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lık, narenciye ve meyvalıklarm satış şek
li hakkında kanun lâyihası ve Tarım, Ma
liye ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/456) 13:17 

3. — Van Mebusu İzzet Akın ile Tun
celi Mebusu Hıdır Aydın'ın, İskân Kanu
nunu tadil eden 5098 sayılı Kanunun 12 
nci maddesinin değiştirilmesi ve yasak-
lığı kaldırılan yerlerle 5227 sayılı Kanu
nun birinci maddesinin 4 ncü bendinde 
zikredilen idareten boşaltılmış bölgeler
de köyler teşkili ve halkının yerleştiril
mesi hakkındaki 5826 sayılı Kanunun 2 
nci madlesinin ikinci ve son fıkrasiyle 3 
ncü maddesinin A ve B fıkralarının kaldı
rılmasına, 4 ncü maddesinin tadiline ve 
aynı kanuna yeniden bâzı hükümler ilâve
sine dair kanun teklifleri ve Geçici Komis- . 
yon raporu (2/518, 525) 17:20,24,24,27,31,40:43 
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in, Vergi Usul Kanununun bâzı maddeleri 
ile kanuna bağlı cetvelde değişiklik yapıl
masına ve bu kanuna bâzı madde ve fık
ralar eklenmesine dair 5815 sayılı Kanu
nun bâzı hükümlerinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Geçici Komisyon ra
poru (2/319) 20:29,31,34,44:47 

5. — Ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkın
da kanun lâyihası ve İçişleri ve Geçici Ada
let komisyonları raporları (1/264) 29:31,31:34, 

35:37 
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içel Mebusu Salih Inankur'un, Mebus ara 
seçiminin bu yıl yapılmamasına dair olan öner
gesi ûkabul edildi. 

Gündemde bulunan kanun teklif ve tasarı
larının sorulardan önce görüşülmesi hakkında
ki önerge kabul olundu. 

Türk Ceza Kanununun bâzı .maddelerinin 
değiştirilımesine ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesine dair olan kanun tekliflerinin nıad-

I'azılı sorulur 
1. — Saansun Mebusu Muhittin Özkefeli'nin, 

Karadeniz vapur seferlerinin ıslahı ve bilet üc
retlerine yapılan zamlar hakkındaki yazılı soru 
önergesi, Ulaştırma Vekâletine gönderilmiştir. 
(6/1130) 

Teklifler 
1. — Denizli Mebusu Baha Akşit'in, Kara- I 

yolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri 
hakkındaki 5539 sayılı Kanuna bağlı (3) sayılı | 
cetvelin değiştirilmesine dair kanun teklifi I 
(2/544) (Bayındırlık ve Bütçe komisyonlarına) 

2. — Denizli Mebusu Baha Akşit'in, muaye
nehane açmıyan tabip ve diş tabiplerine tazmi-
pat verilmesi ve asistanlıkta geçen müddetin | 

Sayfa 

6. — Sorular ve cevaplar 38 

A —• YazıU soru 38 
1. — Zonguldak Mebusu Abdürrahman 

Boyacıgiller'in, 1950 - 1953 yılları arasın
da Maadin Nizamnamesi ve ek kanunlara 
göre yapılmış olan müracaatların miktarı
na ve Maadin Umum Müdürlüğünün ruh
satname almak istiyenler hakkında tatbik 
ettiği usule dair Başbakandan olan sorusu
na Ekonomi -ve Ticaret Vekili Fethi Çe-
likbaş'm yazılı cevabı (6/1088) 38:39 

deleri üzerinde görüşüldü. 
1 . VII . 1953 Çarşamba günü saat 15 te 

toplanılmak üz'ere Birleşime son verildi. 
Reisveikili Kâtip 

Kayseri Mefbusu Çanakkale Mebusu 
F. Apaydın Ö. Mart 

Kâtip 
Bolu Mebusu 

1. Gülez 

2. — Tekirdağ Mebusu Şevket Moean'm, Te
kirdağ'da dört aydır devam etmekte olan tahki
kat neticesine ve Malkara'da tiler Bankasınca 
yapılan su tesisatına dair yazılı soru önergesi, 
içişleri Vekâletine gönderilmiştir. (6/1131). 

terfi süresine ithali hakkında kanun teklifi 
(2/545) (Sağlık ve Sosyal Yardım ve Bütçe ko
misyonlarına) 

3. — Denizli Mebusu Baha Akşit'in> yabancı 
memleketlerde vazife görmüş ve görmekte bu
lunan öğretmenler hakkında kanun? teklifi 
(2/546) (Millî Eğitim, Maliye ve Bütçe komis
yonlarına 

4. — İstanbul Mebusu Ahmet Ham di Başar 

•» mmm ıı 

Sorular 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

JTANAK ÖZETİ 

— 2 — 
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fte 11 arkadaşının, Muamele Vergisi Kanununun 
yürürlükten kaldırılması hakkında kanun tek
lifi (2/547) (Ekonomi, Ticaret, Gümrük ve 
Tekel, Maliye ve Bütçe komisyonlarına) 

5. — Konya Mebusu Saffet Gürol'un, basın 
meslekinde çalışanlarla çalıştıranlar arasındaki 
münasebetlerin tanzimi hakkındaki 5953 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bu kanuna bâzı fıkra ve maddeler eklenmesine 
dair kanun teklifi (2/548) (Çalışma Komisyo
nuna) 

REİS — Yoklama yapacağız. 
'(Tam yoklama yapıldı.) 

1. — Meclisin davetlisi olarak memleketimizi 
ziyaret etmiş olan İngiltere Parlâmento heyeti
nin dönüşlerinde MecUse gönderdikleri teşekkür 
telgrafı. 

REİS — Yüksek Meclisin davetlisi olarak 
memleketimizi ziyaret etmiş bulunan İngiltere 
Parlâmento heyetinin memleketimizden ayrılır
ken göndermiş oldukları bir telgraf vardır, oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisine 
Ankara 

Büyük (memleketinizi tenkederken, İngiliz 
Parlâmento heyeti zatiâlinize, ve Büyük Millet 
Meclisine, aynı zamanda valilerinize, yüksek 
memurlarınıza ve bütün Türk halkına, her yerde 
gördükleri hüsnü kabulden ve samimî misafir-
perverlikten dolayı teşekkür ye minnetlerini ifa-

Müşterek Enfrastrüktür Programı gereğince 
Türkiye'de yapılacak inşa ve tesis işlerine mü
tedair kanun lâyihası ve Dışişleri, Maliye ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/617) (Günde
me) 

7. — Maraş Mebusu Abdullah Aytemiz'in, 
irtikâp ve irtişa melûfları hakkında kanun tek
lifi ve İçişleri ve Adalet komisyonları raporları 
(2/213) (Gündeme) 

8. — Türkiye, Büyük Millet Meclisi 1953 
yılı Mart : Mayıs ayları hesabı hakkında Mec
lis Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 
(5/73) (Gündeme) 

REİS — Çoğunluk vardır, birleşimi açıyo
rum. 

de ederler. Heyetin memleketinizi ziyaretleri çok 
mesut bir hâdise olmuş ve unutulmaz hâtıralar 
bırakmıştır. Heyet iki memleketimiz arasındaki 
ananevi dostluğu takviye yolunda mümkün 
olan her şeyi yapmak azmiyle memleketlerine 
avdet etmektedirler. (Alkışlar) 

Heyet Reisi 
Milner 

REİS — Ittıla hâsıl olmuştur, efendim. 

2. — İzmir Mebusu Pertev Arat'%% Meclis bir
leşim günlerinin çoğaltılması hakkındaki önerge
si (4/362) 

REİS — Meclisin yarından itibaren çalışma 
şekline dair bir teklif vardır, okuyoruz: 

T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 
Meclis gündeminde bulunan kanun teklif vç 

Raporlar 
6. —- Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı | 

»-•«« 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,10 

REİS — Reisvekili Muzaffer Kurbanoğlu 

KÂTİPLER : Ömer Mart (Çanakkale), Ali Ocak (Gazianteb) 

_ <ı> 

3. — YOKLAMA 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 
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tasarılarının umumi tatilden evvel müzakereleri
nin ikmal edilebilmesi ve sözlü soruların cevap-
landırılabilmeleri için Meclis Umumi Heyetinin 
cumartesi ve pazar günleri ile salı günleri öğ
leden sonraları hariç olmak üzere her gün saat 
10 da ve öğleden sonraları da saat 15 te toplan
masının Yüksek Meclisin reyine sunulmasını arz 
ve teklif ederim. . 

îzmir Mebusu 
Pertev Arat 

REİS — Bu takriri oyunuma arzetmeden ev
vel bir noktaya işaret etmekte fayda mülâhaza 
ediyorum. 

Meclisin Pazartesi, Çarşamba ve Cuma gün
leri saat 15 te toplanması mutad ve tüzük hüküm
lerine uygundur. Eğer Yüksek Heyetiniz takriri 
kabul ederse, esasen bu takririn içinde o günler 
de saat 15 ten sonra yapılan mesai dıe dâhildir. 
Ancak Yüksek Heyetiniz bu takriri reddettiği 
takdirde, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günle
rindeki Tüzük hükümlerine göre yapılagelen bu 
mesainin tâbiatiyle aynen devam edeceğini evvel
den ifade etmekte fayda bulduk. 

Şimdi, takriri Yüksek Heyetinizin oyunuza 
arzediyorum. Kabul edenler elleriyle işaret et
sinler... Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir efen
dim. 

