 

Şevki Clürses 
Kayseri 

ibrahim Kirazoğlu 
Çankırı 

Kenan Çığman 
îzmir 

Tarık Gürerk 
Diyarbakır 

M. Remzi Bucak 
Niğde 

Ferit Ecer 
Bolu 

Zuhuri Danışman 
Zonguldak 
F. Açıksöz 

Ankara 
Ömer Bilen 

Bursa 
Mitat San 
Kocaeli 

Yeredoğ Kişioğlu 
Tokad 

Mustafa özdemir 
Yozgad 

Hasan Üçöz 
Mardin 

Abdülkadir Kalav 
Tokad. 

Hamdı Koyutürk 

BAŞKAN — Efendim^ bir tasarının birinci 
ve ikinci görüşmeleri sırasında alâkalı komisyon 
sözcüsü tarafından o komisyona iadesi talep edil
diği takdirde havalesi mecburidir. 

Kaldı ki, bu taleple birlikte önergeleri oyu-
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nuza arzetmek mecburiyeti de olduğuna göre 
önergeleri dikkate almak kaydiyle tasarının ko
misyona iadesi husununu reyinize arzediyorıım. 
Kabul buyuranlar lütfen işaret buyursunlar. 
(Gürültüler). Önergeleri dikkate almak kaydü 
şartiyle. 

Aksini iltizam buyuranlar... Tasarı komisyo
na iade edilmiştir. 

2, — Sivas Milletvekili ilhan Dizdar'in, Ta
babet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına 
dair olan 1219 sayılı Kanunun 32 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Millî Eğitim ve Sağlık ve Sosyal Yardım Komis
yonla n raporları (2/117) |1] 

. IVOl \J . X 

sülük edenler işbu geçici madde hükmünden is
tifade edememişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, 22 yıl önce kanun 
vâzıını bu şekilde bir hüküm tesisine sevkeden 
âmil, maalesef bugün dahi tatmin edilmemiş 
bir ihtiyaç olarak dimdik ayakta durmaktadır. 
Filvaki dişçi mektebinden her yıl çıkan mezun 
adedinin mahdut ve kifayetsiz bulunması ve me
zunların da büyük şehirlerde tekasüf etmiş ol
ması yüzünden, yurdun birçok şehir ve kasa
balarında diş tabibi mevcut olmadığı gibi, na
hiye ve köylerimizde yaşıyan vatandaşlarımızın 
fennî şekilde diş çektirmekten bile mahrum bir 
halde bulundukları gerçek bir vakıadır. 

Arkadaşlarım, yüksek huzurunuza sunulan 
tadil teklifimizin kati bir ihtiyacın ifadesi ol
duğunu açıklaması bakımından vereceğim şu ra
kamlar üzerinde bir lâhza tevakkuf etmenizi 
rica ederim: 

Dişçi mektebinin küşadmdan bugüne kadar 
verdiği mezun adedi 1254 kişidir. Mezun ol
duktan sonra ölenler de bu miktara dâhildir. 
Kezalik 1219 sayılı Kanunun 32 nci maddesi hük
müne tevfikan 22 sene evvel 129 dişçi teknisi-
yenine de permi verilmiştir ki, o zamandan 
bugüne kadar ölenler de yine bu 129 miktarı
na dâhildir. 

Mevcut istatistiklere göre memleketimizde
ki 92 hastaneden ancak 26 tanesinde diş tabibi 
vardır. Bu diş tabiplerinden 700 den fazlası İs
tanbul'da, 80 adedi İzmir, 70 tanesi de Anka
ra'da yerleşmiş olup- geri kalan dört yüz ka
dar dişçinin de yine yurdun büyük şehirlerinde 
bulundukları anlaşılmaktadır. 

Yine istatistiklere göre, 21 milyon nüfuslu 
Türkiye'mizde yirmi bin kişiye bir diş tabibi 
düşmektedir. Diş tabiplerinin yurdun büyük 
merkezlerinde tekasüf ettiğini, küçük şehir ve 
kasabalarımızın bundan mahrum bulundukla
rını bilhassa teemmül edecek olursak vatanın 
ücra köşelerinde ve köylerimizde yaşıyan in
sanların diş sağlığı bakımından kaderini tâyin 
etmek mümkündür. 

Aziz arkadaşlarım; köylerimizde yaşıyan 
15 milyon vatandaşın ağız ve diş sağlığını maa
lesef berberlerin ve lâalettayin insanların mik
roplu ve tahripkâr kerpetenine terketmeyi 
tercih eden Sağlık Komisyonunun esbabı mu-
eibesini ret kararı ile, Millî Eğitim Komisyo
nunun büyük bir anlayış havası içinde teklifi-

BAŞKAN — Efendim, geçen Birleşimde alâ
kalı Bakanın bulunmaması dolayısiyle İçtüzük 
gereğince bir defaya mahsus olmak üzere bu Bir
leşime bırakılan maddenin görüşmesine devam 
edeceğiz. Raporu okutuyorum. 

(Rapor okundu). 
BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen var 

mı! 
İLHAN DİZDAR (Sivas) — Efendim, yal

ın;'; Sağlık Komisyonunun raporunu okudular. 
BAŞKAN — Efendim, son komisyon ihtisas 

komisyonu olduğu için teanıüleıı o okunur. 
İLHAN DİZDAR (Sivas) — Aziz arkadaşla

rım, yüksek huzurunuza sunulmuş bulunan ta
sarı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcra
sına dair olan Kânunun bundan 22 yıl evvel tat
bik edilmiş olan geçici bir hükmünün bugünkü 
şartlara ve ihtiyaçlara göre tekrar tatbikini sağ
lamak maksadına matuftur. 

Filvaki 1219 sayılı Kanunun 52 nci madde
sindeki hüküm aynen şöyledir: «Hali hazırda dip
lomasız icrayı sanat eden dişçiler, bu kanunun 
neşri tarihinden itibaren üç ay zarfında müraca
at ettikledi takdirde Tıp Fakütlesi Dişçi Mekte
binde imtihanları icra edilerek, ihrazı muvaffa
kiyet edenlere Sıhhiye ve İçtimai Muavenet Ve
kâleti tarafından bir ruhsatname verilir.» 

Görülüyor ki, arkadaşlarım; kanunun bu hük
müne göre, o zaman diplomasız dişçilere üç aylık 
bir müddet zarfuıda imtihana girmek hakkı ta
nınmış, her hangi bir sebeple b u ^ ç aylık müd
deti geçirmiş olanlarla bu tarihten sonra sanata 

[11 143 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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miz üzerinde hassasiyetle tevakkuf ederek ihti
yacı tâyin ve tasarımızı ikmal ve tedvine ma
tuf tâdil teklifi yüksek huzurunuza sunulmuş 
bulunmaktadır. 

Millî Eğitim Komisyonunun tâdilâtiyle te
kemmül ettirilmiş olan tasarımızda; imtihan 
hakkını kullanamamış olan diplomasız dişçiler
le halihazırda diş tabipleri nezdinde çalışan diş
çi teknisiyenleri bu kanunun neşri tarihinden 
itibaren bir sene zarfında müracaat ettikleri 
takdirde Tıp Fakültesi Dişçi Mektebinde Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlana
cak yönetmeliğe göre (imtihanları icra edilerek 
ihrazı ehdiyet edenlere, diş tabibi bulunmıyan 
mahallerde sadece dişçi unvaniyle icrayı sanat 
eylemek üzere ruhsatname verilir) şeklindeki 
hüküm, Sağlık Komisyonunun derpiş ettiği 
mahzurları bertaraf edecek kayıt ve şartları 
ihtiva etmektedir. Hulâsa, Türk köylüsünü te
miz ve mikropsuz kerpetene kavuşturmak Mec
lisi Âlinin iradesine menuttur. (Soldan alkışlar). 

BAŞKAN — Sağlık Komisyonunun raporu
nu müdafaa edecek arkadaşımız mevcut mu? 
Görünmüyor. 

Efendim; bâzı hususu tensibinize arzede-
ceğim. Arkadaşımız İlhan Dizdar'm teklifleri 
geçen Birleşimde Gündemde yer almıştı. Sağ
lık Bakanının seyahatte bulunması dolayısiyle 
İçtüzüğün hükümlerine uyularak bir defaya 
mahsus olmak üzere gelecek Birleşime, yani bu
günkü Birleşime talik zaruretinde kalmıştık. 
Takdir buyurursunuz ki, Sıhhat Bakanı Av
rupa'ya gittikleri için gaybubetleri daha uzun 
müddet devam edecektir. Yerlerine Çalışma 
Bakanının vekâlet edeceklerine dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi de huzurunuzda okunmuş
tur. Aym zamanda raporu müdafaa edecek 
sözcü de burada yoktur. Keyfiyeti size arzet-
mek mecburiyetindeyim. Tensip buyurursanız 
bir birleşim daha görüşmeyi geri bırakır, ten
sip ederseniz görüşmeye devam ederiz. 

Görüşmenin devamını kabul edenler... Et-
miyenler.. Görüşmeye devam edilmesi kabul 
edilmiştir. 

Buyurun Süreyya Endik.. 
SÜREYYA ENDİK (Çanakkale) — Muhte

rem arkadaşlar, Tababet ve Şuabatı Sanatların 
icra tarzına ait Kanunun 32 nci maddesinin ta
dilini hedef tutan bu kanun teklifi dolayısiyle 
birkaç kelime söylemek istiyorum. 
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I İlhan Dizdar arkadaşımızın verdiği rakam

lara göre, ki doğrudur, bugün Türkiye'de diş 
tabibi miktarı memleket ihtiyacını karşılamak
tan uzaktır. Bu itibarla hepimiz gayet iyi bili
riz ki Anadolunun birçok kazalarında diş tabi
bi yoktur. 

Bu iş gelişi güzel bâzı insanlar tarafından 
yapılmaktadır. Bazan pazar yerlerinde cebin
den kerpetenini çıkararak köylü vatandaşları
mızın dişini çatır çatır çeken (berberler sesi) 
berberler değil, lalettayin insanlara çok rasla-
dım. 

Arkadaşlar; bu kanunun, İlhan Dizdar ar
kadaşımızın teklif ettiği tasarının müdafaasına 
iştirak etmekle, doktor olmama rağmen, gerili
ği müdafaa ediyor değilim. (Bravo sesleri) bir 
ihtiyacı nazarlarınızda canlandırmak istiyo
rum; 

Arkadaşlar; bugün köylerimizde mektep 
mezunu olmıyan köy ebeleri, istediğin kalitede 
yetişmiyen eğitmenlerimiz vardır. Bunlar, köy
lerimizi, köylülerimizi küçümsediğimizden de
ğil, bir ihtiyaca cevap vermek için alınmış ted
birlerdir. 

Bunlar kâfi miktarda olmamakla beraber 
köylümüzü külliyen cahil bırakmamak ve ma
lûmatları az da olsa köylümüzü büsbütün cahil 
bırakmaktansa eğitmen namı altındaki vatan
daşlardan istifade ederek köylüyü yükseltmek, 
kalkındırmak nasıl bir vazife ise, diş tabibi te
min edilemiyen kazalara da hiç olmazsa temiz-

I lik nedir bilen kimselere bu hakkı vermekle 
köylüyü pis kerpetenden kurtarmak bir vazife
dir. Teklifte güzel esaslar vardır. Bunları gelişi 
güzel her önüne gelene verecek değiliz. Bir tıp 
fakültesi vardır, löabederse orada kursa tâbi 
tutulur, esaslı şekilde imtihana tâbi tutulduk
tan sonra ancak dişçi olmıyan yerlerde temiz 
şartlar içinde çalışırlar. Bu kanun teklifinin le
hinde bilhassa oy vermenizi rica ederim. 

BAŞKAN — Hüsnü Türkand. 
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Millî Eğitim 

Komisyonu namma söz istiyorum Reis Bey. 
BAŞKAN — Kâzım Bey Millî Eğitim Ko

misyonu ragoru hakkında konuşma yapmıyoruz, 
konuşulan, Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyo
nu raporudur. 

HÜSNÜ TÜRKAND (Kocaeli) — Muhterem 
I arkadaşlar; Sivas Milletvekili İlhan Dizdar ar* 
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kadaşımızm Tababet ve Şuabatı Sanatlarının 
Tarzı İcrasına dair olan 1219 sayılı Kanunun 
32 nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 
Kanun teklifi Sağlık ve Sosyal Yardım Komis
yonunda 15 . İT . 1951 tarihinde Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığının temsilcileri ve komis
yonumuzdan 14 üyenin huzurunda uzun boylu 
tetkik ve münakaşalardan sonra bu Kanun tek
lifinin reddine karar verilmiştir. 

14 . IV . 1928 tarih ve 1219 sayılı Kanunun 
32 nci maddesi, hali hazırda diplomasız icrayı 
sanat eden dişçiler bu kanunun neşri tarihinden 
itibaren üç ay zarfında müracaat ettikleri tak
dirde Tıp Fakültesi Dişçi Mektebinde imtihan
ları icra edilerek ihrazı muvaffakiyet edenlere 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâleti tara
fından bir ruhsatname verilir ve sanatlarını 
yapmaya müsaade -edilir. Şu kadar ki,dişçi mek
tebinin küşadından evvel bilimtihan ehliyeti 
tebeyyün ederek icrayı sanat müsaadesi aldığı
nı tevsik edenler bu imtihandan müstesnadır. 
Kanunun neşrini mütaakıp üç ay zarfında müra
caat eden diplomasız dişçilere imtihana girme 
hakkını tanıyan mezkûr 14 . IV . 1928 tarihin
den bugüne kadar müracaat vukubulmamıştır. 
Ve kanunun bu hükmü yalnız sahifeler arasın
da kalmıştır. Takdir buyurursunuz ki, bu ta
rihte mübrem bir ihtiyacı karşılamak için an
cak bir defa tatbik edilen bu kanunun üzerin
den 23 sen>e geçmiştir. İstanbul Tıp Fakültesine 
bağlı olan Dişçi mektebinden 1383 diş tabibi 
çıkmıştır. Bir diş tabibi olmak için 12 sene lise 
tahsili ve Dişçi Mektebine girerken pek iyi de
recede mezun olan lise mezunları imtihana 
tâbi tutuluyor. Ondan sonra da Dişçi mektebin
de dört sene çok esaslı bir tahsile tâbi tutu
luyor, Teşrih, mikrobioloji, fizyoloji, cerrahi, 
tedavi, pataloji ayrıca dişçiliğe ait pro
tez ve sair dersleri büyük bir ciddiyetle gören 
ve birçok imtihanlara tâbi tutularak yetişen bu 
gençlere verilen icrayı tababet hakkı, birçoğu 
ilk mektep mezunu bile olmıyan sırf malûmatı 
kulaktan dolma ve görmeye inhisar eden hattâ 
1219 numaralı Kanuna göre fennî hiçbir müda
haleye hakkı olmıyan eşhasa böyle hir hak veril
mesi doğru değildir. Kanun gayet sarihtir. 

Diş hekimlerinin yanında çalışan bu insan
lar diş çekemez, diş tedavisi yapamaz hattâ tah-
telcilt bir enjeksiyon dahi yapmak salâhiyetini 
haiz değildir. Bunlar yalnız protez yapabilirler. 

1 Hasta ağzında hiçbir fennî müdahaleye sahibi 
salâhiyet değildirler. Yapa,nlar ve yaptıranlar 

I kanunen cezalandırılır kaydı da mevcutken 
bunlara bir hak tanımak doğru değildir. 