3. — Muamele Yergisi Kanunu lâyihasının 
karma bir komisyonda görüşülmesine dair Eko
nomi Komisyonu raporu (5/72, 1/413) 

T. B. M. M. 
Ekonomi Komisyonu 6 . V I . 1953 

Karar No : 21 
5/72 

Yüksek Reisliğe 

Bütün memlekette büyük şikâyet ve huzur
suzluk doğurmakta olan Muamele Vergisinde bir 
reform sağlamak maksadiyle Hükümetçe hazırla
narak Büyük Meclise sunulan ve tetkiki komis
yonumuza havale edilmiş olan yeni lâyiha iki ayı 
mütecaviz bir zamandan beri Hükümet temsil
cileri huzuriyle komisyonumuzda tetkik ye müza
kere edildi. 

87 maddeden ibaret olan ve vergi prensip ve 
nispetlerinde yeni esaslar vaz'ını derpiş eden 
mezkûr lâyiha ayrı ayrı muhtelif komisyonlarda 
tetkik ve müzakere edildiği takdirde iktisadi, 
malî ve sosyal bakımlardan mevzuun bir bütün 

olarak ele alınmasına ve muhtelif görüşlerin teli
fine imkân bulunamıyacağı mütalâa ve mülâhaza-
siyle komisyonumuz mezkûr lâyihanın havale 
edildiği Ekonomi, Ticaret, Gümrük ve Tekel, 
Maliye ve Bütçe komisyonlarından müteşekkil 
karma bir komisyon teşkil edilerek orada tetkiki
ni Umumi Heyetin yüksek tensiplerine arzına 
5 . V I . 1953 tarihli toplantısında oy »birliği ile 
karar verilmiştir. 
Ekonomi Komisyonu Reisi Sözcü 

Bursa Giresun 
Mithat San Hamdi Bozdağ 

Kâtip 
Zonguldak Antalya Kocaeli 
Suat Başol İbrahim Subaşı Mehmet Yılmaz 
Malatya Bolu Giresun 

Hikmet Fırat Kâmil Kozak Tahsin înanç 
İstanbul Muş Trabzon 

A. Hamdi Başar 'Hamdi Dayı Cahid Zamangil 
Urfa 

Feridun Ergin 

RE t S — Ahmet Hamdi Başar. 
AHMET HAMDİ BAŞAR (İstanbul) — 

Muhterem arkadaşlar; memleketin hakikaten 
en mühim meselesi oTan Muamele Vergisi Kanu
nunda yeni reformu, yeni ıslahatı ve tadili der
piş eden bîr tasarı Ekonomi Komisyonunda üç ayı 
müteaviz bir zamandan beri uzun boylu tetkik 
edildikten sonra, bu tasarının o komisyondan 
başka diğer dört alâkalı komisyondan da geç
mesi ve oralarda ayrı ayrı tetkik edilmesi icabetti-
ğine göre, bu devre içinde intacına imkân bulu-
namıyacağmı, gören komisyonumuz, bu tasarının 
o komisyonlarca teker teker tetkik edilmedense, 
yine o komisyonlardan müteşekkil bir karma ko
misyonda görüşülmesi hakkında Heyeti Umumi-
yenize bu teklif i sunmuş bulunmaktadır, kabul 
buyurulmasını komisyon adına arz ve rica ederim. 

CEMAL REŞİT EYÜBOĞLU (Trabzon) — 
Hükümet ne diyor? 

REİS — Reşad Güçlü. 
REŞAD GÜÇLÜ (Seyhan) — Muhterem ar

kadaşlarım; tatbikalt, karma komisyona havale 
edilen tasarıların ne şekilde Meclise geldiğini ve 
çıktıktan, kanuniyet kesbettikten kısa bir za
man sonra ne kadar çok tadil teklifleriyle karşı
laşıldığını bize göstermiştir. Kaldı ki, bugün eli
mize verilen tutanak özetinde., Ahmet Hahdi Ba
şar arkadaşımın 11 arkadaşiyle beraber Muamele 
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Vergisinin kaldırılması hakkında vermiş olduğu 
bir kanun teklifi de vardır. Ekonomi, Ticaret 
Gümrük ve Tekel', Maliye ve Bütçe komisyonla
rına havale edilmiştir. Bu ana kanun karma ko
misyona havale ve orada müzakere edilir ve bir 
neticeye varılır. Müspet, menfi, tadil veya ilgfa, 
ne şekilde olursa olsun, Yüksek Heyetinize gel
dikten sonra arkasından bunun kaldırılması hak
kında bir kanun geliyor. Kaldı ki biraz evvel 
Meclisin her gün sabah ve öğle sonları toplanması 
hususunda bir karar verdiniz. Bunun! sebebi el
deki kanunları kisa zaman içinde çıkarmak için
dir. Ahmet Hamdi Başar arkadaşımız da ifade 
ettiler; ihtisas komisyonu olarak bu tasarının 
üzerinde Ekonomi Komisyonunda üç ay çalışmış
lardır. Bunun bu devrede yetiştirilmesine imkân 
yoktur. Binaenaleyh karma komisyona havale 
edilmesinde faydadan ziyade mahzur olduğundan 
reddini teklif ediyorum. 

REÎS — Ferid Melen. 
FERÎD MELEN (Van) — Muhterem arka

daşlar, bu mesele iki ay evvel huzurunuza bir 
defa gelmişti. Hatırladığıma göre, bu mesele 
için bir karma komisyon teşkili teklif edilmiş ve 
bir arkadaş, zannediyorum Reşad Güçlü arka
daşımız olacak, memleketin önemli bir ihtiyacına 
cevap verecek bir kanun olduğu için karma ko
misyon teşkilindn reddini teklif etmiş ve iyice tet
kiki için normal encümenlerden geçmesini talep 
etmişti. Yüksek Heyetiniz bu teklifi kabul etmiş 
ve karma komisyon teşkilini reddetmişti. Zan
nediyorum, tüzük hükümlerine göre normal en
cümenlerden geçmesi icabedecektir. Riyasetin I 
dikkatine arzederim, reddedilen bir meselenin ! 
Heyeti Umumiyeye tekrar gelmemesi lâzımdır. I 

REÎS — Geçen sefer teşkili istenen komisyon 
geçici komisyondu, arzediyorum. 

REÎS — Ahmet Hamdi Başar buyurun. 
AHMET HAMDI BAŞAR (îstanbul) — 

Muhterem arkadaşlar; Karma Komisyon teşkili 
hakkındaki teklifi komisyondan buraya getir
diğimiz zaman, Muamele Vergisi Kanununun ya 
hakikaten esaslı şekilde tadili veyahut büsbü
tün kaldırılması şeklinde iki tezden birisinin 
Meclisin bu hususta ihtisası olan komisyonların 
heyeti ümumiyesinden müteşekkil bir komis
yonda enine boyuna müzakere ve kabul edilme
sini1 hedef tutmuştuk. 

Arkadaşlar; Muamele Vergisinde yapacağı- I 

. İ953 Û : l 
I mız esaslı reformun çok gecikmiş olduğunu 
.üzülerek itiraf edeyim. Eğer beş komisyona ay

rı ayrı havale edip bu işin tetkik edilmesini 
istiyorsak, bu kanunun ve bu husustaki teklif
lerin kadük olmasından başka bir şey yapmamış 
oluruz. 

Bendenizin 11 arkadaşımla beraber yapmış 
olduğumuz, Muamele Vergisinin kaldırılması 
hakkındaki kanun tasarısının müzakeresi için 
Karma Komisyon teşkili hakkındaki teklifimiz 
muvafık görülürse, orada müzakere edilecek
tir. Memlekette aşarı kaldıran kanun gibi bu 
kanun da, Muamele Vergisini kaldırarak büyük 
bir inkılâp hareketi yapmış olacaktır. Bu iti
barla ben Reşad Güçlü arkadaşımın noktai na
zarına iştirak etmiyorum. Karma Komisyon 
heyeti umumiyemizin bir cüz'ünü teşkil edecek
tir. Meseleyi alelacele halledecek, çıkaracak bir 
komisyon değildir; bu itibarla komisyon namına 
arzediyorum, teklifimizin kalünü arz ve rica 
ediyorum. 

REÎS — Cezmi Türk. 
CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Efendim, Yük

sek Heyetiniz kötülükleri kökünden tasfiye 
va'di ile iktidara gelmiş 'bulunmaktadır. Bu 

[ tasfiye edeceğimiz (kötülüklerin 'belli başlıların
dan bdrisi de bu Muamele Vergisi Kanunudur. 
Memleketin küçük sanatlarını, aile sanayiini 
mahveden ve memlekette sanayim inkişafına 
mâni olan 'bu maddelerin, iktidarınızın üçüncü 
senesinde de bunu muhtelit 'komisyona mı ve
relim, ayrı ayrı komisyonlara mı verelim, 
şeklinde münakaşa mevzuu olması ve Ibunun 
felâket ve zararlarını çok yakından görmüş 
olan Sayın Reşad Güçlü arkadaşımızın, aynı 
vilâyet mebusu olarak, mukabil beyanda bu
lunmasını hayret ve acı ile karşıladım. Yük
sek Heyetinizden istirham' ederim, (bu millî 
dert, o kadar çok ve etraflı tetkik edilmiş, o 
kadar çok incelenmiştir iki, benim gibd vergi 
mütehassısı olmıyanlar dahi ıbu derdin hu mem
lekete getirdiği kötülükleri bilmektedir. Ka
nun tedvini için normal merasimden vazgeçdl-
mesi ve geciktirilmemesi lâzımdır. Zaten son 
günlerde, ithal rejimi ve Amerikan yardımla
rı dolayısiyle, büyük buhranlara doğru yol al
mış bulunan yerli sanayiimizin bir an evvel 
tazyikten kurtarılmasını temin bakımından, 
komisyonun teklifi çok yerindedir. Komisyo
nu, böyle bir teklifi düşündüğü ve Meclise ge-
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tırdiği dçin tebrik eder ve küçük grupumuz adı- j 
üa bu Muamele Vergisi tadillerinin Ibir an ev-, 
vel çıkarılması için muhtelit komisyon tenkiline 
Ikarar vermenizi istifham «edenim. 