I 16 senelik ciddî bir tahsile tâbi olan diş he
kimleri ile ayni hakka sahip olmaları hangi 

I adalet prensibe dayanır bir türlü anlıyamıyo-
rum. Diş çekme meselelerinde tedavi işlerinde 

I öyle fennî cihetler vardır.ki bunlar pratikte 
öğretilemez. Meselâ Diyatez kemorajikikler... 
Bir diş hekimi teşhis koyar ve hastanın dişini 
çekmez. Hemofilerde eğer diş çekilirse hayatı 

I tehlikeye koyan mebzul kanamalara sebebiyet 
verir. Bunu patoloji, cerrahi, mikrobiyoloji, te-

I davi okumamış bir insan nasıl yapabilir? Bu 
I şekilde devşirme yetişen bir insan vatandaşın 
I hayatını tehlikeye koyar. Apseli bir dişi çeke

rek selslere sebep olan dişçi kalfalarını biz çok 
I gördük. Eğer arkadaşım nahiyeler, köyler ve 
I kazalara mahsus bir dişçi zümresi yetiştirmek 
I istiyorsa Millî Eğitim Bakanlığı ile Sağlık ve 

Sosyal Yardım Bakanlığı bu hususta bir prog-
I ram hazırlasın ve mektep açsın bu şekilde mek-
I tebi bitirdikten sonra imtihana tâbi tutularak 
I köy, nahiye ve kazalarda dişçilik yapmak mü-
I sadesi verilsin. Hiç mektep görmeden kulaktan 
I işitme ve gözle görme ile vatandaşların canını 
I bu gibi insanların eline teslim etmek kanaati

mizce doğru değildir. 
I Sonra arkadaşlar köylünün canı can değil 
I midir? Onu bilgisiz insanların eline teslim et-
I meye ne hakkımız vardır? Bu da insanlık pden-
I «iplerine uygun bir hareket olmasa gerek. (Gü-
I rtiltüler, ayak patırdıları) Halbuki bizler köy-
I lüyü irşat edecek ilim ve kültür sahibi insan-
I lan köye götürmek mecburiyetindeyiz. 
I Ebeler meselesinde de köy ebesi dokuz ay 
I tahsil görür, belediye ebeleri ise üç sene. Bu gi-
I bi haller birçok köylü vatandaşların ağrına git-
I inektedir. Biz şehirlerdeki, köylerdeki vatan-
I daşları aynı hak sahibi olarak kabul eder ve 
I ona göre tertibat alırsak daha faydalı olur ka-
I naatindeyiz. 
I Sonra birçok diş tabibi arkadaşlar maalesef 
I işsizlik yüzünden bugün bir ıstırap çekerken ve 

iş bulamazken bu şekilde bir hareket de doğru 
I değildir. 
I Sonra ne diye gençleri 16 sene mektebe de-
I vam ettirelim, dişçi mektebine ne lüzum var? 
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Kapı yalım. Diş tabiplerinin yanındaki kalfalar 
bu işi görüyor. O halde biz bu milleti nereye gö
türüyoruz? Eğer bu kanun bu şekilde kabul edi
lirse biz geriye ricat etmiş ve daha geri bir 
sistemi kabul etmiş olacağız. Halbuki, biz bu 
milleti daha ileriye, daha iyiye götürmek me-
suliyetiyle buraya geldik. 

Sonra bu haktan istifade etmek istiyenlerin 
adedi 150 kişi olarak tahmin edilmektedir. Bun
lar da bir ekseriyet değildir. Ve halkımızın bu
günkü ihtiyacını karşılıyamaz. Ru mesele diğer 
mesleklerde de kötü bir çığır açabilir. Meselâ 
şöhret sahibi bir doktorun yanında çalışan bir 
yardımcı ben doktorluk edeceğim diye tuttu
rursa ona da mı bir imtihan hakkı vereceğiz? 

Komisyonda dinlemiş olduğumuz dişçi mü
messilleri ve dişçi mektebi profesör ve doçent
leri, biz Sağlık Bakanlığının vatandaş sağlığı 
için meslekdaşlarımıza tahmil edeceği her han
gi bir vazifeyi şerefle yapmaya, hazırız dedikle
ri halde, İm vazife Sağlık Bakanlığı tarafından 
yeni bir teşkilât kanunu getirmek suretiyle bu 
ihtiyaç da bertaraf edilebilir kanaatindeyiz. 
'Bu suretle vatandaş bilgili ellere teslim edil
miş olur ve bu işin ehli olmıyan insanların elin
den çıkacak kazaların da bir sonu gelmiş olaca
ğından yeni facialara da sebebiyet verilmiş ol
maz. 

BAŞKAN — Millî Eğitim Komisyonu Söz
cüsü buyurun. 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMÎSYONU ADİNA KÂ
ZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem arkadaş
lar; çok mühim bir mevzu karşısındayız. Sağ
lık Bakanlığının memleket sağlığı üzerinde lâ-
kaydi ile ve bu sahada söz alan sayın doktor 
arkadaşlarımızın memleket realitelerinden uzak 
derıneyan ettiği mütalâaları, müsaadenizle ve 
sırasiyle esbabı mucibesiyle tahlile çalışacağım. 

Huzurunuza getirilen diş ve ağız sağlığı ko
ruma işi bugün memleketimizde hemen hemen 
büyük şehirlere inhisar etmektedir. Nüfusumu
zun % 80 nini teşkil eden büyük kütle diş ve 
ağız sağlığından da mahrumdur. Dişçi okulu 
her yıl mezun verdiği küçük miktarları yine 
büyük şehirlere serpiştirmekte ve diş tabiple
rinin bu mahrumiyet bölgelerine iltifat etme
mekte oldukları da görülmektedir. 

Bakanlık şimdiye kadar ne Diş Fakültesi
ni genişletmek yolunda, ne de büyük şehirle
re toplanan dişçileri memleket sağlığını koru

mak maksadiyle yurdun mahrum bölgelerine 
tevzi etmek yolunda en küçük bir faaliyet be
lirtisi bile göstermemiştir. îşte bu uzun ihma
lin zaruri bir neticesi olarak bu teklif ile va
rılmak istenilen gaye, diş tabibi bulmmıyan 
mahallerde diş çekme ve protez gibi işlerin ikin
ci sınıf bir dişçi zümresiyle boşluğu doldurmak 
içindir. 

Bu kanunun Yüksek Meclise getirilmesini 
takip eden günlerde diş tabiplerini büyük bir 
telâş aldı. istanbul'dan heyetler getirtildi. Mil
letvekilleri nezdinde ciddî teşebbüslere girişil
di. Bu büyük faaliyetler sonunda bu ilim şube
sinin ileri sürdüğü en canlı ve veciz ifade «mem
leketin diş ve ağız sağlığını bu teknisiyenlere 
teslim edebilir miyiz» den ibaret kaldı. 

Şimdi, işin biraz realitesinden bahsetmekte 
fayda mülâhaza ediyorum. Biraz önce işaret 
ettiğim gibi nüfusumuzun büyük ekseriyeti diş 
sağlığından mahrumdur. Bütün köyler, nahi
yeler ve hattâ birçok kazalarda diş tabibi yeri
ne berberler ikame edilmiştir. Berber dişçilerin 
nasıl diş çektikleri hepinizce malûmdur. He
men paslı kelpetene sarılır, Yaradan a sığınır, 
bağırta bağırta dişinizi bazan ya tam alır, ya
hut da kırar ve diş boşluğuna da tütünü bastı
rır. îşte Sağlık Bakanlığının diş tabibi bulun-
mıyan yerlerdeki sıhhi tedbiri bundan ibaret
tir. Her ne kadar Sağlık Bakanlığı Umumi Hıf-
zıssıhha Kanununa göre bu nevi faaliyetin ya
sak olduğunu iddia: ile iktifa etmekte ise de 
maalesef cari usul bu vakıanın daima içinde kal
mış ve kalmaktadır. 

Buna canlı bir misal olarak halen aramız
da bulunan Sivas Milletvekili sayın Doktor 
Bahattin Taner arkadaşımın başından geçen bir 
vakayı anlatayım. Taner arkadaşım diyor k i : 
Bir kazada Hükümet Tabibi idim, diş çekmek
le müştagil bir berberin elinden kerpeteni ala
rak icrayı sanattan nıenettim. Bir müddet son
ra, dişim ağrıdı. Hâd safhaya gelen ağrı yüzün
den çektirmeye mecburiyet hissettim. Bir haf
ta önce aldığım kelpeteni elimle götürdüm. Aynı 
berbere, çek şu dişimi, dedim. 

Fennin dev adımlariyle ilerlediği yirminci 
asır medeniyetinde Sağlık Bakanlığı Türk Mil
letine hâlâ Kurunuvustai bir hayat yaşattığın
dan haberdardır. Çeyrek asır ihmal .edilmiş bir 
mevzuun mânevi mesuliyeti bugünkü Hükümete 
elbette ait değildir. 
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istanbul'dan celbedilon dişçi okulu profe

sörleri ve Dişçiler Cemiyeti .Başkanının Sağ
lık Komisyonunda dinlediğimiz kıymetli mü
talâalar] da şunlardır: Hükümet kendilerine 
yardım ederse seyyar otomobillerle bu mahru
miyet bölgelerini dolaşacaklar ve halkın diş-
çekme, protez yapma ve diş tedavileri üzerin
de çalışacaklarmış. Kanaatimizce bunun için 
Hükümetin yardımına ihtiyaç yoktur. Şehir
lerde işi az olan veya tutunamıyan bir kısım 
dişçilerin kazalara, giderek birkaç, ay çalıştıkla
rı vûkıdır. Muayenehanelerinde işleri mükem
mel olanlar buna hiç lüzum görmezler, kazalara 
gidenler de her kazaya, uzramazlar, uğradık
ları yerler iş merkezi olacak, halkı zengin bu
lunacak ve az çok para kazanma ümidi olacak. 
İşte bâzı kazalarımıza diş sağlığını beş on se
nede bir piyango gibi götüren bu diş tabiple
rini şimdi de devlet arabalarında seyahat et
tirmek gibi bir garabete doğru sürüklemek ta
hayyül ediliyor. Bereket versin bu fikre taraf
tar bulamadılar. Esasen şehirlerimizdeki durum 
da malûmdur. Dişçi kalfaları bu işleri diş tabi
binin nezareli altında halen yapmaktadırlar. 
Nitekim eczanelerde kalfalar her reçeteyi yap
makta ve eczacılarımız da bir misyoner gibi gez
mektedirler. Sağlık Bakanlığı inhisarcı bir zih
niyetin korkunç tesiri altında memleket sağlığı
nı hemen her sahada muayyen bir zümrenin elin
de tutmakta devam kararında olduğu anlaşılı
yor. 

Biz de kendileri kadar fennin müştakıyız. 
Yapamadıkları ve temin edemedikleri İmsusatta 
olsun bu derece hususi menfaatin müdafaasını 
yapmasınlar. Henüz Sağlık Bakanlığının mev
cudiyetini tam manasiyle bilmiyen zavallı Türk 
köylüsünün bu acı ıstırabına kısmen olsun deva 
olacak böyle bir kanun tasarısına ilimle, l'en-
le cevap verirken ortaya atılan bedahet derece
sindeki hakikati ara biraz olsun iltifat gösterme
lerini arzu ediyoruz. 

Kanun teklifi hakikaten çok mâkul ve Sağlık 
Bakanlığının endişelerini bertaraf edecek .mahi
yettedir. Teklif sahibi ilhan Dizdar arkadaşımı
zın tasarısının metninde yer verdiği şu iki nok
taya bilhassa dikkatinizi çekerim. Birinci şart; 
Diş Fakültesinde mütehassıs heyet huzurunda 
imtihanda muvaffak olmak yani diş çekme ve 
protez işlerini yapabilecek kabiliyette olduğunu 
bilimtihan ispat etmek; ikincisi de, diş tabibi 
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I bulunmıyan yerlerde icrayı sanat eylemektir. Bü 

iki esaslı tedbiri derpiş eden teklif muvacehesin
de Sağlık Bakanlığı tamamen 'bilgisiz kimselerin 
elinde her gün binlerce vatandaşın gayrisrhhi 
şekilde, dişlerinin çekilmeline müsaade ederken 
âdeta fenni unutmuş gibi görünüyor. 

Arkadaşlar; üç avukatın bulunduğu yerde 
hiç kimsenin dâva vekâleti yapamıyacağı hepi
nizce malûmdur. Menedilirler. Bu suretle diş
çilik yapma ruhsatı verilmeyenler de diş tabibi 
geldiği zaman menedilsinler. Teklifte bu kısım 
eksiktir. Bunu itmam için bendeniz şu madde-

I nin tasarıya ilâvesini teklif ediyorum. Bu tek
lifim şahsidir. 

«Madde 2 — Bu teknisiyenler çalıştıkları ma
halle diş tabibi geldiği ve daimî surette faali-

I yete başladığı takdirde o mahalde icrayı sanat 
I yapamazlar. Ancak, daha önce taahhüt ettik-
I leri işlerin tasfiyesi için kendilerine üç ay müh-
I let verilir.» Bu maddeyi ikinci madde olarak tek-
I lif ediyorum ve bir de önerge takdim ediyorum. 

iler ne kadar birinci maddede diş tabibi bu-
I lunmıyan mahallerde tâbiri varsa da diş tabi-
I binden önce kazalarda çalışan teknisiyenlerin 
I müktesep hak iddia etmeleri halinde çıkacak 
I hukuki ihtilâfı kolaylıkla hal için bu maddeye 
I ihtiyaç duymuş bulunuyorum. 

Arkadaşlai'; biz koyunun bulunmadığı yerde 
I keçiye Abdurrahman çelebi diyelim diyoruz. 
I Sağlık Bakanlığı da keçi eti dokunur, dişinizi 
I karıştırın diyor. Peki ne yapalım, diyoruz. Ace-
I le etmeyin diş fakültesinin talebe kadrosunu ge-
I nişleteeeğim, yurdun ihtiyacı olan diş tabiple-
I rini çeyrek asırda yetiştireceğim, otuz yıl sonra 
I intihap dairenize geleceğim diyor. Kica ederim, 
I memleket sağlığı bu şekilde düzenlenmez, dünya-
I ııııı her tarafında en medeni memleketlerde bile 
I tcknisiyenlere yer verilmiştir. Son senelere kadar 
I Almanya'da bu iş devam etmiştir. Yurdun umu-
I mi ihtiyacı giderilinceye kadar ikinci sınıf diş-
I çilere müsaade edilmiştir. Biz niçin hem yapmı-
I yoruz, hem de yapılmak istenilen işe mâni olmak 

istiyoruz? 
I Muhterem arkadaşlar; biraz da sağlık ko-
I misyonunun raporu üzerinde duralım. Sağlık 

Komisyonu, raporunda diyor ki «İlmî kudrete 
malik ol unvanların yalnız protez işlerindeki tek-

I nik bilgilerle faaliyet göstermekleri kâfi görülme
miştir» Yani permili dişçilerin teknik bilgilerini 

I kabul ediyor biz de bu noktada kendileriyle be-
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raberiz. Yalnız Sağlık Komisyonunun endişe et- I 
tiği mühim nokta diş çekme mevzuudur. 

Komisyon bunun için de şu mütalâade bulu
nuyor; «Umumi hıfzıssıhha kaide ve şartlarına 
vâkıf bulunmamajları itibariyle diş çekilmesi yü
zünden meydana gelecek kanamalar, kırıklar ve 
kan tısemmümu gibi mühim müdahaleyi icabet-
tirecek tehlikelerin göz önünde tutulması icabe-
den bir hakikattir.» Şu mütalâalarından dolayı 
Sağlık Komisyonu üyelerine teşekkür ederim. 
Çünkü bu ikinci kısımda da esbabı mucibe itiba
riyle tamamen kendileriyle mutabıkız. 