REİS ~ Maliye Vekili, fouyurun. 
MALÎYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlarım, Mu
amele Vergisi Kanunu, vergi kanunlarımız 
içdnde ana kanunlardan (biridir ve 1953 yılı 
Bütçe Kanunundaki ıgelir tahmdnlerinideki mev
kii de 440 milyon ılira&an ibarettir. Binaenaleyh I 
Devlet varidatının beşte birinden 'biraz azını 
•teşkil etmek üzere varidat arasında mevkii olan 
böyle bir kanunun Hükümet esas ihtisas ko-
misyonlarıridan (geçirilmesine taraftar bulun
maktadır. Onun için esas ilhtısas komisyonla
rından geçirilmesini Hükümet rica «der. 

REİS — Mithat San. 
EKONOMİ K. REİSİ MİTHAT SAN (Bur

sa) — Muhterem arkadaşlar, biz Muamele 
Vergdsi Kanununu Ekonomi Komisyonu olarak, 
biraz evvel Hamdı Başar'm da söylediği gibi 
üç aydan beri tetkik etmekteyiz. Vardığımız 
neticeler şunlardır: Muamele Verlgilsi namı a'l-
tırida, 'biraz evvel Maliye Vekilinin de buyur
duğu ıgılbi, bütçe cdbayetinin (hepsi Muamele 
Ver*gisi değildir. Bunun içerisinde 300 milyo
na yaklaşan ve gümrüklerden alınan vergi, 
munzam bir Gümrük Resmi Vergisidir. 

Komisyonumuz birinci madde olarak, mun
zam Gümrük Resmıi Vergisi namı altında alı
nan verginin kem<afissabık alınmasına taraftar
dır. Bize Maliye Bakanlığından gelen mütehassıs 
arkadaşlar bunun (Turkuay Anlaşması) mucibin
ce dâhilden alman Muamele Vergisi ile birlikte 
alınamıyacağmı ifade etmişlerdir. Uzun zaman, 
gerek Dışişleri Bakanlığı ile yaptığımız tetkikat 
neticesinde, gerekse bir su komisyon tarafından 
yapılan inceleme sonunda, dahilî imalâttan alı- | 
nan Muamele Vergisi alınmadan dahi bunun 
gümrüklerden alınabileceği neticesine varılmıştır. 

İkincisi; biliyorsunuz ki biz Advalorem siste
me, yani, ispesifik sistemden kayıp, kıymet esası
na gitmek üzere bulunuyoruz. Bunun için de 
bir seneden beri Gümrük ve Tekel Bakanlığında 
çalışmalar yapılmaktadır. Binaenaleyh bu sisteme 
kayış vaziyetinde komisyonumuz bir ayarlama 
kabil olduğu neticesine varmıştır. 

Gerek sigortalarda, gerekse bankalarda Mua-
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mele Vergisi namı altında alınıp da munzam 
bir Damga Resminden başka birşıey olmıyan ve 
portesi 30-40 milyon lira tutan bir vergi daha 
vardır ki komisyonumuz, kemafissabık onun da 
cibayet edilmesi mümkün olduğu neticesine var
mıştır. 

REİS — Teklifin kabul veya reddi üzerinde 
konuşmanızı rica edeceğim. 

MİTHAT SAN (Devamla) — Ben müsaade 
ederseniz Maliye Vekiline cevap veriyorum.. (İza
ha girmeyin sesleri) 

REİS — Evet onu ihtar ediyorum. Teklifin 
kabul veya ademikabulü hakkında konuşun. 

MİTHAT SAN (Devamla) — Peki efendim. 
Hükümet Muamele Vergisinin bugünkü şeklin
den daha iyi bir tasarı ile komisyona gelmiştir. 
Bu Muamele Vergisinin kaldırılması mümkün 
olmazsa Hükümetin bu tasarısının bir an evvel 
kabul edilmesi faydalıdır. Arkadaşımızın izah 
ettiği gibi, ayrı ayrı komisyonlardan geçmesiy
le önümüzdeki devrede çıkmasına imkân yoktur. 
Onun için teşkil edilecek bir Karma Komisyon
da müzakeresini teklif ediyorum. 

CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Efendiim, Sayın 
Maliye Vekilimiz bu tasarının komisyonlarda 
normal devre içinde çıkarılması lehinde konuşur
ken mucip sebep olarak, 400 milyonluk gelir 
kaynağı üzerinde düşünülmesi gerektiğini söyle
diler. Vergi yekûnlarının yüksekliği o kanunun 
bir an evvel çıkarılmasına sebep olmaz. Kendileri, 
af buyursunlar, bir tahsilat bakanı gibi konuş
tular. Eğer bu Muamele Vergisinin memleket 
iktisadiyatını ve millî ekonomiyi cidden rahne-
dar eden bir vergi olduğu mevzuu üzerinde 
durup bunu idrak eden bir Maliye Vekili olarak 
Ikonuşsalardı ve bilhassa imalâttan' alınmakta 
olan bu vergiden sanayiimizde ne derin rahne
ler açtığını dikkate alarak bunun stüratlendiril-
mesi üzerinde konuşmuş olsalardı biziımte mu
tabakatta bulunurlardı.. Bu itibarla genç ve 
enerjik Maliye Vekilimizin bu tarzdaki mütalâa 
ve beyanlarını esefle karşıladığımı burada be
yan etmeliyim. Bu verginin kaldırılması veya 
ıslahı ile kaybedilecek miktar bu 400 milyonun 
içinde mütevazı ıbir rakamdır, kaMınliması ve
ya esaslı bir şekilde tadili suretiyle <miMî sanayi 
ve istihsal hayatımızda inkişafa mâni olacak 
ve Ikeza bu kayıpların birkaç mislini Kazanç 
Vergisi sahasında ifade edecektir. 

Bir taraftan şekerden alınan İstihlâk Ver-

— e — 
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gisi gibi dünyada ımanendi bulunmıyan vergi
lerle, Gümrük Muamele Vergisi, İmalât Vergi
si, Gelir Vergisi gibi daha âdilâne ve mütevazı 
olması lâzımgelen vergilerin bizdeki devâsâ ra
kamlarının ne demek olduğunu benden iyi tak
dir edeceklerini talhmin ederim. Bunların kâ
fi derecede yüz ağartacak ımaihiyette birşey ol
madığını zannederim kendileri de takdir buyu
racaklardır. Bilhassa imalâttan alınmakta 
olan Muamele Vergisi, bu memlekette, 'bâzı sa
halarda ihanete varaJcalk neticeler doğurmuştur. 

Onun için içtimai ve iktisadi bünyemizin, 
ahlâki bünyemizin, salâhı, düzeni, istikrarı ve 
emniyeti bakımından, bu vergilerin bir an evvel 
huzurunuza gelmesi ve en faydalı bir hal ça
resi bulunması lâzımdır. 

Sözlerimi bitirirken, kendilerine mukabele-
ten, arzedeyim ki, Devlet bütçesine Varlık Ver
gisi 300 milyon lira getirmekte idi. Böyle bir 
vergiyi kaldırmak için bu gibi vergilerin ih
das veya idamesi mi lâzımdır? Bu bir kıstas de-

' ğildir. Bu, çok zayıf bir kriteryomdur. İki) mil
yarlık bir bütçe vâzıı kıymetli bir Maliye Ba
kanının ağzından çıkmaması lâzımgelirdi, ar
kadaşlar. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar, işi dağıt
maya, Varlık Vergisine kadar uzatmaya hacet 
yoktur. Bunlar konuşmanın fazla kısmı ve ben
ce konuşmanın kalabalık kısmıdır. Burada ver
ginin ipkası veya ilgası mevzuubahis değildir. 

Hükümet bir kanun tasarısı hazırlayıp Mec
lise getirmiştir. O, İhtisas komisyonlarından mı 
geçsin, yoksa bir karma komisyon teşkili su
retiyle o komisyonda mı müzakere edilsin? Ko
nuşulan mesele budur. Yoksa kanunun ilgası 
veya ipkası bahis mevzuu olmadığı gibi, Var
lık vergisi meselesi de değildir. 

Arkadaşımız diyor ki, millî ekonomi ile ya
kından alâkadar olan tasarıdır. Evet biz de 
millî ekonomi ile çok yakından alâkadar oldu
ğumuz için bu tasarıyı getiriyoruz ve Hükümet 
olarak ihtisas komisyonlarından geçirilmesini 
de onun için istiyoruz. (Bravo sesleri). 

Diyorlar k i ; bu, tahsilat yekûnundan iba
rettir. Arkadaşlar, biz kanunun izahına geçme
dik. Daha evvel Mithat San arkadaşımız temas 
etti. 440 milyon dediler. Bu 440 milyondur ar
kadaşlar. 215 milyon ithalâttan, 190 milyonu 
imalâttan, 35 milyonu da bankalardan, banger-
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I lerden ve simsarlardan alınan Muamele Vergi-

sidir. Getirmiş olduğumuz bu kanun tasarısı 
190 milyonluk imalât Muamele Vergisine ait 
değildir, 440 milyonluk Muamele Vergisinin 
heyeti umumiyesine taallûk etmektedir. Onun 
için hâdiseyi parçalara ayırarak sadece bir ima
lât meselesi gibi göstermek doğru değildir. Şu 
bakımından da doğru değildir; millî ekonomi ile 
çok yakından alâkadar olduğumuz için de doğru 
değildir. İmalât Muamele Vergisi ile ithalât Mu
amele Vergisi sıkı sıkıya birbirlerine bağlı olan 
iki kısımdan ibarettir. Politik bir karar vererek 
onun neticesinde miktarları tâyin edilecek şey
lerdir bunlar. 

Sonra bu kanun tasarısı millî ekonomi ile 
o kadar yakından alâkalıdır ki, onun için iyi
ce tetkik edilmesini istiyoruz. Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı uzun zamandan beri uğraşarak, Mit
hat San arkadaşımın da söylediği gibi, yeni bir 
Gümrük Tarife Kanunu hazırlamıştır. Uzun se
ne çalışmaların mahsulü olan bu tasarı, öğren
diğime göre, birkaç güne kadar Gümrük ve 
Tekel Bakanlışınca nihayetlendirilerek, Bakan
lar Kurulundan geçirildikten sonra Meclise sev
kı temin edilmiş olacaktır. Muamele Vergisi Ka
nunu Tarife Kanunu ile sımsıkı alâkalı olduğu 
için, Gümrük ve Tekel Komisyonundan geçiri
lecektir. Bunlar, gerek Gümrük Tarife Kanu
nu, gerek Muamele Vergisi Kanunu memle
ketimizin ana kanunlarından olduğu içindir 
ki, Hükümet onları mühim gördüğü içindir ki, 
ihtisas komisyonlarında konuşulmasını istemek
tedir. Burada ne ilga ne de ipka mevzuubahis 
değildir. İhtisas komisyonlarında konuşulsun ve 
öyle çıksın, demekten maksadımız, ihtisas ko
misyonlarına kıymet verdiğimizdendir. 

REİS — Teklifin kabulü veya ademikabulü 
hakkında görüşmelerini, verginin ilgası veya 
tadili hakkındaki esaslar üzerinde konuşma
larını arkadaşlardan tekrar rica ediyorum (Kâ
fi sesleri) 

Hüseyin Balık. (Kâfi kâfi sesleri) 
HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Muhte

rem arkadaşlar; müzakere kâfi değildir. Mua
mele Vergisi; Türk sanayiini engelliyen ve 
köstekliyen çok mühim bir mevzudur. Hükü
metin gümrük tarifesi yaptığını biliyoruz, ba
kan bununla ilgili olduğunu söylediler. 1952 
senesinde 145 milyonluk Muamele Vergisi sa-

I nayiden, 225 milyon da ithalâttan ve gümrük-
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ten alınmıştır. Fakat haddizatında Muamele 
Vergisi müstehlikten alınmıştır. Bunun 145 
milyonu sanayiden, 225 milyonu da ithalâttan 
alınmış değildir. Belki Türk milletinden bir 
milyar Muamele Vergisi alınmıştır. Alınmakta 
olan bu verginin kötü tarafları da vardır. Bu
nun en kötü tarafı, Hükümetin, tahsil edilen pa
radan onda bir, onda iki nispetinde Muamele 
Vergisi almasılır. 

Hulâsa, bunun Karma Komisyona havalesi 
ni rica ederim. Ekonomi Komisyonunda görü
şülmüş, bu komisyondaki alâkalı arkadaşlar fi
kirlerini beyan etmişlerdir. Onun için en kısa 
yoldan bu işi halletmemiz lâzımdır. Türkiye sa
nayiini engelliyen ve köstekliyen bunun bir an 
evvel Karma Komisyona havalesi lâzımdır. 

REÎS — Reşad Güçlü. (Kâfi kafi sesleri). 
Yeterlik önergesi olmadığı için konuşmalara 

devam etmek mecburiyetindeyiz. 

REŞAD GÜÇLÜ (Seyhan) — Bir noktanın, 
anlaşılması için söz aldım. 

Bendeniz burada Muamele Vergisi Kanunu
nun medhiyesini yapmadığım gibi, Muamele 
Vergisi Kanununun behemehal zaruri veya kal
dırılması lâzımdır diye de konuşmadım. Benim 
konuştuğum mevzu şu idi: Dedim ki; Muamele 
Vergisi kanunu bir karma komisyona havale 
edilecek olursa, buradan geçerek heyeti umu-
miyeye gelecek olan kanun tasarısı kamuniyet 
kesbettikten sonra yeniden tadil edilme zarure
ti hissedilecektir. Bu itibarla normal komisyon
lardan geçsin, dedim. 

Arkadaşlar, şurasına dikkat nazarlarınızı 
çekerim, üç ay gibi bir zaman Ekonomi Komis
yonu tetkik etmiş,- etmiş ve neticede karma ko
misyona gitsin demiş. Eğer Ekonomi Komisyonu 
tasarıyı, alâkalı komisyonlara daha evvel havale 
etmiş ve mütalâalarını almış olsaydı şimdiye 
.kadar tasarı tekemmül .eder, heyeti umumiyeye 
de gelirdi. Ama1 Ekonomi Komisyonu üç ay üze
rinde görüştükten sonra Karma Komisyona git
sin demiş. Böyle şey olamaz arkadaşlar. 

RElS — Bir takrir var, okutuyorum. 

B. M. M. Başkanlığına 
Müzakere kâfidir, oya arzını rica ederim. 

Saygılarıımla. 
Trabzon 

Mahmut Goloğlu 

LÜTFÎ TOKOGLU (Kocaeli) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

REÎS — Buyurun. 
LÜTFÎ TOKOĞLU (Kocaeli) — Muhterem 

arkadaşlarım; bendeniz Karma Komisyonun te
şekkül etmesinin maddeten imkânsız olduğunu arz-
etmek istiyorum. Bunun için de müsaase ederseniz 
rakam vereceğim. Mecliste normal komisyon
lardan başka iki tip komisyon teşekkülü mevcut
tur. Bunlardan bir tanesi, Geçici Komisyon, 
diğeri de Karma Komisyondur. Bir tasarı ile alâ
kadar olan komisyonlardan muhtelif miktarda 
üye bu işle vazifelendirilmek suretiyle Geçici 
Komisyon teşekkül edebilir. Fakat Karma Ko
misyonun teşekkül edebilmesi için iki veya da
ha çok komisyonların bir araya gelmesi lâzımdır. 
Şimdi bu Karma Komisyonun, beş muhtelif ko
misyonun toplanmasiyle teşekkül etmesi iktiza 
eder. Bunun için müsaade ederseniz rakam ve
reyim. Ekonomi Komisyonu 30 kişi, Gümrük ve 
Tekel Komisyonu 20 kişi, eder elli. Maliye Ka-
misyonu 20, eder 70. Bütçe Komisyonu, 
40 kişi, eder yüz on. Demek ki, Karma 
Komisyonun bu işle meşgul olması için aşağı 
yukarı Meclisi Âlinin üçte birinin bu işle vazi
felendirilmiş olması icabetmektedir. Buna ise 
maddeten imkân yoktur. Bundan dolayı bu es
babı mucibeye istinaden teklifin reddini rica 
ediyorum. 

RElS — Hamdi Bey yeterlik aleyhinde söz 
veriyorum. 

AHMET HAMDI BAŞAR (İstanbul) — Eğer 
Maliye Vekili arkadaşımız burada heyecanlı bir 
ifade ile, bu büyük bir ıvergidir, 400 milyon kü
sur Hazineye irat getiriyor dememiş olsalardı ve 
yeni yeni birtakım meseleleri ortaya atmamış 
bulunsaydılar, bendeniz yeterlik aleyhinde ko-
nuşmıyacaktım. Maliye Vekilinin beyanına bu 
bakımdan cevap vermemiz lâzımgeliyor. Bu 
tasarıyı Meclise iki seneden beri teehhürle ni
çin getirdiler? Ve niçin bu tasarının komisyon
lardaki müzakeratmda bir def acık olsun bulu
nup izahat vermek istemediler? 

REÎS — Hamdi Bey yeterlik aleyhinde ko
nuşunuz rica ederim. 

AHMET HAMDÎ BAŞAR (Devamla) — Bu 
itibarla Maliye Vekili arkadaşımızın bu tarzdaki 
beyanlarına sonra. Meclis huzurunda cevap ver
mek icabetmektedir. Muamele Vergisi belâsını 
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bu memleketin başından ne zaman atacağız, I 
1954 - 1955 yıllarına kadar devam mı edecek? 

R E l S — Sadet dışına çıkmayın, sadece ce
vap verin. 

AHMET HAMDI BAŞAR (Devamla) — 
Müsaade buyurulur, yeterlik önergesi reddolu-
nursa, bendeniz Maliye Vekiline birer birer ce
vap vereyim. 

RElS — Efendim, yeterlik takriri okundu 
Reyinize arzediyorum. Yeterlik takririni ka
bul edenler lütfen işaret versinler... Kabul et-
miyenler lütfen işaret etsinler... Yeterlik takriri 
redd olunmuştur. Bu rapor, Riyasetin sunuşları 
arasında bulunan sadece bir tekliftir, sözlerin 
esasa teşmil edilmemesini rica ederim. Yalnız 
teklifin kabul edilip edilmemesi üzerinde konu
şulsun. 