Sayın arkadaşlarım; diyeceksiniz ki, mevzuun 
ruhunu teşkil eden her iki kısımda da ittifak ha- j 
Ündesiniz de aranızdaki ihtilâf nedir? Küçük bir I 
nokta. Biz diyoruz ki diş çekme mevzuunda en- I 
dişe buyurduğunuz kanamalar, kırıklar ve kan 
tesemmümü gibi müdahaleyi icabettiren tehlike
leri kısmen olsun giderebilecek ikinci derecede 
ehliyetli insanlara bu işi tevdi edelim ve mah
rumiyet bölgelerine gönderelim. 

Sağlık Komisyonu da; yok oılmaz, bunların 
ilmî. kudretleri kâfi değildir. Berberler umumi 
hıfzıssıhha kaide ve şartlarına daha ziyade vâ
kıftırlar. Biz onların bilgilerine o derece inanı
yoruz ki, imtihane bile tâbi tutmak istemiyoruz. 
Onlar bu boşluğu asırlar boyu doldurmuşlardır. 
(öyle şey yok sesleri) 

Sağlık Bakanlığı da, kahve döğücünün hınk 
deyicisi gibi, «Elhak doğrudur, bu böyledir, diş 
tabibi meslekdaşlarım mutazarrır olmasınlar, sa
kın bize gücenmesinler» demek istiyor. Her ne 
kadar Sağlık Komisyonu, umumi hıfzıssıhha ka
nuna göre menedilmiş olan berberlerin icrayı 
sanat etmediklerini sanarak müsterihtir ve bu 
mütâlâayı da onun için serbest yapabilmiştir, 
fakat hangi memnuiyet? Bakamlık ve teşkilât bu 
müsamahayı bile bile yapmaktadır. Bu realiteyi 
Sağlık Komisyonu üyeleri de bilmektedir. Çok 
şayanı dikkattir ki, ne Sağlık Bakanlığı, ne de 
komisyon bildikleri bu vakıalara ne temas edi
yorlar, ne de cevap veriyorlar. Biz hiçbir za
man memleketin umumi sağlık işlerinde bu de
rece kaçamaklı meslek gayretine iltifat edemeyiz. 

Hüküm Yüksek Heyetindir. 
Bir realitedir, bir diş tabibi arkadaşıma 

Günde Türkiye Cumhuriyeti dâhilinde kaç diş 
çekiliyor diye sordum, «katî bir rakam söyliye-
mem, fakat dört, beş bin raddesindedir» dedi. | 
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Bunlardan kaçını diş tabipleri çeker, kaçını ber
berler dedim, «iki bin kadarını diş tabipleri, ge
ri kalanını da berberler» cevabını verdi. 

Arkadaşlarım, Sağlık Komisyonu ve Sağlık 
Bakanlığının yerden göğe kadar hakkı var, ama 
biz bu mahrumiyet bölgelerini hesaba katarsak 
gösterdikleri esbabı mucibe; diş kanaması, kırık
lık, tesemmüm gibi hallerin berberlerin diş çı
karmalarından dolayı vâki olup olmadığı hususu
nu hiç izah etmeden, bu nokta üzerinde hiç dur
madan sadece ve sadece bunun fennî mahzurları
nı ortaya atıp realiteye dokunmadan geçmek doğ
ru değildir. Bu dâva memleket davasıdır, hepi
mizin davasıdır. Sayın doktorlardan rica ediyo
rum. Bu dâva memleket davasıdır, hepimizin da
vasıdır. Sayın doktorlardan rica ediyorum kür
süye teşrif etsinler, vaziyeti izah etsinler. Herkes 
realiteden bahsediyor. Gösterdikleri mahzurlar 
elbette fennî olması bakımından şayanı iltifattır. 
Fakat biraz evvel bir doktor arkadaşımız diş ta
biplerinin esasen kazanamadıklarını ifade etti ki, 
bu, bizim için asla şayanı iltifat olamaz. Biz her-
şeyden evvel memleket sağlığını korumak mecbu-
riyetndeyiz. Bunu bizim kadar kendileri de anlar
lar. Memlekette günde üç bin diş çıkarılmaktadır 
ve biraz evvel karikatürize ettiğim şekilde, cep
ten çıkarılan kerpetenle kırılarak koparılarak 
çıkarılmaktadır. 

Çok istirham ederim, bu bir memleket işidir, 
hepimizin işidir, bu mevzuu ele alırken esaslı ola
rak ele alalım Zira çok defa diş tabibi gelinceye 
kadar zaten ona iş kalmıyor. 

Sağlık Bakanlığı bu elemanları yetiştirsin ve 
bunları kazalara, köylere kadar göndersin. Elbet
te ki, bu ikinci bir kanun çıkmadan bütün mah
zurları kendiliğinden bertaraf edecek mahiyette 
olacaktır. 

Köylerde gezen arkadaşlarımız memleket re
alitesini çok iyi bilirler, bu hal de her bakımdan 
bir faciadır. Teklifin aleyhinde fazla ısrar etme
sinler. Mâruzâtım bundan ibarettir. (Akışlar). 

BAŞKAN — Doktor Ali Şükrü Şavlı, buyu
run. 

ALÎ ŞÜKRÜ ŞAVLI (Sinob) — Sayın ar
kadaşlarım, Kâzım Arar arkadaşımız çok gü
zel, selis ifadede bulundular. Fakat realite bu 
değildir. Biz istiyoruz ki, oraya gidecek dişçile
rimiz bir şeyler bilsin. 150 kişi müracaat etmiş
tir. Bunların hepsi gidecek değildir. Bunların 
maksatları imtihanı verip, diplomayı ceplerine 
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koymaktır. İmtihan mutlaka bir kimsenin bil
gisini göstermez. Dişe ait birçok hastalıklar 
vardır. Birçok kalb hastalığı ve kısmen romatiz
ma dişten gelir. Hepsini bilmek lâzımdır, öyle 
istiyoruz ki, teknisiyenler dahi evvelâ doktor 
olup, sonra dişçi olsunlar. Bunlar dışarıya gi
derse bir protez dahi yapamıyacaklardır. Bura
da geçinemiyenler yani ne berberden, ne de nal
banttan farklı olınıyan kimseler oraya gidecek
lerdir. Bizim asıl istediğimiz şudur: Sağlık Ba
kanlığının elinde birçok dişçiler vardır, arka
daşlar söylediler, ebeler vardır, bunları, usu
lünü bulup o muhtaç bulunan yerlere gönder
mek lâzımdır. Nasıl ki doktorlar hakkında da 
bir hizmeti mecburiye vardır, o müddet içinde 
en ücra yerler dahi onların hizmetinden isti
fade edebiliyoruz. Binaenaleyh bunlar için de 
böyle bir şey yapalım ve istediğimiz yerlere 
gönderelim. Yoksa ruhsat vermek, istediğimiz 
bu kimseler bir şeyin fizyolojisini dahi bilemez
ler. Eline kerpeteni alır dişi söker ama hasta
nın kalbi ne vaziyettedir, tansiyonu nedir, bil
mez. Lâkin diyeceksiniz ki dişçi kendisi bunu 
yapıyor mu, o da yapmıyor. Fakat biz bunları 
yapacağı bulmaya doğru gidiyoruz. Aksi takdir
de mektebe itibar kalır mı? Yirmi sene evvel 
pratik yetişen kalfalar müracaat etmiş, böyie 
bir müsaade istihsal etmişler. Şimdi yine müra
caat ediyorlar, bir kanun daha, yarın yine bir 
müracaat, bir kanun daha. 

Arkadaşlar, biz ileriye doğru gidiyoruz, her 
şeyin iyisini alıyoruz, bunun da iyisini alalım. 
Binaenaleyh bu mevzuda iyi düşünelim, iyi ka
rar alalım. Eğer bunu kabul edersek fenaya doğ
ru gideceğiz ve iyi netice alamıyacağız. Benim 
kanaatim budur. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Salamon Adato. 
SALAMON ADATO (İstanbul) — Muhte

rem arkadaşlar; dişçiliği alâkadar eden bir mev
zu hakkında bir avukatın söz almsaı biraz aykırı 
düşüyorsa da bendenizi kürsüye sevkcden Kavaidi 
Külliyede mevcut bir hükmün muhtevasıdır: Za
ruretler mahzur olan şeyleri mubah kılar. (Al
kışlar) . Raporu destekliyen doktor arkadaşları
mız bu kalfa olan kimselerin dişçilik yapabildik
leri takdirde umumi sıhhatin ihlâl edileceğini 
vâzr kanun, kanunun kabulünden evvel bu işle 
meşgul olan kimselerin imtihana tâbi tutulmak 
kaydiyle icrayi sanat edebileceklerini esasen ka
bul etmiştir, 
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| Malûmu âlinizdir ki kanunda bir hüküm var

dır: Kanunun mevkii meriyete geçeecği tarihe 
kadar kalfalık etmiş olan kimseler imtihana tâbi 
tutulup muvaffak oldukları takdirde ellerine 
ruhsat verileceği yazüıdır. Demek ki, vâzıı ka
nun muhakkak surette bir dişçinin diplomalı ol
masını şart olarak kabul etmiş değildir. 

Arkadaşlar, avukatlık da nâzik bir meslektir. 
Fakat demin arzettiğim gibi ve bendenize takad
düm eden, Millî Eğitim Komisyonu sözcüsünün 
selâsetle beyan buyurdukları üzere, avukatlıkta 
da böyle bir istisna yapılmıştır. Baronun mevcut 
olmadığı yerlerde dâvavekilleri avukatlık yapa
bilmektedir. Dâvavekilleri tabiî, imtihana tâbi tu
tulmakta ve bu suretle vatandaşların hukukları
nın müdafaa keyfiyeti yedlerine tevdi edilmek
tedir. 

Arkadaşlar, hepimiz köyleri dolaştık. Birçok 
köylerde, hattâ nüfusu az olan kasabalarda dişçi 
olmadığını «şefle gördük. Binaenaleyh bu vatan
daşları, dişlerini tedavi ettirmek imkânsızlığı kar
şısında bulunduracağımıza, imtihana tâbi tutul
muş dişçi kalfaları tarafından tedavi edilmele
rine imkân vermek bugün için bir zarurettir. 
Bugün mer'i olan kanun yapıldığı zaman vâzıı 
kanun köylere kadar dişçi sevkedebileceğini zan-

I netmiştir. Maalesef o ümit tahakkuk etmediği 
için biz de, o kanunla kabul edilmiş olan esası 
kabul ederek, bu gibi kalfalar üntihana tâbi tu
tulduktan sonra, muvaffakiyet gösterdikleri tak
dirde, dişçi bulunmıyan yerlerde bunların ic
rayi meslek etmelerine imkân vermenin bir za-
uret olduğunu kabul etmek lâzımdır. (Bravo ses
leri, alkışlar). 

BAŞKAN — Füruzan Tekeli. 
(Biz daha evvel söz istemiştik sesleri). 
BAŞKAN —• Efendim, çok istirham ederim, 

benim, daha evvel söz alan arkadaşlara takdimen 
başkasını konuşturmakta bir menfaatim yoktur. 
Böyle bâzı tarizlere mâruz kalıyoruz. Ben ve 
arkadaşlarım tesbit ettiğimiz, gördüğümüz arka
daşlara söz istedikleri anda söz vermek mecburi
yetini daima dikkatle takib ettiğimize itimat et
menizi bilhassa istirham ediyorum. 

FÜRUZAN TEKİL (İstanbul) — Muhte-
I rem arkadaşlar, bir bakımdan bilhassa bilgileri 

müsellem olan arkadaşlar konuştuktan sonra ve 
j hakikaten kıymetli bir ihtisas komisyonunun da 

raporu bulunduktan sonra hekim olmayan bir 
j arkadaşınızın söz söylemesi, tıpkı Adato 'hun 
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söylediği gibi, pek müşkül oluyor. Muhakkak ki, 
komisyon raporu muhteremdir. Fakat memleket
te bir realite olarak gördüğümüz vaziyete göre, 
bizim de bu hususta muhakeme yürütmemiz ve 
bu yolda kendi mantıkimizi kullanmamız bir za
rurettir. Bundan dolayı ihtisasımın tamamen ha
ricinde kalan bir mevzu olmakla beraber bura
ya çıkmış bulunuyorum. 

Arkadaşlar, diş tabibi yanında, diş tabibi ,ol-
mıyan diplomasız bir dişçinin noksanı elbette 
birden fazladır. Fakat bunlardan dahi fayda
lanmamak, bu noksandan çok daha büyük bir 
noksandır. Memleket için 22 sene evvel bir ka
nun vaz'edilmiş, denilmiş ki bir defaya mah
sus olmak üzere diplomasız dişçilere bir imtihan 
hakkı tanıyalım, bunun için de o aylık bir müh
let koyalım, bu müddet içinde imtihanı verenler, 
gitsin yurdun muhtelif dişçiye muhtaç köşele
rinde dişçilik etsinler. Bıı kanun vaz'edilirken 
düşünülmüş ki; ilerde artık bu gibi insanlara 
ihtiyaç kalmıyacak ve yakın zamanda veya uzak 
zamanda hakiki diş tabipleri yetiştirilmek su
retiyle l)iı boşluk doldurulacaktır. Ne çare ki, 
arkadaşlar umulan bu netice bugün elde edil
miş değildir. Boşluk ayen değilse bile yine bü
yük ölçüde durmaktadır. Bu itibarla, yine vak
tiyle olduğu gibi, bunları bir imtihana tâbi tuta
rak bir boşluğu doldurmak ve vatandaşları büs
bütün tedavisiz bir vaziyette bırakmaktansa, 
karmca kaderince, onların bilgilerinden isti
fade ettirmek ve bu noktada fatalist bir düşün
ceye saplanıp kalmamak icabeder kanaatin
deyim. 

Raporun esbabı mucibesi realite ile hiç ilgili 
değildir. Yani realite ile yakından ilgisi yoktur. 
Rapor sadece, hekimin yanında diplomasız bir 
adamın ne gibi bir vaziyet alacağını saymakta
dır. Elbette doğrudur, ama arkadaşlar, tekrar 
ediyorum, bunların hiç olmaması da daha bü
yük bir noksan olacaktır. 

Onun için bendeniz komisyon raporunun ka
bul edilmemesi taraftarıyım. Kanun teklifinin 
kabulü taraftarıyım. Şu şartla ki, kendilerine 
bir mühlet tanıyalım ve yine bir imtihana tâbi 
tutanak suretiyle diplomasız vatandaşların hiç 
olmazsa bâzı bilgilere sahi]) olduklarını ispat 
etmek imkânını verelim ve bunları diş tabibi 
olmıyan yerlerde mesleklerini icra etmeye me
zun kılalım. Mesele bundan ibarettir. Diş ta
bibi bulunan yerlere gitmesinler, fakat diş ta

bibi bulunm.ıyan yerlerde bunlardan faydalan
mak zarureti vardır. Mesele, bu vatandaşlara, 
sayısı ne kadardır bilmiyorum, yeni bir şans 
vermek değil, mesele, vatndaşı, tanı bir tıbbi 
yoksulluk içinde bırakmaktan ise, hiç. olmazsa 
bu gibi müdahalelere mazhar kılmak mesele
sidir. Mesele, vatandaşı korumak meselesidir, 
diplomasız dişçiyi korumak meselesi değildir. 
Tıpkı ebelerde olduğu gibi, sıhhat memurların
da olduğu gibi. Onların da hekimler yanında ne 
büyük noksan içinde oldukları malûmunuzdur, 
fakat yine bir sıhhat memuru faydalıdır, ebe 
yine faydalıdır, doktorun yanında pek küçük 
olsalar dahi. 

BAŞKAN — Süreyya Endik. 