Cezmi Türk buyurun. 
CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Uzun yıllardan 

beri memlekette büyük bir .ıstırap kaynağı olan 
bu vergi sisteminin tadili hakkındaki tasarıyı 
getirmekte Hükümet çok geç kalmıştır. Ma
liye Bakanının talebi kabul edilirse, karma ko
misyondan iki ayda (çıkıp huzurunuza gelecek 
olan bu mesele, muhtelif komisyonları dolaşa
rak, en az altı ayda hususunuza gelecektir. Bi
naenaleyh Maliye Bakanı bu vergi tetkikinin 
neticeye bağlanmasının ihmali ve geciktirilmesi 
taraftarıdır. Bunları sarahaten ifade etmek
tedir. Biz bu vergi tadillerinin en kısa zaman
da, hiç değilse iki ay zarfında huzurunuza gel
mesi için Ekonomi ve Ticaret Komisyonu tek
lifinin kabul edilmesini istiyoruz. Sayın Maliye 
Bakanı çıkarak dört komisyona daha havale edil
sin diyor, yani açıkçası bu iş altı ay daha ge
ciktirilsin diyor. 

Gerek iktidarınızdan evvel, gerekse iktidarı
nızdan sonra bu Mecliste beyan edildiği gibi, yük
sek iktidarınızın ihtisas komisyonu demek olan en 
alâkalı komisyonun sarahaten beyan ettiği gibi, 
bu vergi tadillerinin bir neticeye bağlanmasının 
artık geciktirilmemelidir, bunun, bu memlekete 
zarara getireceği, ağır zararlar getireceği ka
naatindeyim. Maliye Vekili ise bir müddet daha 
geciktirilmesinde mahzur görmemekle, dâvanın 
esasını anlamamış ve zararlarının derecesini 
takdir etmemiş olduğunu göstermekte ve açıkça 
ifade etmektedir. Sarih olmak lâzımdır. Za
rarlı olduğuna kani olduktan somra bir şeyin bir 
an evvel izalesine çalışmak, müspet ve yapıcı ol-
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I mayı ifade der; bir işin zararlı olduğuna kani ol

duktan sonra tadili ve ıslahını geciktirmeye ça
lışmak, menfi bir reyi ifade eder. Sözlerim bu ka
dar arkadaşlar. 

REİS — Ahmet Hamdi Başar teklif üzerinde 
konuşun Hamdi Bey! 

AHMET HAMDİ BAŞAR (istanbul) — Ar
kadaşlar, Muamele Vergisi Kanunu bugün ar
tık Büyük Millet Meclisinin tasarrufuna girmiş 
ıbir meseledir. Hükümet tasarrufundan, Mec
lis tasarrufuma girmiştir, i lk geldiğimiz gün
den beri bu vergi reformunu, fou memleketin 
başına bir aşar olan bu vergideki yapacağı
mız reformu, Ibir an evvel yapacağımızı ibütün 
memlekete vadettik. Ve ilk geldiğimiz günden 
itibaren Muamele Vergisi Kanununun1 bir an 
evvel Meclise getirilmesini İsrarla istedik. Al
tı ay evvel geldi ve komisyonumuza da altı ay 
evvel verildi. Biz Ibunun tetkikma kemâli te
halükle giriştik ve çalışmaya başladık. Ben
deniz (de Ibu vergiyi tetkik eden (komisyonun 
bu mevzuda raportörü olarak çalışmaya başla
dım. işi İbütün iddiaları ve delilleriyle tetkik 
ettim. Komisyon, son derece ebemmiyetli 'bul
duğu bu mevzuu adım adım takip ederken, 
araya ibütçe müzakereleri girdi. Bütçe müza
kereleri sırasında Ibittaibi Ibu işi maliye mümes
silleriyle takip edemedik. Bütçeden sonra mü-
taaddit defalar Maliye Vekilini (komisyona ri-
ca ettik, gelmediler. Başibakandan Hükümet 
nüktai nazarını öğrenmek üzere raca ettik, bit
tabi meşguldü, bulunmadılar. Nihayet şunu 
söyliyeyim; Ekonomi Komisyonunda 'hemen it
tifaka aykm varılan netiöe, verginin kaldırıl
ması merkezinde idi. Netice (buraya geliyor. 
Fakat biz mevcut tasarıyı tetkik ettiğimiz sı
rada vardığımız bu netice (karşısında (biraz ürk
tük, çünkü ortada dört yüz milyon lira var. 

RElS — Muamele Vergisinin esasına gir-
| meyin. Rapor üzerinde konuşun. 

AHMET HAMDI BAŞAR (Devamla) — Es
babı mucilbeyi söylemeden nasıl anlatayım? 

RElS — Verginin münakaşasına girmeyin. 
AHMET HAMDI BAŞAR (Devamla) — Ben 

vergiyi münakaşa etmiyorum. 
Netice şuna vardık; arkadaşlar, Muamele 

Vergisinin kaldırılmasından mütevellit ibütçe 
ve gelir açığı 40 - 50 milyon lira civarında <kü-

| çük !bir meblâğa kadar inmektedir. 400 milyon 
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lira değil, 48 milyon liralık bir mevzu karşı
sındayız, benim kanaatimce ibu kırk sekiz mil
yon lirayı da sıfıra indirmek mümkündür. Ya
ni 'bir lirasını dalhi 'eksiltmeden kaldırılması 
imkânı vardır. Bundan dolayı tasarının Ibdr 
tek Ekonomi Komisyonunda tetkik edilmesini 
tehlikeli görüyorum. Çünkü biz Ibir kanaate 
varırız, başka Ibir komisyon da şu.ve bu mü
lâhazalarla başka bir noktai nazara varır, bu 
beş komisyonun noktai nazarlarını burada te
lif etmeye imkân kalmaz. Eğer bunu yapmı-
yaeak olursak, Ceza Kanununda ve Millî Ko
runma Kanununda düştüğümüz noktai nazara 
düşeriz. Biz diyoruz ki, beş komisyon !bir ara
da toplanır, aralarından iki, üç kişiden mürek
kep bir Su Komisyon teşkil ederler, onlar tet
kik 'ettikten sonra Karma Komisyonun heyeti 
umumiyesdnde de tetkik ve intaç edilir ve bu
raya sevkedilir. Eğer bu iş yalnız Ekonomi 
Komisyonunda görüşülecekse bunu, önümüz
deki Kasım ayından bir ay s'onra bile bitirenle
yiz. Biz de Muamele Vergisi Kanununda hiçjbir 
ışey yapmamış oluruz. Niçin Karma Komisyon
dan korkuyoruz? Bu mevzuları [Heyeti Umu-
miyeniz nasıl hassasiyetle takip ediyorsa Kar
ma Komisyon da aynı hassasiyetle takip ede
cektir. Bu itibarla teklifimizi tekrar rey ve 
tasvibinize arzediyoruz. 

FERÎD MELEN (Van) — Muhterem arka
daşlar, Meclise gelen tasarı ne bir ilga ve ne de 
bir ipka tasarısıdır. Bu sebeple Muamele Ver
gisi kalksın mı, kalkmasın mı mevzuu üzerinde 
duracak değilim. Bu tasarı bir ıslah iddiasiyle 
gelmiştir. Aslında bir ıslah getiriyor mu, ge
tirmiyor mu? O da ayrı bir meseledir. Tasarı
nın aslı huzurunuza geldiği zaman bunun üze
rinde konuşuruz. Yalnız geçici bir komisyondan 
mı, yoksa adını değiştirdiğimiz karma bir komis
yondan mı geçirilsin, yoksa, normal olarak 
Meclisin daimî komisyonlarından mı geçsin? 

Bendeniz daimî komisyonlardan geçmesini 
şu sebeple tercih ediyorum. Bir defa bu vergi, 
memleketin sınai hayatı ile, istihsal mevzuları 
ile yakından ilgilidir, bu sebeple Ekonomi Ko
misyonu mütehassıs bir komisyondur, bu komis-
dan geçirilmesi lâzımdır. Kanun bir vergi mü
kellefiyetidir, mükellefin ödeme gücü ile ilgili
dir, bu sebeple Maliye Komisyonundan da geç
mesi lâzımdır. 

Yine bu vergi bütçe ile yakından alâkalıdır, 
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I bu sebeple de Bütçe Komisyonundan geçmesi lâ

zımdır. 
Belki hâsıla düşünülebilir. Ben, Maliye Veki

linin noktai nazarına iştirak etmiyeceğim. Bir 
verginin hâsılasının yüksek olmasını esas tuta
rak, daimî komisyona şevki lüzumunu müdafaa 
etmiyeceğim. Hâsılası yüksek olan Gelir Vergisi
ni, buna benzer bir esbabı mucibe ile Yüksek 
Meclis geçici bir komisyona vermiştir. Mesele, 
arzettiğim gibi, bütün memleketi çeşitli bakımlar
dan ilgilendirir ehemmiyetli bir mesele olduğu 
için, üzerinde dikkatle ve ayrı ayrı durularak, 
biraz geç de olsa, esaslı bir tetkikten geçirilmesi 
lâzımdır. Ancak bu şekilde memlekette yaşıyabi-
lecek bir eser vücuda getiririz kanaatindeyim. 
Ben bu mevzularda biraz tecrübesi olan bir arka
daşınızım ve çok da yanılmışımdır. Onu da arze-
deyim: Bâzı meseleleri süratle halletmişizdir, hal
lettiğimiz anda bunun en iyi şekli hal'olduğuna 
samimî olarak kanaat getiririz. Fakat aradan bir 
müddet geçtikten sonra hata ettiğimizi anlamak
tayız. Onun için işin aceleye getirilmemesini rica 
ederim. 

CEMAL REŞÎT EYÜBOĞLU (Trabzon) — 
Yüksek Meclisin sabrını uzun müddet suiistimal 
etmek niyetinde değilim. Yalnız kısaca şunu 
arzedeyim: Muamele Vergisi için en mühim ha1-
zırlık, Gümrük Tarife Kanunu üzerindeki hazır
lıktır. Sayın Maliye Bakanı Gümrük Tarife Ka
nununun. hazırlanmış olduğunu ifade ettiler. 
Şu halde Muamele Vergisinin gümrüklerden 
alınmakta olan kısmı için, görüşülmekte olan 
kanun bakımından tamamen müstahzar durum
dayız, Bu sebeple mütaakip mesai büyük kolay
lıklara mazhar bulunmaktadır. Sayın Maliye 
Bakanından, artık bundan sonrası için, bu tasa
rının diğer komisyonlardan geçmek suretiyle 
kaybedeceğimiz zamandan tasarruf maksadiyle 
tasarının karma komisyonda müzakeresini tercih 
etmesini beklerdik. Bilhassa Maliye Bakanının 
üzerinde hassasiyetle durduğu nokta ki çok ye
rindedir muamele vergisinin gümrük resimleri 
üzerinden alınan kısmı üzerinde yapılacak de
ğişikliktir. Yoksa mamul maddelerden alınmak
ta olan muamelte vergisinin esaıseh Malüye Bakan
lığında hazırlıklar mevctutur. Bu kanun üzerin
deki çalışmalar, bir senelik değildir; senelerden 
beri deveni "edegelmektedir. Bu itibarla Sayın 
Maliye Bakanı da kabul buyurmalıdırlar ki, bu 

I işin bir karma komisyonda görüşülmesi zaman-
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dan tasarruf bakımından terciha şayandır. Me
seleyi bu suretle arzetm'eikle vazifemi yerine ge
tirmiş bulunuyorum. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar, eğer iki 
arkadaşımız konuşmalarında, adetâ vakit kazan
mak için, saniki hükümetin böyle bir yol takip 
ettiği şeklinde bir hava yaratmamış olsalardı, 
tekrar kürsüye gelmiyecektim.. 

Hükümet bunun düzeltilmesi lâzımgelen ta
rafları bulunduğuna kani olmuştur ki, bu tasa
rıyı huzurunuza getirmiştir. Eğer söyledikleri 
gibi, bir vakit kazanma mevzubahis olsaydı bu 
tasarıyı daha geç getirir ve yüksek heyetinizde, 
Mecliste bunun müzakeresinden vakit kazanaca
ğı yerde, tasarıyı elinde, bakanlıkta tutmakla 
bu vakti orada kazanabilirdi. Onun için arka
daşımızın, vakit kazanmak için ihtisas komis
yonlarından geçmesi isteniyor, şeklindeki konuş
masını doğru ve haklı bulmadım. 

ikincisi; tekrar arzetmek mecburiyetindeyim: 
Çok mühim bir kanun tasarısı üzerindeyiz. Mem
leketin dış ticaret rejimi ile çok yakından alâka
lı bir kanun tasarısı üzerindeyiz. Bunun tefer
ruatına girişerek, asıl müzakere mevzuunu bir 
tarafa bırakmak istemem. Hükümetin topyekûn 
>ekonomisi ile, dış ticareti ile alâkadar olan bir 
kanun tasarısı olan bu mevzuun ihtisas komis
yonlarından geçmesini bu bakımdan istiyoruz, 
zira bir takım ahdî anlaşmalarımız vardır, bu 
onlarla alâkalıdır, Gümrük tarifelerimizle alâ
kası vardır, Ahmet Hamdi Başar arkadaşımız 
burada iki cümle ile hulâsa ediverdi ve dediler- j 
ki : Bütçede bir tek lira açık tevlit etaniyeeektir. | 

1. — Tapulama Kanununun bâzı maddelerin
de değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası 
ve içişleri, Adalet ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/545) [1] 

REÎS — Devlet Vekili Celâl Yardımcı bu
yurun. 

DEVLET VEKİLİ CELÂL YARDIMCI 
(Ağrı) — Muhterem arkadaşlar, gündeminizin 
24 ve 29 ncu maddelerinde, iki defa müzakereye 

[1] 204'sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
ÖAT. 
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I Bendeniz 440 milyon lira varidat temin ettiğini 

arzettim, ancak bunun komisyonlardan geçmesi 
ile daha iyi şekilde çıkacağına kaniim. Sözlerim 
Muamele Vergisi Kanununun ipka ve ilgası ile 
alâkadar değildir. Arkadaşımız, bütçede bir-
tek lira açık vermiyecektir, kanaatindedir. 

Bunu bilhassa tebarüz ettirmek isterim. Mev
zuun müzakeresine geçecek değiliz. Takdir 
Yüksek Heyetinizindir. 

I REÎS — Efendim, teklif, Muamele Vergisi 
Kanununun Ekonomi, Ticaret, Gümrük ve Te
kel, Maliye ve Bütçe komisyonlarından müteşek
kil karma bir komisyona havalesini mutazammın-
dır. 

Bu raporu oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler işaret etsinler... Kabul etmiyenler ... Red-
dolunmuştur. 

Gümdemle ilgili bir takrir vardır, okun.acak-
j tır. 

Yüksek Reisliğe 
Bugün gündemde mevcut kanun tasarı ve 

I tekliflerinin sözlü sorulardan evvel görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Çanakkale 
İhsan Karasioğlu 

REÎS — Takriri oyunuza arzediyorum. Ka-
,bul edenler ... Etmiyenler ... Kaibul edilmiştir. 

Haklarında ivedilik kararı verilen işlerden 
Köy 'Kanun lâyihası ve Türk Ceza Kanununun 
bâzı maddelerinin tadiline dair olan tasarıların 
bâzı maddeleri komisyona gitmişti, henüz gelme
diği için onları geçiyoruz. 

tâbi iki tasarı vardır. 
29 ncu maddedeki tasarı, Vakıf zeytinlik, in

cirlik, fındıklık, narenciye ve meyvalıklarm satış 
şeklini tesbit etmektedir. Bu, üç maddelik bir 
kanundur. Hiçbir faydası olmıyan ve Vakıflar 
üzerinde bir yük olan ve üstelikte topraksız çift
çiye dağıtılacak topraklara ait hükümleri ihtiva 
eden bu tasarının yeğlikle, ve ivedilikle görüşül
mesini rica ediyorum. 

Gündemin 24 ncü maddesinde de (Tapulama 
Kanununun bâzı maddelerini değiştiren) dört 
maddelik bir tasarı vardır. Mevsim; tapulama 
komisyonlarının en çok faal olacağı bir mevsim-

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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dir. Komisyonlar müşkülâta uğramakta, bilhassa I 
hasım gösterilmeksizin birçok topraklar muvazaa 
yolları ile Hazinenin elinden çıkmaktadır. 
Bundan dolayı vatandaşlarımız sıkıntı çekmekte
dirler. Bu iki tasarının yeğliği ve ivedilikle gö-
rüşülmesini arz ve teklif ediyorum. Takrirlerini 
de takdim ediyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
îki defa görüşülecek işler kısmında gündemin 

24 neü maddesindeki Tapulama Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki tasarının 
yeğlikle, ivedilik ve yeğlikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Devlet Vekili 
Celâl Yardımcı 

REÎS — Gündemin 24 ncü maddesindeki Ta
pulama Kanununun bâzı maddelerinde değişiklik 
yapılmasına dair kanun lâyihasının yeğlikle gö
rüşülmesine dair takriri dinlediniz. Oyunuza arz 
ediyorum. Bunun yeğlikle görüşülmesini kabul 
edenler lütfen işaret versinler.. Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, bunun tümü üzerinde söz istiyen yok
tur. Maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen 
işaret versinler.. Kabul etmiyenler.. Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini oyunuza arzediyo-
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Tapulama Kanununun bâzı maddelerinde deği
şiklik yapılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — 5602 sayılı Tapulama Kanu
nunun 9 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

Müdür, kadastro yapılacak birliklerin muh
tar ve ihtiyar kurullarını o birliğin kadastrosu- I 
na başlanmadan önce merkezine davet ederek bu 
işlerin nasıl yapılacağını kendilerine anlatır. 
Dernekleri toplıyarak altı bilirkişi seçmelerini 
tebliğ eder. 

Bu tebliğ üzerine bir hafta içinde köy veya 
mahalle dernekleri muhtarın başkanlığında top
lanarak mutlak ekseriyetle altı bilirkişi seçerler. 
Birinci oturumda çokluk bulunmazsa toplantı 
ertesi güne bırakılır. O gün bulunanların mev
cudu ile seçim yapılır ve seçilenlerin adları muh
tar tarafından müdüre bildirilir. I 

— 12 

1953 O : 1 
Bilirkişiler süresi içinde seçilmediği takdirde 

mülkiye amirlerince seçilir ve adları müdüre bil
dirilir. 

Tamamen veya kısmen metruk olması veya 
sınırının değişmesi sebebiyle birlik arazisinin 
durumunun o birlik bilirkişileri tarafından tâ
yin edilmesi mümkün olmıyan hallerde, civar 
birliklerden veya o birliğe ilhak edilen arazinin 
evvelce dâhil bulunduğu birliklerden yukardaki 
esaslar dairesinde ve eğer ilhak edilen arazi şe
hir veya kasabadan alınmış ise o şehir veya ka
sabanın belediyesince bilirkişi seçilir. 