SÜREYYA ENDİK (Çanakkale) — Muhte
rem arkadaşlar, ikinci del'a söz aldığımdan do
layı özür dilerim. Yalnız benden evvel konuşan 
bir genç doktor arkadaşımla benden sonra söz 
almış olan Ali Şükrü arkadaşımız kanun tadili
nin aleyhinde bulundular. Hekim olarak kanu
nun lehinde bulunan bir ben varım, binaenaleyh 
tavzihine lüzum hissettim. 

Arkadaşlar, Kâzım Arar arkadaşımızın gayet 
güzel belirttiği gibi, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Komisyonumuzun vermiş olduğu karar, eskisi 
gibi, köylümüz ve hattâ bir kısım şehirlerimizi 
gelişi güzel adamların eline bırakalım şeklinde
dir. Binaenaleyh biz bir hakkı müdafaa ediyo
ruz. (İenç arkadaş; ilim, teknik, mikrop ve .saire
den bahsetti. Biz bunların hiçbirini inkâr etmi
yoruz. Farzedelim ki, bu kanun kabul edilmedi, 
vatandaşların dişleri çürümekte devam edecek, 
kalkıp vilâyet merkezine mi geleceklerdir, yoksa 
eskisi gibi berbere çektirmeye mi devam edecek
lerdir. Asepsi ve antisepsi dediğimiz şeylere bir 
az daha vâkıf olan bir vatandaşın eline bu salâ
hiyeti vermekle zarar mı etmiş ofuyoruz, kâr mı? 
(Zararı yok sesleri) 

Sonra arkadaşlar; hiç kimse çizmeden yukarı 
çıkmaz. Bu dişçi unvenmı vereceğimiz vatandaş 
karışık bir vaka karşısında hastayı merkeze, diş 
tabibi bulunan yerlere sevkedecektir, apseli diş
lere müdahale etmiyecektir. Bu arkadaşa kala 
kala ıstıraptan feryat eden çürük diş sahibi 
vatandaşa yardım etmek ve takma dış yapmak 
kalacaktır. 

Bugün vilâyet merkezlerinde, İstanbul'da ve 
diğer büyük şehirlerimizde ve bütün memlekette 
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kaaajttasmmj-^eı viakit du#aeağı , hakkında ilmî 
bir; şekilde /tahlil yaptı -da, parHiağıni2sqLan, ,ku-
lakknmzâan, kan aldı, röntgen yaptı? Hayır o 
daııgelişi-güzel -kerpetene asıldı. Binaenaleyh 
niçin sıfcöece-diş teknisiyeni diye isimlendirilen 
vatandaşlardan bu külfetleri istiyoruz? Evet, 
diş tabibi; bulunan yerlerde bunlar çalışmamalı, 
Kâzım Arar: aı&adaşımızın dediği- gibi, bir diş -
tabibi tburaya-geldiği »aman tasını tarağını top
layıp <Mşı tabibi rbulunmıyan bir yere hizmetini : 
arzetmelidir. Bu kanunu kabul etmek büyük} 

bir: ihiiyaeı karşılamak-, demektir. Çok rica ede
rim. (Soldan,alkışlar) 

-BEHZ^T.BÎLGlN (tzmir) ^ Muhterem ar
kadaşlar; evvelâ bir teessürümü arzedeceğim. 
Millî sağlığı bu kadar yakından alâkadar eden 
bu, mesele müzakere edilirken Sağlık Bakanlığı 
temsilcilerinin de burada bulunmaları icabeder-
di.. (O.devir geçti sesleri). Yani bulunmamaları 
Meclisin .müzakeresine mânidir, demek istemiyo
rum, fakat bulunmamaları Meclise karşı gösteril
medi icabeden alâkanın ^ i r noksanlığını ifade 
ediyor. Teessürüm bu ^bakımdandır. Şimdi me
selenin esasına geçiyorum. ( «Hükümet yok, söz- • 
cü yok,, nasıl konuşuyoruz» sesleri). 

.Dünyanın tıer tarafında, bütün medeni mem
leketlerde diş ve ağız sağlığı çok ehemmiyet ve
rilen bir meseledir., ingiltere'de bunun için hu
susi, kanunlar çıkarıldığı ve diş ve ağız tedavi
lerine mecburi foir şekil verildiği malûmunuzdur.. 
Bu kadar mühim olan bir mevzuu karşılamak 
için elimizdeki hükümleri kuvvetlendirmek mec
buriyetindeyiz. Meseleyi fennî tababetle gayri-
fenriî tababet diye mukayese etmek hatadır. Bu 
Mecliste fennin üstünlüğünü kabul etmiyecek 
hiçbir arkadaşımız yoktur. Fakat gayrifennîli-
ğin dereceleri arasındaki realite farkını görmi-
yecek bir arkadaşımız da yoktur, zannediyorum. 
Şimdi diş tabiplerinin.;hakkı mevzuabahis değil
dir. Mevzuubahis olan vatandaşların dişlerinin 
korunmasıdır. Bâzı arkadaşlarımız, teklif edü- > 

mîş. olan kanunun aleyhinde (bir takım mülâha-

zalar jserdeçLerek öyle bir tablo çizdiler ki, ha
len <Jj§ tabiplerinin yanında, kalfalık yapmakta 
olajrı kimseler, Ihiçbir mükellefiyete tâbi olmak
sızın - odlardan ayrılacaklar ve onların yerine 
"diş tabipliği yapacaklar gibi bir zelıap hâsıl ol
maya başladı. Teklif bu şekilde değildir. Tek
lifin esası,şudur: Bu arkadaşlar fakültede.yapı
lacak imtihandan sonra, Bakanlıkça veya Üni
versitece hazırlanacak olan talimatnameye göre 
imtihandan geçecekler ve ehliyetlerini isbat et
mek şartiyle muayyen yerlerde icrayı sanat ede
bileceklerdir. Bu imtihanın doktor arkadaşları
mızı endişeye düşüren noktaları bertaraf edecek 
derecede esaslı olması için talimatnameyi şümul-
lendirmek, her 'halde Bakanlığın ve Üniversite
nin yedi ıktıdarmdadır. Binaenaleyh bütün bu 
ihtiyat tedbirleri alındıktan, yani bu mesleki ifa 
edecek kimselerde bulunması zaruri asgari ma
lûmat ve asgari pratik derecesi tesbit edildikten 
sonra bunları diş tabibi olmıyan yerlerde bu sa
natı ifa hususunda serbest bırakmakta ne mah
zur kalır? Bir mahzur olacağını farzedecek ol
sak dahi, bu mahzuru bertaraf etmek için dü
şünülen çare daha az mahzurlu değildir. 

Dişi ağrıyan bir vatandaş bu ıstırabını gi
dermek için kime müracaat edecektir? Bir vi
lâyet merkezine gelip diş doktoru aramıyacak, 
mufhakkak surette ya bir berberin ve yahut da 
daha acemi birine müracaat edecektir. 

Arkadaşlar, malûm olan bir sözü tekrar et
meme müsaade buyurun: «En iyi, iyinin düş
manıdır» derler. Muhakkak ki bu mevzuda en 
iyisi diplomalı diş doktorudur. Tam ehliyeti 

: sıhhiyeyi haiz olan arkadaştır. Biz muhakkak 
. en iyiyi arıyarak, ondan başkasını kabul etmez-
ı sek o zaman bir tarafta .200 kalifiye dişçi, di-
iğer tarafta 10 200 berber ve nalbant buluna
caktır.. Bu meselenin vatandaşlar üzerinde ya-
ıpacağı menfi tesiri düşünmeye mecburuz. «En 
; iyi, iyinin düşmanıdır» dediğimiz zaman, -sa.de-
ı co en iyinin değil, iyi olacak bir şeyin de mem
leket te tatbikinin yerinde olacağını düşünüyo
r u z . İyi pratik dişçi, fakültemizde ehliyetini iş-
; pat edecek, bir üniversite heyetinin lüzumlu 
i gördüğü bütün malûmatı ve pratiği haiz oldu-
jğunu ispat ettikten sonra elde edeceği bir ruh-
i salname ile ve yine diş doktorunun bulunmadı
ğı yerde icrayı meslek edebilecektir. Binaen
aleyh bu çok iyi değil, fakat sadece İyi olan 
tarzı bertaraf etmenin memleket için daha kö-

http://-sa.de-
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tü neticeler verebileceğini de hatırda tutmalı
yız. Bendeniz tamamiyle aklı selimden, mantık
tan neşet etmiş olan bu teklifi kabul etmenin 
yerinde olacağı kanaatindeyim arkadaşlar. (Bra
vo sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Zeki Erataman. 
ZEKÎ ERATAMAN (Tekirdağ) — Muhterem 

arkadaşlar; kanun teklifinin lehinde ve aley
hinde kıymetli fikirleri dinledik. Bir hekim 
ve Sağlık Komisyonunda bulunan bir üye olarak 
şahsi kanaatlerimi arzedeceğim. Evvelâ bir nok
tayı belirteyim ki ; burada bir arkadaşın buyur
duğu gibi, Sağlık Komisyonu üyeleri ne bir hık 
deyicidir, ne de şu veya bu zümrenin gayretke
şidir. Doktorlar, memleket meselelerine hiç de
ğilse kendileri kadar önem veren ve bir avuç 
zümrenin değil, bütün milletin menfaatlerini 
kendileri kadar düşünen münevver bir kütledir. 
Bu bakımdan arkadaşımın bu yersiz sözleri bir 
sürçü lisıan olarak söylemiş olduğuna kaniim. 

Arkadaşlar; hakikaten hepimiz köylerden gel
miş olarak biliriz ki bizim memleketimizde ber
berler, sünnetçiler, askerde sağlık memurluğu 
yapan onbaşılar da diş çeker. Fakat bu demek 
değildir ki, illâ bu kanunu kabul edelim. 

Sebebi şudur arkadaşlarım: Niçin bir diş 
tabibi Şark vilâyetlerine veya köylü mmtaka-
sına gitmez? Bundan 10 sene evvel doktorlar 
uzak diyarlara gitmezdi. Bu, memleketin kültür 
seviyesi meselesidir. Bir doktor, bir dişçi muhi
tini bulursa elbetteki muhakkak İstanbul'da, 
Ankara'da, İzmir'de, Bursa'da kalacağım diye 
ısrar etmez. Aziz arkadaşlarım bu, köylünün 
kültür seviyesini yükselttikten sonra ancak müm
kün olacaktır. Aksi takdirde bir teknisiyen de 
göndersek köylü yine daima ucuz olan berbere, 
nalbanta gidecektir. Binaenaleyh her şeyden ev
vel memleketin kültür seviyesini yükseltmek lâ
zımdır. 

Arkadaşlar, Sağlık Komisyonunda diş fakül
tesinin profesörleri davetli olarak izahatta bu
lundular. Bize memleketin bu dertlerini açtılar. 
Hakikat hiç de söylenildiği gibi değildir. Bundan 
evvel bir kanun çıkıyor. Hakkı mükteseplerin ba
ki kalması suretiyle teknisiyenlere hak tanınıyor. 
Arkadaşlar, miktarlarını bilmiyorum, fakat bize 
verilen istatistiklere nazaran dişçi olmadıkları 

.1951 0 : 1 
I halde teknisiyen olarak çalışanlar kanunun neş

rinden sonra köylere, Şark vilâyetlerine gitme* 
I mislerdir; İstanbul'da, Ankara'da, Bursa'çla, 

İzmir'de kalmışlardır. 
Biz bu kanunu çıkarmakla beraber memleke

tin dört köşesine teknisiyenler mi yığdıracağız? 
Asla böyle olmıyacaktır. 

Sonra teknisiyen diyoruz, teknik eleman di
yoruz. Bir teknisiyenin 20 nci asırda kıymeti 
yoktur. Memleketin halkını yarı cahil hekimler 
eline tevdi edemeyiz. Biz geriye doğru bir ka
nun çıkaramayız. Yarın sağlık memurları gelir 
de hekimlik, eczacı kalfaları eczacılık, köy ebe
leri ebelik isterlerse ne yapacağız? Yarın zabıt 
kâtipleri avukatlık isterse, peki diye hepsine bir 
kanun mu çıkaracağız?, tlmî çalışmanın kıymeti 
ne olacaktır arkadaşlar?. Mekteplerde geçirilen 
ilim için harcanan senelerin kıymeti ne olacak
tır?. 

Şu halde arkadaşlar, Türkiye'de ilim gerili-
yecek, yalnız 1 - 2 senelik teknik elemanlar mem
leketin dört tarafını saracak... Böyle mi olmasını 

I arzu ediyoruz arkadaşlar?. Arkadaşlar, bugünkü 
devirde bunu kabul edemeyiz. 

Diyorlar ki, bu hususta Sağlık Komisyonu ve 
Sağlık Bakanlığı ne düşünmektedir?. Komisyon
da bunun da münakaşası yapıldı. Sağlık Komis
yonunuz bu hususta tedbir düşünmektedir. Bun
dan 5 - 10 sene evvel kazalarımızda hekim yoktu, 
mecpuri hizmeti kabul ettik, bugün hekimsiz ka
zamız kalmamıştır. 

Arkadaşlar, Meclisiniz icabederse dişçi mek
tebinden çıkan bol elemanları mecburi hizmete 
tâbi tutar ve memleketin dört bucağına gönderir. 
Esasen sağlık merkezlerinin kurulmasındaki gâ-

I ye de budur. Fakat gayrimünevver insanlara 
memleketin sağlığını asla terkedemeyiz arkadaş
lar. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Efendim, kifayeti müzakere 
takriri olmakla beraber, esefle arzedeyim ki, ek
seriyetin kalmadığı zilin çalmmasiyle de anlaşıl
mıştır. Bu itibarla müzakerelere devam imkânsız
lığı karşısında kalmış bulunuyoruz. 

Cuma günü saat 15 de toplanılmak üzere Bir
leşime son veriyorum. 

[ Kapanma saati : 17,35 

T. B. M. M. B&svm&ui 
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Sivas Milletvekili İlhan Dizdar'ın, Tababet ve Şuabatı Sanatlarmııt 
Tarzı İcrasına dair olan 1219 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Sağlık ve Sos

yal Yardım Komisyonları raporları (2/117) 

5 . 1 . 1951 
Yüksek Başkanlığa 

Tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair olan 14 . IV . 1928 tarih ve 1219 sayılı Ka
nunun 32 nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun teklifi ve gerekçesi ilişik olarak su
nulmuştur. 

ilgili komisyona havale Duyurulmasını rica ederim. 
Sıva» Milletvekili 

ÎMan Pİzdar 

GEREKÇE 

14. IV . 1028 tarih ve 1219 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde (Hali hazırda dipkma&rz icrayi 
sanat eden dişçiler bu kanunim neşri tarihinden itibaren üç ay zarfında müracaat ettikleri takdir
de Tıp Fakültesi Dişçi Mektebinde imtihanları icra edilerek ihrazı muvaffakiyet edenlere Sıfehi-
ye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâleti tarafından bir ruhsatname verilir ve sanatlarını yapmaya mü
saade edilir. Şu kadar ki, Dişçi Mektebinin küşadmdan evvel bilîmtihan ehliyeti tefoeyyüjn ederek 
icrayi sanat müsadesi aldığını tevsik edenler bû imtihandan müstesnadır) hükmiyle kanonun neş
rini mütaakıp üç ay zarfında müracaat eden diplomasız dişçilere imtihana girme hakkı tanınmıştı. 