Bilirkişilere arazi kadastrosu teknisiyeni ve 
yardımcısı hazır bulunduğu halde o birlik ihti
yar kurulu tarafından Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanunu hükümleri gereğince yemin ettirilir 
ve keyfiyet bir tutanakla tevsik olunur. 

REÎS — Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 33 ncü madde
sine aşağıdaki fıkra ekelenmiştir : 

Hazine aleyhine açılmış olan dâvalarda bu 
cetvellerin bir örneği 15 gün evvel mahallin en 
büyük mal memurluğuna gönderilir. Bu cetvel
ler örneğinin mal memurluğuna tebliğ edildiği 
anlaşılmadıkça dâvaya bakılmaz. 

REÎS — Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Aynı kanunun 49 ncu maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Bu kanunun uygulanmasında görevlendirilen 
bütün memurlar birinci maddede belirtilen yer
lerde arazi üzerinde çalıştıkları günlerde 5055 
sayılı Kanunla değiştirilen 2613 sayılı Kanunun 
43 ncü maddesi hükmünden faydalanırlar. Şu 
kadar ki, gezici hâkimler (10), müdürler ve tek-
nisiyenler (6), teknisiyen yardımcıları ile hiz
metliler ve kâtipler (4) lira gündelik alırlar. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen yok. Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REÎS — Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 
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Tümü üzerinde Cemal Reşit Eyüpoğlu buyu

run. 

CEMAL REŞÎT EYUBOĞLU (Trabzon) — 
Sayın arkadaşlarım; Tapulama Knununun tat
bikatında, memleketin muhtelif yerlerinde mü
şahede edilen yanlışlıklar, Devletin toprakları
nın âdeta yağma edilir şekildeki manzarası, 
Yüksek Heyetinizin huzurunda muhtelif vesile
lerle orz ve izah edilmiştir. 

Şimdi huzurunuza gelmiş olan bu tadil ta
sarısı, Tapulama Kanununun sadece bâzı yan
lış ve aksak taraflarını ıslah etmekte, bâzı nok
sanlıkları tamamlamaktadır. Şuna eminim ki, 
Yüksek Heyetiniz, bu kanunun, biraz önce temas 
ettiğim noktalarını ve sakat taraflarını ıslah 
edecek bir tasarının Hükümetten gelmenme mun-
tazırdır. Nitekim bunun üzerinde gerek sözlü 
sorular, gerek komsyonlardaki mesailerde Hü
kümete tevcih edilen suallerde kanunun nok
sanlıkları, aksak tarafları Hükümetçe de 
kabul edilmiş ve yakın zamanda bir 
kanun tasarısının getirileceği vadedil-
mişti. Bütçe Komisyonunda Devlet Bakanı
na sorduğumuz suallere verdikleri cevaplar bu
nu teyit etmektedir. Ancak o günden bugüne 
yani kanun tasarısının Bütçe Komisyonunda 
görüşüldüğünden bugüne kadar bir buçuk aya 
yakın bir zaman geçtiği halde Kemiz Hüküme
tin tasarısı B. M. Meclisine gelmemiştir. Bu 
itibarla Sayın Devlet Bakanının bu mevzu üze
rinde yapmış oldukları vadi tekrarlamalarını 
yani beklediğimiz tasarının kısa bir zamanda 
B. M. Meclisine geleceğini teyit etmelerini ve 
bunun için gerçekten çalışmalarını rica ederim. 

DEVLET VVEKÎLÎ CELÂL YARDIMCI 
(Ağrı) — Muhterem arkadaşlar, Tapulama Ka
nununun eksikliklerinin tamamlanması hakkında 
komisyonda ve Heyeti Umumiyede cereyan eden 
müzakerelerden alman ilham üzerine bu husus
ta bir tasarı hazırlanmış ve bakanlıklardan geçi
rildiği sırada, Barem Kanunu ile ilgili olduğu 
ileri sürülerek Maliye'de bu hususa işaret olun
muş, bilâhara bu işin Barem Kanunu ile 'ilgili 
olmadığı tesbit olunarak Meclise sevkolunmuştur. 
(Soldan bravo sesleri) 

REÎS — Tasarının heyeti umumiyesini. oyu
nuza arzediyorum; kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Lâyiha kanunlaşmıştır. 
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2. — Vakıf zeytinlik, incirlik,- fındıklık, na

renciye ve meyvalıkların satış şekli hakkında ka
nun lâyihası ve Tarım, Maliye ve Bütçe komis
yonları raporları (î/456) [1] 

Yüksek Başkanlığa 
iki defa görüşülecek işler kısmında günde

min 29 ncu maddesindeki Vakıf Zeytinlik Kanu
nunun yeğlik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Devlet Vekili 
Celâl Yardımcı 

RElS — Efendim, gündemin 29 ncu madde
sindeki lâyihanın yeğlikle görüşülmesini oyunu
za arzediyorum, kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

R E l î S — Tümü üzerinde söz istiyen var mı? 
Buyurun Cezmi Türk. 
CEZMl TÜRK (Seyhan) — Bu tarzda acele 

kanun çıkarmak metodunun kusurluluğuna yük
sek dikkatinizi çekerim. Bahusus mülkiyete ait 
hakların böyle acele ve öncelikle gelen kanunlar
la elden çıkarılmasının da yine usulsüz ve zarar
lı bir şey olduğuna bir defa daha dikkati çeker, 
Hükümetin bu gibi şeylere gittikçe daha fazla 
alışmakta olduğunu görmekle eza duyduğumu da 
arzederim. 

Mevzuubahis olan tasarı Evkafın elinde bulu
nan zeytinliklerin ve bâzı arazinin satılmasını 
âmir bulunmaktadır. Bu arazi ve zeytinliklerin 
mevcut ahkâmı kanuniye dairesinde satılması 
zararlı tasavvur edilmektedir. Takdir hakkını 
kullanarak istedikleri tefvizi yapacaklardır. Mü
zayede ile satışa çıkartıp, Artırma Eksiltme Ka
nununa göre satacakları yerde bu formaliteyi de 
ortadan kaldırarak daha seri, daha takdirî esaslar 
koymaktadırlar. Bunu bilhassa bir hukukçu Dev
let Bakanının gelip burada teklif etmesini de, bi
zim memleketteki garip tecellilerden birisi ola
rak kaydederim. 

Arkadaşlar, Evkafın elindeki zeytinlikleri, 
araziyi satmaya ne ihtiyaç vardır? Hukuki Dev
let prensiplerine, hukuki Devletçiliğe girmeden ar
şedeyim ki, bunları kira ile muayyen mukavele
lere bağlıyarak vermek ve işletmek mümkündür. 
Uzun vadeli kiralarla hem vatandaşın intifamı 
temin, hem Evkafm hakkını korumak, zamanla 
kıymeti artacak olan bu zeytinlikleri ve araziyi 

[1] 209 sayılı oasmayazı tutanağın sonundadır. 
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elden çıkarmamak daha dûrendişane ve. daha fay
dalı, âmme ve Evkafın hakları bakımından daha 
hayırlı değil midir? Bu gibi arazi ve zeytinlikle
rin Cumhuriyetin kurulduğundan beri türlü tür
lü bedellerle elden çıkarılması âdet olmuştur. 
Bundan sonra son kırıntıları kalmış olan emlâk 
ve araziyi satacak iktidarlar zuhur etse de mev
cut bir şey bulamıyacaklardır. Sarih olarak an-
hyamadığımız nokta şudur. Acaba, bu mukavele 
ile bu emlâkin ve bu zeytinliklerin hattâ küçük 
parçalar halinde vatandaş ihtiyacını temin edecek 
şekilde, kiraya verilmesi ve kira bedelleriyle Ev
kafın hem de vatandaşın hukukunu müemmen 
kılmak mümkün iken bunları elden çıkarmakta 
ne fayda temin edilmektedir? Evkaf buradan 
alacağı paralarla bir müessese açacaksa, Evkaf 
Bankası kurulmasına dair bir kanun tasarısı da 
gelmiş bulunmaktadır, kendi zeytinliklerini işle
temiyorum diye aczini itiraf eden Evkafın öte 
taraftan yapacağı işleri, meselâ Evkaf Bankasını 
nasıl işleteceğini sormak yerinde olur kanaatin
deyim. Türkiye Köylü Partisi adına Bütçe Ko
misyonunda olduğu gibi, Evkafın zeytinliklerini 
incirliklerini mevcut kanunların haricinde hususi 
bir usulle elden çıkarmayı istihdaf eden bu ka
nuna muhalifiz arkadaşlar, tümünü reddediyo
ruz. 

REİS — Cezmi Türk arkadaşımızın sözleri 
arasında riyaseti ilgilendiren bir husus vardır. 
Onu, sadece müphemiyetten kurtarmak için şu 
ciheti arzetmek mecburiyetindeyim. Tasarının 
tetkikma imkân verilmemiştir, diyorlar. Günde
min 29 ncu maddesi tetkik edilirse bu tasarının 
22 Mayısta Riyaset tarafından dağıtılmış olduğu 
ti örülür. Bunu ifade ediyorum. 