Filhakika diş tababeti sahasma giren ve fakat diş tedavisiyle ilgisi bulunmıyan protez ve diş 
çekme gibi tamamiyle teknik bir mahiyet ve hususiyet arzeden işleri ehliyetle yapacak kabiliyette 
bugün sayıları yüzleri aşan dişçi teknisiyenleri bu kanunun neşri tarihinden itibaren geçen 22 se
nelik bir zaman fasılası içinde bu sahadaki ehliyet ve mümareselerini daha fazla artırmış olmaları
na rağmen gerek kanunun koyduğu üç aylık müddetten her hangi bir sebeple istifade edememeleri 
ve gerekse mezkûr tarihten sonra sanata sülük eylemiş bulunmaları yüzünden serbest ve müstakil 
çalışmaktan ve emeklerinin hâsılasını tamamen ve müstakillen iktitaf etmekten menedilmiş bulun
maktadırlar. Halihazırda yurdun il merkezleri müstesna ilce ve bucaklarında diplomalı diş tabip
leri bulunmadığı; ilce bucak ve köylerinde yaşıyan vatandaşların bir diş çektirmek için vilâyet mer
kezlerine gelmesi de her zaman mümkün olamadığına göre, muhitindeki alelade bir' şahsa veya öte
den beri bu işlerle iştigal eden berfeerlere koşmakta oldukları bir vakıadır. Buna mukabil sözü ge
çen dişçi teknisiyenleri de ruhsatnameleri olmadığı için ancak muayyen merkezlerde tekasüf eden 
diş tabiplerinin muayenehanelerine veya bir kısım şehir ve kasabalarda görüldüğü gibi yaşlan iler
lemiş veya iş yapma kabiliyetini kaybetmiş birtakım diş tabiplerine mukavele ile (bağlanmak ve on
ların diplomaları ve firmaları altına sığınmak suretiyle bu gayrifaal tabiplere kaçüımBenemdyeeek 
miktarda ve diploma hakkı namı altında bir para ödiyerek icrayi sanat eyledikleri de bir gerçektir. 

Binaenaleyh gerek yurdun ımuiitelif ve ücra köşelerindeki dişçi ihtiyacının karşılanması ve ge
rekse dişçi teknisiyenlerinin emek ve enerjilerinin istismarına meydan verilmemesi maksat ve mü-
lâhazasiyle 1219 sayılı Kanunun 32 nci maddesini tâdil eden ilişik teklif tanzim ve takdim fc4wt-
mıştır. 



Milli Eğitim Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esas No. 2/117 
Karar No. 8 

31 .1 . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Sivas Milletvekili îlhan Dizdar'm Tababet 
ve Şuabatı Sanatlarının tarzı icrasına dair olan 
1219 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin değişti
rilmesi hakkındaki kanun teklifi Komisyonumu
za havale buyurulmakla Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı temsilcilerinin iştirakiyle müzakere 
olundu: 

Yapılan bu teklifte : 
A) 14 . IV . 1928 tarihinden sonra her han

gi bir sebeple imtihan hakkını kullanamamış 
olan diplomasız dişçilerle hali hazırda diş tabip
leri nezdinde çalışan dişçi teknisiyenleri ve protez
ciler bu kanunun neşri tarihinden itibaren bir 
sene zarfında müracaat ettikleri takdirde Tıp 
Fakültesi Dişçi mektebinde imtihanları icra edi
lerek ihrazı ehliyet edenlere diş tabibi bulunmı-
yan mahallerde sadece dişçilik unvaniyle icra
yı sanat eylemek üzere Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığınca ruhsatname verilmesi; 

B) Dişçi Mektebinin küşadmdan evvel ve
ya 1219 sayılı Kanunun neşrinden sonra bilim-
tihan ehliyeti tebeyyün ederek icrayi sanat mü
saadesi aldığını tevsik edenlerin müktesep hak
larının mahfuz kalması istenmektedir. 

Hükümet adına konuşan temsilcilerin müta
lâalarını mütaakıp yapılan konuşmalardan son
ra netice düşünüldü : 

1. Bu kanunla kendilerine imtihan hakkı 
tanınması istenen teknisiyenlerin diş çekme ve 
protez gibi muayyen ve mahdut olan ve tama-
miyle teknik bir mahiyet taşıyan işleri yapabile
cek liyakat ve kabiliyette bulundukları Dişçi Oku
lunda mütehassıs bir heyet huzurunda bilimti-
han sabit olduğu takdirde ruhsatname verilme
sinde mahzur görülmemiştir. 

2. 22 yıl önce umumi ihtiyaca tekabül et
mek üzere vâzıı kanunun derpiş ve teemmül et
tiği biA husus henüz bertaraf edilmemiş ve pek 
az ilçemiz müstesna, memleketin nüfus kesafe
tini teşkil eden ilce, bucak ve köylerimizde fennî 
şekilde diş çektirmekten mahrum olan vatandaş
larımızın, öteden beri bu işi meslek ittihaz et
miş berberlerin eline terkedildiği de bir vakıa 

olduğu aşikâr görülmüştür. 
3. Diş tabiplerimizin nezdinde yıllardan 

beri staj gören protez ve diş çekme sanatına 
vâkıf bulunan teknisiyenlere ruhsat verilmesin
de mülâhaza edilen fayda en az 15 milyonu mü
tecaviz büyük bir kitlenin bu sahada muhtaç 
bulunduğu sıhhi mahrumiyeti kısmen olsun gi
dereceği göz önünde tutularak teklif veçhile diş 
tabibi bulunmıyan yerlerde icrayi sanat etme
lerinde umumi menfaatin mevcudiyeti bariz bir 
şekilde müşahede edildiği gibi 1219 sayılı Ka
nunla bilimtihan ruhsatname verilen teknisiyen
lerin mühim bir ihtiyacı karşıladıkları ve alman 
neticenin memnuniyet verici bir mahiyet arzet-
tiği kanaatine varılmıştır. 

Yukarda arzedilen sebepler yerinde görüle
rek işbu teklifin birinci maddesinin bir kelime 
tashihi ve bakanlıkça imtihan şeklini gösterir 
bir yönetmelik hazırlanması hükmünün ilâve
siyle, diğer maddelerinin de aynen Komisyonu
muzca kabulüne çoklukla karar verilmiştir. 

Havaleleri gereğince Sağlık ve Sosyal Yar
dım Komisyonuna verilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 
Millî Eğitim Komisyonu 

Başkanı Bu rapor sözcüsü 
Edirne Çankırı 

C. Köprülü K. Arar 
Kâtip 

Balıkesir Ankara 
T. Pelvan ö. Bilen 
Burdur Bursa 
M. özbey Muhalifim 

A. C. Yöntem 
Çanakkale Gümüşane 
Ö. Mart Muhalifim 

V. M. Kocatürk 
Konya Kütahya 

ö. R. Doğrul R. Koçak 
Rize Seyhan 

A. Morgil A. N. Asya 
Trabzon 

M. R. Tarakçtoğlu 

( S. Sayısı : 143 ) 



SİVAS MİLLETVEKİLİ İLHAN BÎZDAR'IN 
TEKLÎFÎ 

Tababet ve Şuabah sanatlarımn tarzı icrasına 
dair olan 14 . IV . 1928 tarih ve 1219 sayılı Ka
nunun 32 nci maddesinin değiştirilmesi hakkın

daki Kanun teklifi 

MADDE 1. -~ 1219 sayılı Kanunun 32 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 32. — 14 . IV . 1928 tarihinden 
sonra her hangi bir sebeple imtihan hakkını 
kullanamamış olan diplomasız dişçilerle hali ha
zırda diş tabipleri nezdinde çalışan dişçi tek
nisyenleri ve protezciler bu maddenin neşri ta
rihinden itibaren bir sene zarfında müracaat 
ettikleri takdirde Tıp Fakültesi Dişçi mektebin
de imtihanları icra edilerek ihrazı ehliyet eden
lere diş tabibi bulunmıyan mahallerde sadece 
dişçilik unvaniyle icrayı sanat eylemek üzere 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca ruhsat
name verilir. 

Şu kadar ki dişçi mektebinin küşadından 
evvel vöya 1219 sayılı Kanunun neşrinden son
ra bir imtihan ehliyeti tebeyyün ederek icrayı 
sanat müsaadesi aldığını tevsik edenlerin mük
tesep hakları mahfuzdur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükmünü Sağlık 
ve Sosyal, Adalet, Millî Eğitim Bakanları yü-
rütü?. 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN 
DEÖÎŞTİRİŞÎ 

Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı tcranna 
dair olan 14 . IV . 1928 tarih ve 1219 sayılı Ka
nunun 32 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 

kanun teklifi 

MADDE 1. — 1219 sayılı Kanunun 32 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 32. — 14 . IV . 1928 tarihinden sonra: 
her hangi bir sebeple imtihan hakkını kullanama
mış olan diplomasız dişçilerle hali hazırda diş ta
bipleri nezdinde çalışan dişçi teknisiyenleri ve 
protezciler bu kanunun neşri tarihinden itibaren 
bir sene zarfında müracaat ettikleri takdirde Tıp 
Fakültesi Dişçi Mektebinde ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetme
liğe fröre imtihanları icra edilerek ihrazı ehliyet 
edenlere diş tabibi bulunmıyan mahallerde sadece 
dişçilik unvaniyle icrayi sanat eylemek üzere Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca ruhsatname 
verilir. 

Şu kadar ki, Dişçi Mektebinin küşadından 
evvel veya 1219 sayılı Kanunun neşrinden sonra 
bilimtihan ehliyeti tebeyyün ederek icrayi sa
nat müsaadesi aldığını tevsik edenlerin mükte
sep hakları mahfuzdur. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Sağlık ve Sosyal 

Yardım Komisyonu 
Esas No'. 2/117 

Karar No. 9 

25, IV, 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Sivas Milletvekili İlhan Dizdar'm, Tababet 
ve Şuafcatı Sanatlarının tarzı icrasına dair olan 
1219 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin değişti
rilmesi hakkındaki kanun teklifi Komisyonumu
zun 15. I I . 1951 tarihli toplantısında Sağiık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı temsilcileri huzuıivle 
müzakere edildi. 

Bu içtimaa iştirak eden 14 Komisyon üy-'si 
âtideki esasları tespit etti. 

1. 14 . IV . 1928 tarihinden sonra diplomasız 
dişçiler ve protezciler ve diş tabipleri nezdinde 
çalışan dişçi teknisiyenlerinin Tıp Fakültesi Diş
çi mefetefcinde imtihanları iera edümek suretiyle 
gösterecekleri kabiliyet ve muvaffakiyete göre 
diş taM>i bulunmıyan yerlerde, icrayı tababete 
müsaade edilmesi keyfiyeti tetkik edildi. Bir
çok sıhhi mahzurlara ve tehlikeleri meydana ko
yacak olan karnini bir kararla serbest hareketle
rine müsaade edilmemesi doğru olacağı düşü
nüldü. 

Est>aJbı mucibe olarak, ilmî kudrete malik ol-
mıyanlarm yalnız protez işlerindeki teknik bil
gilerle faaliyet göstermeleri kâfi görülmemV'r. 
Umumi hıfzıssıhha kaide ve şartlarına vâkıf bu
lunmamaları diş çekilmesi yüzünden meyJ.ı:,a 
gelecek kanamalar, kırıklar ve kan tesemmümü 
gibi mühim müdahaleyi icaJbettireeek tehlikele
rin göz önünde tutulması ica'beden bir hakikat
tir. Bu gibi pratik dişçilerin ise esaslı tıbbi bir 
bilgiye sahip bulunmadıkları bilinen bir keyfi
yettir. 

Hal böyle iken kendilerinin talep etmekte 
oldukları ve kanuni bir hak kazanarak icrayi ta
babet yolunda gösterdikleri arzu üzerine heyeti 
umumiyemiz bu hususu müzakere ederek gerek 
Diş Tababeti Mektebi mümessillerinin ve gerek 
bu gibi pratik teknik dişçi yardımcılarının id
dialarını dikkatle dinledi. 

Neticede : Bu yoldaki yapılan kanun teklifi
nin yukarda tesbit edilen mahzurlarını göz 
önünde tutarak dişçiliğin yüksek tababetin esas
lı bir ilim mevzuu bulunduğunu kabul eden Ko
misyonumuz bu teklifin reddine ittifakla karar 
verdi. 

Yüksek Başkanlığa: arzolunur. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 
Komisyonu Bask 

Kocaeli 
Dr. E. V. Akan 

Çoruh 
Dr. A. R. Sağlar 

İstanbul 
A. V. Bayar 

Kayseri 
A. R, KıhçkaU 

Ordu 
Dr. Z. M. Sezer 

anı Sözcü 
İstanbul 

Dr. M. Sarol 
Çorum 
S. Özer 

İzmir 
N. ÎnceJîara 

Kâtip 
Konya 

Dr. S. Burçak 
Gazianteb 

Dr. S. İnan 
Kars 

Dr. E. Oktay 
Kocaeli 

Ziya Atığ 
İmzada bulunamadı. 

Sivas 
Nazım Ağaeıkoğlu 

1 m zada bul una in adı. 
Tekirdağ 

Zeki Erataman 
İmzada bulunamadı. 

»>-««<l 
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S. Sayısı: |47 
Hayvanlar, Vergisi Kanununun 4226 sayılı Kanunla değiştirilen 18 
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile Balıkesir Mil
letvekili Sıtkı Yırcalı'nın, Hayvanlar Vergisi Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve aynı kanuna geçici bir madde eklenmesi ve 
Erzurum Milletvekili Sabri Erduman ve Çoruh Milletvekili Mecit Bu-
min'in, Hayvanlar Vergisi Kanununun yürürlükten kaldırılması hak
kında kanun teklifleri ve Maliye, Tarım ve Bütçe Komisyonları ra

porları (1/117, 2/103, 2 /143) 

Hayvanlar Vergisi Kanununun 4226 sayılı Kanunla değiştirilen 18 nci maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı (1/117) 

T. C. 
Başbakanlık 19 .1.1951 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Teknik Müdürlüğü 

Sayı: 71-1789, 6/181 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Hayvanlar Vergisi Kanununun değişik 18 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında Maliye Ba
kanlığınca hazırlanan ve Bakaıüar Kurulunca 11.1.1951 tarihinde Yüksek Meclise sunulması 
kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederiım. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 
Hayvanlar Vergisi, iptidai bir karakter taşımaktadır. Aynı zamanda hâsıla ve semere vermiyen 

hayvanlar dahi teklif mevzuuna alınmış bulumu aktadır. Modern vergi sisteminin taUbikına geçi
leceği şu günlerde pek iptidai bir vergi olan Hayvanlar Vergisinin de tedricen kaldırılması mukar
rer bulunduğundan bu tasarı ilk adım olarak bu vergiden % 20 nispetinde bir indirim sağlanma
sını teminen hazırlanmış bulunmaktadır. 

Tasarı kanuniyet kesbettiği takdirde devlet varidatında 6 058 816 lirallık bir azalma vukua ge
lecektir. Bu itibarla 1951 yılı Bütçesi de bu husus nazara alınmak suretiyle hazırlanmıştır, 

• 



— 2 — 
Balıkesir Milletvekili Sıtkı Yırcalı'nm, Hayvanlar Vergisi Kanununun bâzı 'haddelerinin değişti

rilmesi ve aynı kanuna geçici bir madde eklenmesi hakkında Kanun teklifi (2/103) 

; ° 27 . XII . 1950 
Yüksek Başkanlığa 

20 . I . 1936 tarhili ve 2897 sayılı 'Hayvanlar Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bir geçici madde eklenmesi hakkındaki ilişik Kanun teklifimi sunuyorum. 

Gereken işlemin yapılmasına müsaadelerini saygılarımla dilerim. 
Balıkesir Milletvekili 

, Sıtkı Ytrcah 

GEREKÇE 

Hayvanlar Vergisi, prensip itibariyle hayvan mahsulleri gelirleri üzerinden ajlınması lâzımgelen 
bir vergidir. Bizim kanunumuzda Kazanç. Vergisine tâbi hayvanların muafiyeti gibi birtakım 
hükümleriyle aynı esas kabul edilmiştir. 

Fakat eskiden beri, birtakım malî sıkıntılar ve yeni gelir bulmak kaygısiyle, Devlet hemen 
her fırsatta Hayvanlar Vergisini her türlü hayvana teşmil etmek suretiyle bir baş vergisi haline 
çevirmekten geri kalmamıştır. 

Memleketimizde bugün de bu vergiye tâbi tutulan at, sığır, manda, katır ve merkep mahsul verip 
gelir getiren birer müstakil kaynak değildir. 

Bilâkis geniş köylü ve kasabalı vatandaşların iptidai şartlara dayanan zirai istihsalinde ekim, 
hasat ve nakliyata kullanılan birer yardımcı unsurdan ibarettir. 

Nitekim zirai kalkınmamız göz önüne alınarak yalnız bu sahada değil geniş ölçüde .sermayeye 
dayanan Toprak Mahsulleri gelirlerini, ücretlilerini ve çift aletlerini, başkalarının arazisinde ücret 
mukabilinde kullanan makine sahiplerini her türlü vergiden muaf tutmaktayız. 

Hal böyle iken, karasabana, düvene ve kol kuvvetine dayanan bir zirai istihsal durumundaki 
çiftçilerimizin, % 90 nınııı kâr için değil en iptidai bir geçim vasıtası olan çalışmasının bu belli 
başlı unsurlarını vergiye tâbi tutmak, hem iktisadi politikamız, hem de vergi adaleti bakımından 
izahı güçtür. 

Binaenaleyh yukarda izah edilen prensipler göz önünde tutularak kanun teklifimde aşağıdaki 
ana noktalar esas olarak alınmıştır: 

1. Müstakil bir gelir kaynağı olarak sürü halinde beslenmesi memleketimizde mahdut olan 
ve % 95 i istihsal rüknü olarak kullanılan at, manda, katır ve eşek vergi dışı bırakılmıştır. 

2 - A) Kısmen hayvancılar tarafından sürü halinde beslenen sığırların istihsalde kullanılan 
aile başına bir çifti, 

B) Fakir köylü halkın gıdasını ve ilk ihtiyacını temin eden koyun ve keçilerin aile başına üç 
adedi, 

Vergi muafiyeti içine alınmıştır. 
C) Bu muafiyet yüzünden sürülerin parçalanmasını Önlemek için kanun teklifinde (Aile) tâbiri 

sarih olarak tarif edilmiştir. 
3. Nevi itibariyle iç sanayimize iptidai madde temin eden ve memleketin müsait mmtakalarında 

yetiştirilmesinin malî gelirin inkişafı bakımından ehemmiyetli olan Merinos nevi koyunlar da muafi
yetler arasında zikredilmiştir. 

1951 Malî yılı bütçe tasarısında Hükümetçe de Hayvanlar Vergisi nispetlerinde % 20 tenzilât ya
pılmaktadır. Fakalf bu tenzilât sürü halinde hayvan besliyen ve hayvan mahsullerinden ticari bakım
dan istifade eden ve kısmen sermayeye dayanan vatandaşlarla ancak ziraatte istihsal vasıtası olarak 
kullanılmak ve sütünden istifade etmek için bir çift sığırı veya üç baş davarı olan vatandaşı da bir 
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tutmaktadır. Aynı zamanda teklifin, vergi miktarı bakımından da Devlet lehine 2 milyon liralık bir 
fazlalık temin etmek imkânını sağlamakta ve bir milyondan fazla fakir vatandaşı da bu külfetten 
kurtarmaktadır. 

Bu vaziyete göre hem vergi adaleti sağlanmış, hem de bir kısım vatandaşlarm geçinmelerinin zaru
ri bir vasıtası olan hayvanlar, vergi dışında bırakılmıştır. 

Teklifin diğer maddeleri Hayvanlar Vergisi Kanununun ilgili maddelerinin yukardaki değişiklik
lere mütenazır olarak hükümlerinin ayarlanmasından ibarettir. 

BALIKESİR MİLLETVEKİLİ SITKI YIR-
CALI'NIN TEKÜÎFÎ 

2897 sayılı Hayvanlar Vergisi Kanununun bâzı 
maddelerinde değişiklik yapılmasına ve bu ka
nuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun 

teklifi 

BÎRÎNCÎ MADDE — 20 .1.1936 tarihli ve 
2897 sayılı Hayvanlar Vergisi Kanununun deği
şik 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti sınırları 
içinde bulunan koyun, kılkeçi, tiftikkeçi, deve 
ile sığır ve domuzlardan bu kanun gereğince ver
gi alınır. 

Vergi ödevliliği, her yıl hayvan yazımı süre
sinin girmesiyle ve bütçe yılı için başlar. 

Yoklama süresi bittikten sonra Yabancı mem
leketlerden Türkiye'ye sokulan hayvanlardan o 
yıl için vergi alınmaz. 

ÎKİNCİ MADDE — Aynı kanunun değişik 
2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 2. — Aşağıda yazılı hayvanlar ver
giden muaftır : 

A) Bu kanun mucibince hayvan yazımının 
yapıldığı bütçe yılından önceki 1 Haziran tari
hinden sonra doğan davarlar (Koyun, kılkeçi, tif
tikkeçi ve domuzlar, yazımın yapıldığı bütçe yılı 
için); 

B) Bu kanun mucibince hayvanların kaydı
na başlandığı tarihte henüz iki yaşını bitirmemiş 
sığırlar ve develer; 

C) Hükümetçe tâyin olunacak şartlar daire
sinde memleket iç ve dışından tedarik edilip da
mızlık oldukları resmî vesikalarla teyit olunan 
teke, koç ve boğalar; 

D) Devlete ait hayvanlar ve kanunları mu
cibince umumi, katma ve özel bütçelerle damızlık, 

numunelik veya halka dağıtılmak üzere resmî 
müesseselerde yetiştirilen hayvanlar; 

E) Davarlardan üç baştan ve sığırlardan 
bir çiftten fazla hayvanı bulunmıyan bir ailenin 
bu miktar hayvanları, (Aile tâbiri beraber ya-
şıyan ve müşterek çalışarak, istihsal yapan ve be
raber geçinen karı, koca, kardeş, erkek ve kız ço
cuklarla damat ve gelinler gibi müstakil geliri ol-
mıyan beraber oturan yakın akrabaları ifade 
eder); 

F) Merinos koyunları; 
G) Hususi kanunları mucibince vergiden 

muaf tutulmuş olan hayvanlar; 
H) Nakliyatta kullanılmaları itibariyle sa

hipleri Kazanç Vergisine tâbi tutulan hayvanlar; 
I) Bulaşık hastalık yüzünden sürüsünde te

lefat baş gösteren hayvan sahiplerî kayıt müddeti 
içinde keyfiyeti haber verir ve Hükümet veteri
neri tarafından bulaşık hastalık belli olarak o 
müddet içinde kordon konulmak şartiyle bu has
talıktan öldüğü mezkûr veteriner tarafından ra
porla belli edilen hayvanlar. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Aynı kanunun 7 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 7. — ikinci maddenin C, E, F, H fık
ralarında yazılı hayvanların da kayıt müddeti 
içinde kayıt defterlerine yazdırılması mecburi
dir. Bu nevi hayvanlardan Kazanç Vergisine 
tâbi olanlar için o yılın Kazanç Vergisi taksit
lerini tediye ettiğine dair kaydı havi vergi kar
neleri veya ruhsat tezkereleriyle vergi makbuzları 
ve damızlıklar için buna ait resmî vesaik gösteri-
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lerek deftere işaret ettirilir. 
(E) ve (F) fıkralarındaki muafiyet hududu

na giren hayvanların, defterdeki kayıtlarına bu 
husus, kaydı yapan Muhtar veya ihtiyar heyeti 
veya vazifeli üyeler tarafından tasdik edilerek 
işaret edilmekle beraber mükelleflere verilecek 
kayıt ilmühaberlerine de bu cihetler mutlaka der-
colunur. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Aynı Kanunun 12 
nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 12. — İkinci maddenin (C) ve#(H) 
fıkralarında yazılı hayvanlara ait vergi karne-
leriyle makbuzlarının, ve damızlık vesikalarının, 
(E) ve (F) fıkralarına dâhil olan hayvanların da 
ihtiyar heyeti tarafından tasdikli ve yoklama za
manında verilen ve muafiyeti bildirilen kayıt 
ilmühaberlerinin kayıt defterleriyle mutabakatı 
tetkik edilir. Seyyar nakliyecilerden yoklama es
nasında hazır bulunmıyanlarin vergi karnteleriyle 
makbuzları dönüşlerinde bağlı oldukları varidat 
idaresi tarafından görülür. 

BEŞİNCİ MADDE — Aynı kanunun değişik 
18 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
t i r : 

Madde 18. — Vergi, hayvan başına aşağıda 
hizalarında yazılı miktarlarda alınır. 

Nevi Kuruş 

Tiftik keçi 
Koyun ve kılkeçi 
Sığır 
Deve ve domuz 

45 
80 
45 

150 

ALTINCI MADDE — Aynı kanunun değişik 
23 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
t i r : 

Madde 23. — 16 ve 20 nei maddelerde yazılı 
haller müstesna olmak üzere bu kanun muci
bince alınacak vergi ve ceza zamları aşağıda 
yazılı müddetlerde ve iki müsavi taksitte tah
sil olunur. 

Birinci taksit müddeti, koyun, kılkeçi, tif
tik, deve ve domuzlar için Haziran; sığırlar 
için Eylül aylarının ilk haftasıdır. 

İkinci taksit müddeti mezkûr ayları takip 
eden ayların ilk haftasıdır. 

Taksit müddetleri içinde vergi ve zamlarını 
ödemiyenler hakkında Tahsili Emval Kanunu 
hükümleri tatbik olunur. 

YEDİNCİ MADDE — Aynı kanunun 25 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 25. — İkinci maddenin C, E, F ve H 
fıkralarında yazılı hayvanlardan kayıt müddeti 
içinde kayıt defterine geçirilmemiş veya tezke
resi olmaksızın bulunduğu kaza haricine nak
ledilmiş olanlardan nevilerine göre bu kanun 
mucibince tâyin edilecek vergi miktarının yarı
sı cezaen tahsil olunur. , 

SEKİZİNCİ MADDE — Aynı kanunun 30 
ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 30. — İkinci maddenin C, E, F ve H 
fıkralarında yazılı hayvanlar için salman ver
giler Haziran ayı girdikten sonra usulüne göre 
silinir. 

Geçici madde — 1950 ve daha evvelki sene
lere ait vergilerde eski hükümler yürütülür. 

DOKUZUNCU MADDE — Bu kanun 1 Mart 
1951 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

ONUNCU MADDE .— Bu kanunu 
İçişleri ve Adalet Bakanları yürütür. 

Maliye, 

Erzurum. Milletvekili Sabri Erduman ve Çoruh Milletvejrili Mecit Bumia'in Hayvanlar Vergisi 
Kanununun yürürlükten kaldırılması hakkında Kanun teklifi (2 143) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
2897 sayılı Hayvanlar Vergisi Kanununun birinci ve elolayısiyle otuz beşinci maddesine kadar 

olan maddelerle birinci ve ikinci muvakkat maddelerin kaldırılması tasarısının Yüksek Meclise 
sunulmasını saygı ile arz ve takdim ederiz, 

Erzurum Milletvekili Çoruh Milletvekili 
Sabri Erduman Mecit Bumin 
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GEREKÇE 

Yurdumuz ziraat ve hayvan yetiştirme memleketi olduğu halde bugüne kadar sırf hayvancılık
la iştigal edecek bir tek vatandaş ortaya çıkamamıştır. Buna sebep hayvan vergisi muameleleri
nin oluşudur. Bu vergi tatbiki yüzünden her zaman Devlet memurlariyle vatandaşlar bir birine 
karşı itimatsız kalmaktadırlar. 

Hayvanları kontrola çıkan memurlarımız hayvan yaşlarını tahmin edemediklerinden kanuni 
vergiye tâbi yaşında olmıyan hayvanları vergiye tâbidir; hakkını haiz olduklarından va
tandaşlar bu yüzden gelişikli hayvanlarını her zaman gizlemek zorunda kalmışlardır. Bu suretle 
halkımızda genel olarak vergiden hayvanını kaç rmak dolayısiyle Devlete karşı küçük mevkilere 
düşmektedirler. Bunu takip eden memurlar da vazifelerinin mütehassısı olmadıklarından Hayvan 
Vergi kaçakçılığı devam etmektedir. 

Bugüne kadar hayvancılığımızı artıracak ve ıslahına gidilecek yolnnda bir teşvik yapılamamışr 
tır. Hayvan Vergisinin tatbiki yüzünden birçok kereler memurları müstahsilin hayvanlarını iki ve 
hattâ üç defa ayrı ayrı sayarak mükellefler adlarına ayrı ayrı vergi tarhediidiği ve bu verginin 
kanunsuz tarhedilmiş iddiasını ileri sürerek hayvan sahipleri Temyiz komisyonlarına müracaat 
ederek bu vergiden muafiyet hakkını kazandıkları Maliye Bakanlığı îtiraz komisyonlarındaki 
dosyaların tetkikından anlaşılacaktır. Birçok defalar memurlarla hayvan sahipleri arasında çıkan 
ihtilâflardan müessif hâdiselerin meydana geldiği de bir hakikattir. 

Bu vergi tatbikinin gerek mükellefçe ve gerek memurlarca birçok suiistimallere yol açtığı gö
rüldüğünden ve diğer devletlerde de bu Hayvan Vergisinin olmadığı, esasen hayvancılık ziraatçi-
liğin bir şubesi olduğundan ziraatle geçinenler Gelir Vergisinden muaf oldukları gibi hayvancılık
la geçinenlerin de hayvan vergilerinden muaf tutulmaları zaruridir. Eğer fakir müstaıhsıhmızdan bu 
Hayvan Vergisi kaldırılırsa yurdumuzda hayvan sayısı çoğalacak, nevi ve cinsleri ıslah edilecek. 
Bu bakımdan ihtiyaç fazlası hariç memleketlere sevkedilecek, memleketimize fazla miktarda dö
viz temin edilecektir. •• 

Memleketin iklim şartları birbirine uymayışından muhtelif zamanlarda doğan bütün hayvanla
rın aynı zaman vergisine tâbi tutulmaları âdil değildir. Hayvan kontrol aylarının genel olarak 
Nisan ve Mayıs ayı oktşu bu ayların da ekser yerlerde hayvanların yavrulama çağı olduğundan 
hayvanlarını vergiden gizlemiye teşebbüs eden fakir halkımız bir taraftan hayvan yavrularını aç
lıktan kaybettikleri gibi diğer taraftan da fena şeraitte anaç hayvanların gerek doğumda ve ge
rekse doğumdan sonra aldığı mikrobik hastalıklar ve iaşesizlikten kaybediimektedir. Bu da memle
ketimiz için büyük bir servet zayiidir. Bu kontrol vazifesi için çıkan binleree memura verilen ikra
miye karşılığı da. Bütçede büyük bir yekûn tutmaktadır. 

Yukarda gösterilen sebeplerle bilhassa hayvancılığımızın ıslahı ve çoğaltılmasına kaani bulun
duğumuzdan hiçbir memlekette tatbik edilmeyen bu Hayvanlar Vergisi Kanaınunun yürürlükteki 
kaldırılmasına, Yüksek Meelke sunulmasını arzederiz. 

ERZURUM MİLLETVEKİLİ SABRİ ERDU. 
MAN VE ÇORUH MİLLETVEKİLİ MECİT 

-BUMİN'İN TEKLİFİ 

2897 sayılı Hayvanlar Vergisi Kanunhınun yü
rürlükten. kaldırılması hakkında kanun teklifi, 

MADDE, a. — 2897 sayılı Hayvanlar Vergisi 
Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. 

M4TOE 2. — Bu kanun 1 Marti ,1951 tari 

hinden yürürlüğe giüer* 
MADDE 3. — Bu kanunu Maliye, İçişleri ve 

Adalet Bakanları yürütür. 
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Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 

Esas No. 1/117, 2/103, 2/143 
Karar No. 29 

Yüksek 

Hayvanlar Vergisi Kanununda değişiklik ya
pılması hakkındaki Hükümet tasarısı ile Balıke
sir Milletvekili Sıtkı Yırealı'nm aynı konudaki 
kanun teklifi ve bu verginin tamamen kaldırıl
masına dair Erzurum Milletvekili Sabri Erdu-
man ve Çoruh Milletvekili Mecit Bümin'in müşte
reken verdikleri kanun teklifi Yüksek Başkanlık
ça 'Komisyonumuza havale edilmiş olmakla, key
fiyetin müzakeresi için yapılan ilk toplantıda, 
mevzuları aynı olan bu tasarı ve tekliflerin bir
likte mütalâası ve bütçe ile ilgili bulunmaları do
layısiyle de ivedilikle görüşülmesi kabul olundu. 

Maliye Bakanının, Maliye ve Tarım Bakanlık
ları uzmanlarının huzuru ve teklif sahiplerinin 
iştiraki ile yaplan görüşmelerde, Hayvanlar Ver
gisinin iptidai bir karakter taşıması ve bugünkü 

- haliyle bir Baş Vergisi mahiyetinde olması itiba
riyle iş bu verginin mevcut şekilde muhafazasının 
adalet prensiplerine ve vergi sistemine uymadığı 
hususunda görüşler arasında birlik bulunmakla 
beraber, 1951 yılı Bütçesine ait Hükümet tasarı
sında mevcut olan bütçe açığı, yeni vergi koyma
nın imkânsızlığı ve Milletlerarası hâdiselerin bu
günkü durumu karşsında 30 milyon lira tutarın
daki bu vergiyi bir hamlede tamamen kaldırma
nın mümkün olamıyacağı, ancak bu işi ceste ceste 
yapmanın muvafık olacağı düşüncesiyle Erzurum 
Milletvekili Sabri Erduman ve Çoruh Milletve
kili Mecit Bümin taraflarından müştereken yapı
lan kanun teklifinin reddedilmesi ekseriyetle ka
rarlaştırıldı. 

Hayvanlar Vergisinde umumi olarak ve sey
yanen % 20 indirme yapılmasını tazammun 
eden Hükümet tasarısı ile bu vergilerden sey
yanen bir indirme yapılacak yerde bâzı muafi
yetler tesisi esasına dayanan Sıtkı Yırealı'nm 
teklifi üzerinde yapılan müzakereler sonunda 
da muafiyet tesisi şeklindeki tadilin nazari ba
kımdan madelet esaslarına daha uygun olacağı 
hususundaki görüşün büyük bir gerçeklik payı 
taşıdığı müsellem olmakla beraber, Coğrafi, ik
tisadi ve zirai farklar dolayısiyle memleketin 

( S. Sa; 

10 .II. 1951 

Başkanlığa 

muhtelif bölgelerinde muhtelif hayvanların mu
afiyet şümulü içerisine girmesi lâzımgeldiği; 
fakat böyle bir usulün siyasi mahcurlarından 
başka verginin tahakkuk ve tahsili safhalarında 
mükellef ve idare bakımından bâzı müşküllere 
yol: açacağı ve netice itibariyle de beklenen 
gayenin tahakkuk etmiyeceği mülâhaza edile
rek, muafiyet tesisi usulünden vazgeçilmesi ko
misyon çoğunluğunca kabul olunmuş ve sadelik 
esasına dayanılarak seyyanen yüzde muayyen 
bir miktar indirme yapmanın mükellefler ve 
idare bakımından kolaylık arzedeceği ve bun
dan ötürü Hükümet tasarısının görüşmelere 
esas olarak alınması kararlaştırılmıştır. 

Hükümet tasarısının birinci maddesi metni 
komisyonumuzca da aynen kabul edilmiş ise do, 
nevileri sayılan hayvanlar karşısında alınacak 
vergileri gösteren listede zaruri bâzı değişiklik
ler yapılmıştır. Ezcümle safi hasılatlarının fark
lı olması dolayısiyle koyun ve kılkeçi, vergi 
bakımından, birbirinden ayrılmış; mandadan 
alınan vergide 15 kuruşluk bir indirme kâfi gö
rülmüş; deve ve domuzdan alınan vergi ise ay
nen muhafaza olunmuştur. Listede yapılan bu 
değiştirmeler dolayısiyle Hükümetin Hayvan
lar Vergisinden vukuageleceğini düşündüğü al
tı küsur milyonluk azalma 7,7 milyon liraya 
yükselmiş bulunmaktadır. 

Havalesi gereğince Tarım Komisyonuna 
gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Mal. Ko. Baş. Bu Rapor Söz. Kâtip 
Rize Niğde Zonguldak 

/ . Akçal N. Bilge Esasına muhalifim 
F. Açtksöz 

Kocaeli Giresun 
L. Tokoğlu Muhalefet şerhi aşağıdadır 

Muhalif H. Erkmen 
imzada bulunmadı 

Mardin Muş Seyhan 
A. Kalav F. Kılıçlar Z. Akçah 
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Siird Sivas Trabzon 
Muhalifim Ş. Ecevit T. Koral 

M. Daim Süalp 

Yozgad Zonguldak Konya 
F. Nizamoğlu R. Sivişoğlu 77. N, Yiğiter 

İmzada bulunmadı 

Muhalefet şerhi 
İptidai ve adaletsizliklere yol açabilecek 

bir vergi olan Hayvanlar Vergisinin bugünkü 
şekliyle tatbikma devam olunması tecviz edile
mez. 

Ancak, bütçeye kabili ihmal olmıyan bir 
varidat temin eden bu vergnin bir defeda ve top-
yekûn kaldırılmasına, 1951 Bütçe durumu mü
sait görülmediğinden, tedricî ilga yoluna gi
dilmesi icabeder. Bu yolun en rasyonel takip 
ve tatbik tarzı ise, Vergi mevzuu olan hayvan-

Hayvanlar Vergisi Kanununda değişiklik ya
pılması hakkındaki Hükümet tasarısı ile Balı
kesir Milletvekili Sıtkı Yırcalı'nm aynı mev-
zudaki kanun teklifi ve bu verginin tamamen 
kaldırılmasını istiyen Erzurum Milletvekili Sab-
ri Erduman ve Çoruh Milletvekili Mecit Bumin'-
in müştereken verdikleri kanun teklifi ve Ma
liye Komisyonunun bu hususta almış olduğu 
karar ve varmış olduğu sonucu bildiren esbabı 
mucibe raporu ile hazırladığı kanun taslağı 
Yüksek Başkanlıkça komisyonunu^ havale edil
miş olmakla işin müzakeresi için 31 . III . 1951 
tarihinde yap]lan toplantıda mevzuları itiba
riyle birbirlerine benziyen bu tasarı ve teklif
lerin birlikte mütalâası uygun görülmüş, bütçe 
ile ilgisi dolayısiyle de ivedilikle görüşülmesi 
kabul edilmişti*. 

Maliye ve Tarım Bakanlıkları uzmanlarının 
huzuriyle yapılan konuşmalarda bu verginin ip
tidai karekter arzeden bir baş vergisi olması ve 

ların iktisadi mahiyetleri esası üzerinden tâbi 
tutulacakları bir tefrik suretiyle bulunabilir. 
Meriyette bulunan Hayvanlar Vergisi Kanunu 
mucibince alınmakta olan vergi miktarı üze
rinden indirmeler yapılması cihetine gitmek, 
bu Vergide mevcut adaletsizliği izaleye çalışır
ken, yeni bir adaletsizliğe yol açmıya müncer 
olacaktır. Zira, tenzilâttan faydalanacaklar, 
vergi ödeme kabiliyeti mahdut olan az sayıda 
hayvan sahipleri, değil, sürü sahipleri olacak-
tir. Bu itibarla, tedricen kaldırılması icabetti-
ğine şüphe bulunmıyan Hayvanlar Vergisinde 
ilk ıslah adımının, yalnız semere veren hay
vanlardan vergi alınarak gücünden faydala
nılan hayvanların bu vergiden muaf tutulmak 
suretiyle atılmasının daha isabetli olacağı ka
naatindeyim. 

Giresun Milletvekili A 
Hayrettin Erkmen • A } ' A ^ 

adalet prensipleriyle de gayrikabili telif bulun
ması muhakkak bulunmakla beraber bu vergi
nin bir anda kaldırılması takdirinde 1951 Bütçe
sinde husule getireceği 30 milyon gibi bir açı
ğın esasen açık bulunan bütçeye tesirinin büyük 
olacağı ve yeni vergiler ihdasiyle bu açığı kar
şılamanın da mümkün olamıyacağı ve Hükü
metin de bu vergiyi zamanla tamamen kaldır
mağa matuf bir yola girmiş bulunduğu serd ve 
mütalâa edilerek Erzurum Millietvelrilli Salbri 
Erduman ve Çoruh Milletıveikili Mecit Bumin'in 
müştereken yap'tıkfları kanun teMiifinin redde
dilmesi ekseriyetle 'kararlaştırıldı. 

Hayvanlar Vergisinde bâzı muafiyetler te
sisi esasına dayanan Srtfkı Yırcalı'nm tekflifi 
üzerinde yapılan müzakerelerde üse muafiyetin 
takdirimde birçok ihtilâflar belireMleceği, yaş 
meselelerinin hallinde birtakım külfetlere de 
ıkatlaromak zaruretlerinin bir kısım formalitele
rin ihdasına lüzum göstereceği bu suretle de tek-

Tarım Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Tarım Komisyonu 11 . IV . 1951 

Esas No: 1/117, 2/103 ve 2/143 
Karar No: 12 

Yüksek Başkanlığa 
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liften (beklenen adalet p r e n s i n i n hâkimiyeti 
esasının tahakkuktan tiıaak kalacağı mütaîâa-
siyle muafiyet tesisinden vazgeçilmesi muvafık 
olacağı yine ekseriyetle toalbul edilmiştir. 

Maliye Eomîlsyonunun 'hazırladığı kanun ta
sarısı ile 195 i Bütçesine 7,7 milyon lira (bir açık 
gertâreceğini gönen Komisyonumuz Ibu esastan 
da ayrılarak Maliye Komisyonu raporuma mu-
halefet şerhi yapan Giresun Milletvekili Hay
rettin Erkmen'in mütalâası üzerine ibfaıaıyi fikir 
eylemiiştdr. 

Bu suretle Bütçe Kanununda Bütçe Komis
yonunca hazırlanan ve Meclisçe kesinlenen in
dirme miktarında tenziıliât yapılması ciheti mu
vafık mütalâa olunmuştur. 

Bu esaslar dalhilinde gücünden istifade edi 
len at, (kısrak, aygır, iğdiş), katır, e§elk, öküz. 
deve ve erkek manda gibi hayvanatın vergiden 
muaf tutulmasının teminine matuf bir kanun 
tasarısı gerekçesiyle birlikte havalesi gereğince 
Bütçe Komisyonuna verilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa saygı ile sunulur. 

Tarım Komisyonu 
Başkanı 

. Manisa 
8. Mıhçtoğlu 

Kâtip 
Afyon K. 

S. Tarfilli 
Antalya 

A. Tekelioğlu 
Bolu 

M. Dayıoğlu 

Denizli 
R. Tavâslioğlu 

tmz'ada bulunamadı 
Erzurum 

Muhalefet şerhim vardır. 
8. Er duman 
Gazianteb 

S. Ünlü 
İmzada bulunamadı 

Hatay 
T. Sökmen 

İmzada bulunamadı 
İzmir 

M. Aldemir 

Sözcü 
Balıkesir 

A. Kocabıyıkoğlu 

Afyon K. 
A. Güler 

Bitlis 
S. İnan 
Bursa 

S. Karacabey 
İmzada bulunamadı 

Elâzığ 
S. Ergene 

Gazianteb 
E. Cenani 

İmzada bulunamadı 
Giresun 

A. N. Duyduk 

İçel 
S. tnankur 

Kastamonu 
8. Kantarel 

Kastamonu 
M. Â. Mühto 

İmzada bulunamadı 
Kırklareli 
F. Filiz 

1 nı za da bul unamadı 
Konya 

A. Çilingir 
İmzada bulunamadı 

Niğde 
F. Köşheroğlu 

Seyhan 
T. Coşkun 

Kayseri 
E. Develibğlu 

İmzada bulunamadı 
Kocaeli 

S. Kalemcioğlu 

Maraş 
A. Kadoğlu 

İmzada bulunamadı 
Ordu 

A. Topaloğlu 
Konya 

A. R. Ercan 

Muhalefet şerhi 
2897 sayılı Hayvanlar Yergisi Kanunu

nun birinci maddesi dolayısiyle 31 nci madde
sine kadar olan maddelerle birinci ve. ikinci 
maddelerinin kaldırılması hakkında vermiş ol
gumuz 24.1.1951 gün ve 1340 sayılı teklifimi
zin aynen kabulünü komisyonlarda müdafaa et
tik. Teklifimiz hilâfına olarak Komisyonun ver
diği bâzı hayvanların istisna kılınmasına mu
halifim. 

Şöyle ki: 
Yurdun iklim ve coğrafi durumunun göz 

önüne alınmadığı ve yurdun bölgelerinde ye
tişen hayvanların cins ve ağırlıklarını ve fiyat 
itibariyle bir birine uymadığı ve besleme şe
raiti aynı manzara arzettiğmi ve her vatanda
şın muafiyetten aynı nispette istifade etiril-
mediği yalnız bâzı hayvan sahiplerinin istifa
desi cihetine gidilmiştir. Tek bir keçisi bu
lunan fakir dul kadınlar keçinin vergisini ve
rirken at, merkep, öküz, deve ve manda sahip
leri istisnaiyetten faydalanırlar. Bu da âdilâ
ne bir işlem olmuyor. Hal böyle iken teklifi
mize muhalif olarak Tarım Komisyonunun 
vermiş olduğu karara muhalifim. Âdilâne ol-
mıyan bu kanunun partimiz programında yer 
almış ve Hükümet beyannamesinde de zikre-
dildiğine binaen âdilâne olarak halkımızın her 
sınıfı ve her hayvan sahibinin aynı istifadeyi 
sağlaması gerekli bir vazifedir. Muhalefet şerhi
nin Yüksek Komisyonca kabulü ile Yüksek 
Meclisin Heyeti Umumiyesine şevkini arz ve 
teklif ederim. Saygılarımla... 

Erzurum Milletvekili 
Sabrı Eruman 
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Bütçe Kon 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/117, 2/103, 2/143 
Karar No. 70 

Yüksek 

Hayvanlar Vergisi Kanununun değişik 18 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında Maliye 
Bakanlığınca hazırlanan ve Başbakanlığın 19.1. 
1951 tarihli ve 6/181 sayılı tezkeresiyle Yüksek 
Meclise sunulan kanun tasarısı ile Balıkesir Mil
letvekili Sıtkı Yırealı'nm, aynı kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve geçici bir madde 
eklenmesi hakkındaki kanun teklifi ve Erzurum 
Milletvekili Sabri Erduman ile Çoruh Milletve
kili Mecit Bumin'in mezkûr kanunun yürür
lükten kaldırılması hakkındaki müşterek kanun 
teklifi Maliye ve Tarım komisyonları raporla-
riyle birlikte Komisyonumuza havale edilmiş ol
makla Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürü 
hazır olduğu halde incelenip görüşüldü. 

Hükümet gerekçesinde Hayvanlar Vergisi 
Kanununun iptidai bir karakter taşıdığından, 
aynı zamanda hâsıla ve semere vermiyen hay
vanların da vergi mevzuuna alınmış bulunma
sından, modern vergi sistemine geçileceği bu
günlerde iptidai olan bu verginin de tedricen 
kaldırılması mukarrer bulunduğundan dolayı 
ilk adım olarak bu vergiden % 20 nispetinde bil
indirme yapılmasını temin etmek üzere tasarının 
hazırlandığı ifade olunmaktadır. 

Balıkesir Milletvekili Sıtkı Yırcalı ise; 
1. At, manda, katır ve eşeği vergi dışı bı

rakmak, 
2. Sürü halinde beslenen sığırların aile ba

şına bir çiftini, 
3. Aile basma üç aded koyun veya keçinin, 
4. Bütün Merinos koyunlarının, 
Vergiden muaf tutulmasını teklif etmekte ve 

bıı muafiyet yüzünden sürülerin parçalanmasını 
önlemek maksadiyle de aileyi tarif etmektedir. 

Erztırum Milletvekili Sabri Erduman ile Ço
ruh Milletvekili Mecit Bumin'in müşterek ka
nun teklifinde hiçbir memlekette tatbik edikni-
yen bu verginin tamamen kaldırılması istenil
mektedir. 

Komisyonumuzca yapılan incelemeler sonun
da, tasarı ve teklifleri göz önünde bulunduran 

* 
( S . Say 

9 — 
syonu raporu 

27 .IV . 1951 

Başkanlığa 

Tarım Komisyonunun tanzim ettiği metin gö
rüşmeye esas olarak alınmış ve bu tasarının 
Hayvanlar Vergisi Kanununa ek bir tasarı ol
mayıp mezkûr kanunun bâzı maddelerini değiş
tiren bir tasarı, olması hasebiyle başlıkta deği
şiklik yapılmış ve bu suretle maddelerin müza
keresine geçilmiştir. 

Tarım Komisyonunun, çeki ve çift hayvan
larının vergiden muafiyetini sağlıyan, birinci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Nakliyatta kullanılmaları dolayısiyle Kazanç 
Vergisine tâbi tutulan hayvan sahipleri hakkın
daki 2987 sayılı Kanunun meriyette olan ikinci 
maddesinin (D) fıkrasına da, meriyetten kalkan 
Kazanç Vergisi yerine Gelir ve Esnaf vergileri 
ibaresi konulmak ve bu tasarının ikinci madde
sine ilâve edilmek ve âmmenin menafii için elde 
bulundurulan devlete ait hayvanların vergiden 
istisnası ve fakat halk ile müesseseler arasında 
vergi noktasından da bir eşitlik sağlamak mak
sadiyle özel idare ve belediyelere ait hayvanla
rın vergi mevzuuna dâhil edilmesi mâdelete uv-
gun görülerek buna ait kayıt (E) fıkrasından 
çıkarılmak suretiyle ikinci madde tadilen kabul 
olunmuştur. 

2897 sayılı Kanunun yedinci maddesinde de 
Kazanç Vergisine tâbi tutulan hayvan sahipleri 
hakkındaki hüküm, meriyette bulunan Gelir ve 
Esnaf vergilerine mütenazır olarak tadil edilmiş 
ve bu suretle bu maddeyi değiştiren bir hüküm 
üçüncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Tarım Komisyonunun 3, 4 ve 5 nci maddeeri 
4, 5 ve 6 ncı maddeler olarak aynen kabul edil
miştir. 

Kanun 1 Mart 1951 tarihinden itibaren yü
rürlüğe gireceğine göre vergi mevzuundan çıka
rılan hayvanların, zaman aşımı müddeti içinde 
geçmiş yıllara taallûk eden vergi ve cezalarının 
tahakkuk ve tahsiline devam olunmasını teminen, 
vaktinde vergisini veren vatandaşların aksine 
vergi hususunda temerrüt gösterenlerin lehine bir 
adaletsizlik doğuracağından, Tarım Komisyonun -
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ca hazırlanan geçici madde Komisyonumuzca ka
bule değer görülmemiştir. 

Tarım Komisyonunun 6, 7 nci maddeleri 7 ve 
8 nci maddeler olarak kabul edilmiştir. 

Bu değişikliklerle yeniden hazırlanan kanun 
tasarısı yeğlik ve ivedilikle görüşülmesi dileğiy
le Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
İstanbul 

E> Adakan 
Kâtip 
Bursa 

H. Şaman 
Antalya 

A. Sartoğlu 
Giresun 
M. Şener 

îzmir 
B. Bilgin 
Konya 

F. Bir and 
Rize 

O.Kavrakoğlu 
Urfa 

Dr. F. Ergin 

Başkan V. 
Burdur 

F. Çelikbaş 

Afyon Karahisar 
A. Vezir oğlu 

Aydın 
E. Menderes 
(lümüşane 

K. Yörükoğlu 
Kastamonu 

/ / . Türe 
Mardin 

Dr. K. Türkoğlu 
Tokad 

S. Atanç S. 
istanbul 

Devlet malı hay 

.Sözcü 
Çanakkale 

E. Kalafat 

Ankara 
M. Bayramoğln 

Çanakkale 
K. Akmanlar 

İstanbul 
C. Türkgeldi 

Kırklareli 
Ş. Bakay 

Ordu 
R. Ak soy 

Trabzon 
F. 'Kalaycıoğlu 

Konya 
anıların İstisna-

sına ait ikinci maddenin (K) fık
rasına muhalifiz. 

.1 . / / . Başar M. A. Vlgcn 

Değişen birinci madde ile yalnız (koyun, 
Merinos Koyunu, kıl keçi, tiftik keçi, inek, dişi 
manda ve domuzlar) dan vergi alınacaktır. 

Eski hükme nazaran bu yeni hükümle 

(Kısrak, aygır, iğdiş, katır, eşek, öküz, deve ve 
erkek mandalar) vergiden istisna edilmişlerdir. 

Bu mükellefiyet ve istisnaiyetin mantıki 
sebepleri olarak vergiye tâbi tutulan hayvan
ların gelir hayvanları olduğu ve bunların ge
lirlerinden vergi alındığı, vergiden istisna edi
len hayvanların ise gelir hayvanı olmayıp cer 
ve çift hayvanı oldukları ileri sürülmektedir: 

istisna edilen hayvanlarla vergiye tâbi tu
tulan hayvanların cins ve navilerine dikkat 
edilirse bu mucip sebeplere tam bir intibak 
mevcut olmadığı açıkça anlaşılır. 

Kaldı ki pek çoklarımızın bizzat müşahade 
etmiş olduğumuz üz?re Türk'yemizde' fakir 
köylü ve çiftçimiz öküz ve at alamadığı için 
ineğini veya var ise dişi mandasını öküz veya 
at yerine sabana koşarak çiftini bu ineği ve var 
ise dişi mandasiyle sürer, harmanını da bun
larla kaldırır. Bu sebeple fakirler için iki inek 
veya iki dişi manda birer cer ve çift vasıtası
dır. 

Vergi adaletinin asıl bu derece fakir olan 
vatandaşları ihata ve himaye etmesi icabeder-
ken maalesef yeni hükümle bu fakir vatandaş
ların bir tek ineğinden ve var ise dişi manda
sından vergi alınacaktır. 

Pek fakir vatandaşar ineği gündüz çiftte 
cer vasıtası olarak kullanıp kuvvetinden isti
fade zorunda kalmakta ve var ise sütünü de 

çoluk çocuğu için gıda yapmaktadır. 
Bu derece fakir vatandaşları koruyabilmek 

için hiç olmazsa iki inek veya iki dişi mandanın 
da vergiden istisnası icabedeceği reyindeyiz. 

Bolu Van 
M. Güçbilmez F, Melen 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Hayvanlar Vergisi Kanununun değişik 18 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 20 . I . 1936 tarihli ve 2897 
sayılı Hayvanlar Vergisi Kanununun 4226 sayı
lı Kanunla değiştirilen 18 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Vergi hayvan başına aşağıda hizalarında ya
zılı miktarlarda alınır. 

Nevi Kuruş 

Merinos koyunu 32 
Tiftik keçi 36 
Koyun ve kılkeçi 64 
Sığır 36 
Manda 100 
Deve, Domuz 120 
At (İğdiş, kısrak, aygır) katır 100 
Eşek 20 

MALİYE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİKİŞt 

Hayvanlar Vergisi Kanununun değişik 18 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun 

MADDE 1. ~ 2897 sayılı Hayvanlar Vergisi 
Kanununun 4226 sayılı Kanunla değiştirilen 18 
nei maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Vergi, hayvan başına aşağıda hizalarında 
yazılı miktarlarda alınır. 

Nevi 

Merinos koyunu 
Tiftik keçi 
Koyun 
Kılkeçi 
Sığır 
Manda 
Deve, domuz 
At (İğdiş, kısrak, aygır), katır 
Eşek 

Kuruş 

30 
35 
60 
55 
35 

110 
150 
100 

20 
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— JLÖ 

TARIM KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTİRÎŞÎ 

Hayvanlar Vergisine ek kanun teklifi 

MADDE 1. — 20.1.1936 tarihli ve 2897 
sayılı Hayvanlar Vergisi Kanununun 4750 sayılı 
Kanunla değiştirilmiş olan birinci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Türkiye Cumhuriyeti sınırlan içinde bulu
nan koyun, merinos koyunu, kıl keçi, tiftik 
keçi, inek, dişi manda ve domuzlardan bu kanun 
gereğince vergi alınır. 

Vergi ödevliyi her yıl hayvan yazımı süresi
nin girmesiyle o bütçe yılı için başlar. Yoklama 
süresi bittikten sonra yaJbancı memleketlerden 
Türkiye'ye sokulan hayvanlardan o yıl için ver
gi alınmaz. 

MADDE 2. — 2897 sayılı Hayvanlar Vergisi 
Kanununun 4040 numaralı Kanunun 2 nci mad
desiyle değiştirilen ikinci maddesinin B, C, ve 
E fıkraları aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

B) Bu kanun mucibince hayvanların kay
dına başlandığı tarihte henüz iki yaşını bitirme
miş dişi dana ve dişi malaklar, 

C) Hükümetçe tâyin olunacak şartlar da
iresinde memleket iç ve dışından tedarik edilip 
damızlık oldukları resmi vesikalarla teyit olunan 
teke ve koçlar, 

E) Devlete özel idarelere ve belediyelere ait 
hayvanlar. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Hayvanlar Vergisi Kanununun bâzı maddelerini 
değiştiren Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tarım Komisyonunun birinci 
maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 2897 sayüı Hayvanlar Vergisi 
Kanununun 4226 sayılı Kanunla değiştirilen 18 
aıci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

MADDE 2. — 2897 sayılı Hayvanlar Vergisi 
Kanununun 2 nci maddesinin (D) fıkrasiyle 
mezkûr maddenin 4040 numaralı Kanunun 2 nci 
maddesiyle değiştirilen B, C ve E fıkraları aşa
ğıda yazılı şekilde değiştirilmiştir. 

B) Bu kanun mucibince hayvanların kay
dına başlandığı tarihte henüz iki yaşını bitir
memiş dişi dana ve dişi malaklar, 

C) Hükümetçe tâyin olunacak şartlar da
iresinde memleket iç ve dışından tedarik edilip 
damızlık oldukları resmî vesikalarla teyit olu
nan teke ve koçlar, 

D) Nakliyatta kullanılmaları itibariyle 
sahipleri Gelir veya Esnaf vergilerinden birine 
tâbi bulunan hayvanlar, 

E) Devlete ait hayvanlar. 

MADDE 3. — 2897 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

İkinci maddenin C ve D fıkralarında yazılı 
hayvanların da kayıt müddeti içinde ka
yıt defterlerine yazdırılması mecburidir. 

Bu nevi hayvanlar kaydettirildiği sırada Ge
lir veya Esnaf vergilerinden birine tâbi olanlar 
için o senenin vergi taksitlerinin tediye edil
diğine dair kaydı havi vergi karneleri ve vergi 
makbuzları ve damızlık hayvanlar için buna ait 
resmî vesaik gösterilerek deftere işaret ettirilir 
ve kayıt ilmühaberlerine bu cihet dercolunur. 

MADDE 4. — Tarım Komisyonunun 3 ncii 
maddesi dördüncü madde olarak ayniyle kabul 
edilmiştir. 
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Hü. Mal. K. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 Mart 1951 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Maliye 
Bakam yürütür. 

Barbakan 
A. Menderes 

Devlet Balkanı 
Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğla 

MADDE 2. — Bu kanun 1 Mart 1951 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Mali
ye Bakanı yürütür. 
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15 — 
Ta. K. 

Vergi hayvan başına aşağıda hizalarında ya
zılı miktarlarda alınır: 

Nevi 

Merinos koyunu 
Tift ik keçi 
Koyun ve kıl keçi 
İnek 
Dişi mamda 
Domuz 

Kuruş 

40 
45 
80 
45 

1'25 
150 

MADDE 4. — Mezkûr kanunun 4040 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesiyle değiştirilen 23 ncii 
maddesi aaşğıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

16 ve 20 nci maddelerde yazılı haller müstes
na olmak üzere bu kanun mucibince alınacak 
vergiler aşağıda yazılı müddetlerde ve iki eşit 
taksitte tahsil olunur. 

Birinci taksit müddeti: Koyun, kıl keçi, tif
tik, merinos ve domuzlar için Haziran, inek ve 
dişi mandalar için Eylül aylarının ilk haftası-
dır. 

İkinci taksit müddeti: Mezkûr ayları takip 
eden ayların ilk haftasıdır. 

Süresinde ödenmiyen vergi ve vergi cezai pn 
hakkında Tahsili Emval Kanunu hükümleri tat
bik olunur. 

MADDE 5. — 2897 sayılı Hayvanlar Vergisi 
Kanununun 33 ncü maddesi kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE — At, (iğdiş, aygır, kıs
rak) katır, eşek, öküz, erkek manda ve develer
den ötürü tahakkuk ettirilmiş olup da bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihe kadar henüz tahsil 
edilmemiş olan vergi ve cezalar terkin olunur. 

Tahsil edilmiş olanlar geri verilmez ve bu 
hayvanlar için yeniden vergi ve ceza tahakkuk 
ettirilmez. 

MADDE 6. — Bu kanun 1 Mart 1951 tari
hinden yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu kanunu Maliye, Adalet ve 
İçişleri Bakanları yürütür. 

B. K. 

MADDE 5. — Tarım Komisyonunun dör
düncü maddesi beşinci madde olarak ayniyle 
kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tarım Komisyonunun beşinci 
maddesi altıncı madde olarak ayniyle kabul 
edilmiştir. 

MADDE 7. — Tarım Komisyonunun altıncı 
maddesi yedinci madde olarak ayniyle kabul 
edilmiştir. 

MADDE 8. — Tarım Komisyonunun yedinci 
maddesi sekizinci madde olarak ayniyle kabul 
edilmiştir. 
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Hü. 
16 — 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
Refik Ş. İnce 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Z. II. Velibeşe 

Q. ve Tekel Bakanı 
N. Özsan 

Uulaştırma Bakanı 
<S\ Kurtbek 

İşletmeler 
Muhlis 

Adalet Bakanı 
H. özyörük 

İçişleri Bakanı 
R. Nasuhioğlu 
Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

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

İV. lyriboz 
Çalışma Bakanı 

77. Köy m en 
Bakanı 
Ete 
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