Burhanettin Onat, buyurun. 
BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlar; üç seneye varan müşterek 
teşriî hayatımız esnasında benim vakıf mesele
lerinde ne dereceye kadar hassas ve kıskanç 
olduğumu anlamışsınızdır, biliyorsunuzdur ka
naatindeyim. Onun için bu kanun gelir gelmez, 
dağıtılır dağıtılmaz derhal harekete geçtim. 
Çunki ben de Cezmi Türk arkadaşım gibi vak
fa ait ne bir metre murabbaı arazinin, ne bir 
tek zeytin ağacının satılmasına taraftar deği
lim. Fakat şunu da arzetmeli ve ilâve etmeli
yim ki ; bugün Heyeti Aliyenize sunulan bu ka
nun vakıflarda ne kadar zeytinlik arazi varsa 
onları alâkadar eden mevzu değildir arkadaş-
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I 1ar. Vakfın elinde bir kısım toplu olarak ve 

hakikaten rantabilitesi bulunan zeytinlikler, 
narenciye bahçeleri ve saire vardır. Bu kanu
nun istihdaf ettiği, bu toplu ve rantabl olan 

| bahçeler değildir, bunları kasdetmemektedir. 
Vakfın elinde dağınık, bakılması zor, astarı 

yüzünden yahalıya gelen birtakım küçük par
çalar halinde bâzı arazi vardır. Memleketin bir 
yerinde bir buçuk dönümlük bir zeytinlik. Bek
çi tutsanız aldığınız5 mahsul bekçi parasını öde
memektedir. Üstelik araziye tecavüz edilmekte
dir. Bu da Hükümetin, zabıtanın başına belâ 
olmaktadır. Birtakım arazi vardır, kabili isti
fade değildir. Mütemadiyen tecavüze uğramak
tadır. Zaten bütçe heyeti umumiyesi görüşülür
ken arzettiğim gibi, vakıf arazi cebeli mubah 
haline gelmiştir. Hususi idareye arazi lâzımdır, 
vakıftan. Göçmen gelmiştir, vakıftan. 

İşte Vakıflar İdaresi böyle küçük ve dağı
nık bir halde bulunan arazisini elinden çıkarıp 
diğer arazisinin idaresini salim bir şekle bağ
lamak içindir ki bu kanunu teklif etmiş bulu
nuyor. Büyük parçalar için böyle bir şey mev-
zuubahis değildir. 

Sonra komisyonla alâkadar olan arkadaşlar 
vâkıftırlar, bendeniz vakfın muhtar ve müsta
kil bir müessese haline getirilerek idaresini te
min için bir Danışma kurulu toplanması husu
sunda bu kanunu teklif etmiş bulunuyorum. 
İnşallah Heyeti Celilenize geldiği zaman va
kıflar meselesini daha geniş mütalâa etmek im
kânını bulacağız. O zamana kadar şu Kanunun 
kabulünde mahzur yoktur. Vakıf işlerini teshil 
edecektir. Kanunun aynen kabulünü rica ede
rim. (Alkışlar). 

REÎS — Buyurun Nâtık Poyrazoğlu. 
NÂTIK POYRAZOĞLU (Muğla) — Bölge

mizi çok alâkadar eden bu mevzuda bir dakika 
da beni dinlemenizi istirham edeceğim. 

Maruzatımın bir kısmını Burhanettin Bey 
söyledikleri için, o kısmı tekrar etmiyeceğim. 
Yalnız bizim bölgemizde bilhassa bize komşu 
birçok bölgelerde, yani zeytinlik bölgelerinde 
birçok vatandaşlarımız, vatanımızın diğer par
çalarında olduğu gibi, topraksızdır, öyle köyle
rimiz vardır ki, devletin elinde bunlara dağıtı
lacak toprak olmadığı gibi, devletin satın alıp da 
yine bu köylü vatandaşlara dağıtabilecek eşha
sı hususiyeye ait toprak da yoktur. Buna mu
kabil dağ, tepe halinde zeytin delicelikleri var-
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dır, yani yabani zeytin ağaçları ile dolu birta- j 
kim sarp arazi vardır. Burhanettin Beyefendir 
nin buyurdukları şekilde bu arazinin çoğu ev
kafındır. Bunların aşılanıp zeytinlik haline ge 
tirilmesi evkaf için astan yüzünden pahalı bir 
mevzudur. îşte bugün - ki, bu kanunun hazır
lanmasında, çıkarılmasında iki senedir, yeni de-

, ğildir, bu kanunun - iki seneden beri Muğla me
busları olarak Evkaf idaresine gidip gelmekte
yiz. Heyeti Celileniz bu kanunu kabul ettiği 
takdirde hemşerilerimize tebrik telgrafı çekece
ğiz. Bizim birçok köylerimizde vatandaşlarımı
zın tek karış toprakları yoktur, kanun kabul 
edildiği takdirde satmalacakları bir iki dönüm 
yerdeki zeytinleri timar edip ondan istiftde ede
cekler ve çoluğunu çocuğunu onunla geçindi-
receklerdir. Bendeniz de arkadaşlarımın fikir
lerine iştirak ederek kanunun kabul edilmesini 
Heyeti Celilenizden rica ediyorum. 

REÎS — Ali Fahri îşeri. 
ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Balıkesir) — Sarfına

zar ettim, arkadaşlarıma iştirak <>diyorum. 
REÎS — Devlet Vekili. 
DEVLET VEKÎLİ CELÂL YARDIMCI (Ağ

rı) — Efendim, Cezmi Türk arkadaşımız, izah
larında, eğer, bu mülk - ü milletin, bu vatan 
topraklarının himayesi, korunması, menfaatinin 
sadece kendi tarafından düşünüldüğünü, Devlet 
Bakanlığının ve Vakıflar Umum Müdürlüğünün 
kendileri kadar memleketin menafiini düşünecek 
vaziyette ve kıratta birer teşekkül olmadığına 
dair, bizlere bir his vermeseydiler itimat edin. 
huzurunuza çıkmıyacaktım. Bu hukuki devirde 
mülkiyete taaHûk eden rasgele hazırlanmış ka
nunlar ne yapılır, ne de yapılacaktır arkadaşlar. 

Arkadaşlar, biz vakıf menfaatlerini hiç de
ğilse Cezmi Türk arkadaşımız kadar düşünmez 
miyiz ? Müstacel surette çıkarılan kanun diyor. 
Reis tebliğ etti. Bu kanun tasarısı 5-. VI I . 1952 
tarihinde hazırlanmış ve Meclis Umumi Heye
tine tevzii üzerinden bir, birbuçuk aydan fazla 
bir zaman geçmiştir. 

Sonra, tasarının çok zaman evvel tevzi, edil
diğini kendisinin onu okumuş olduğundan cU 
anlıyoruz. Bu kanunla neyi yapıyoruz? Bir de 
fa satışına salâhiyet istenilen arazi, kültür ara
zisi değildir. Zeytinlik, fındıklık, incirlik, ağır
lık. olan arazidir. Bunların hepsi mi? Hayır ar
kadaşlar. Seneler senesi, kiraya verilmek, ida- | 
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re edilmek, tetkik edilmek, binbir tahlilden 
geçirilmek suretiyle bunların varidatı, masrafı-
jım ancak % 1 - 1,5 ğunu karşılıyan, dağınık 
bölgelerde bulunan ve asla istifade edilemiyen 
arazidir. 

Bu arazinin satışında fayda var mıdır, yok 
mudur? Böyje bir salâhiyet istensin mi, istenme
sin mi? Sırf bunun için bir murakabe heyeti 
mahallerinde işleri tetkik etmiş ve şu neticeye 
varmıştır ki, bunların arazi olarak hiçbir fay
dası görülmemekte, üstelik bedel takdiri sure
tiyle dağıtıldığı takdirde vakfa oldukça bir irat 
teşkil edeceği gibi, civar köyler halkına bunların 
bedel takdiri surtiyle, dağıtılması halinde, ayrıca 
köylüyü müstefit edeceği neticesine varılmıştır. 
Satılmasında köylüyü ayrıca müstefit edeceği ne
ticesine varılmış. Tasarıda, tercihan bu dağınık 
ağaçlıkların bulundukları yerler balkına bedel 
takdiri suretiyle satılması salâhiyeti istenmekte
dir. E bundan ibaret kalıyor mu? Hayır. Bu sa
lâhiyet alındıktan sonra bir nizamname yapıla
cak, Devlet Şûrasından geçecektir. Yani bü
kere memleket hissiyle, vatan menfaatleri duy-
gusiyle harekett eden insanlardan, basireti bir 
tarafa bırakın, en ufak bir suiistimali aklından 
geçirebilecekler için bu suiistimalin önüne geçe
cek müeyyideler ve hükümler mevcuttur. Bu 
itibarla tasarının kabulünü rica ediyorum. 

REÎS — Cezmi Türk. 
CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Efendim, Usul 

meselesi-üzerinde Sayın Reisin ve Sayın Devlet 
Vekilinin mukabil beyanları ile benim mâru
zâtımı dinlediniz. 70»maddelik bir gündem içe
risinde 69 ncu numaranın bir anda ivedilikle 
çıkarılıp gelivermesi ve bunun arkasından 
24 ve 29 ncu maddelerin çıkarılıvermesi; bun
ların bir buçuk ay evvel dağıtılmış 
olması ve dolayısiyle iyice tetkik edilmiş 
bulunması neticesini ve derhal mütalâ
aya müsait olduğunu göstermez. Ben öyle tah
min ediyorum ki, demin kanunlaşan Tapulama 
Kanunu ile şimdi Vakıfların Satışına dair Ka
nuna benzer hiçbirimizin önünde bir tek misal 
yoktur. 

Bizim burada nihayet yaptığımız şey bü
tün bu muazzam dosyaların içinden 'bir nüme-
rbfcaj gibi aman acaba içinde 60 ncı numara mı 
çıkacak diye (beklememiz lâzımdır. Tekrar te
yit ve ısrar ederim ki, Sayın Pertev Arat arka
daşını önündeki dosyayı göstermektedir. Bir 
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'hukukçu olarak dâva takip eder gibi önlerinde
ki dosyadan aynen takip ediyorlar, gazeteler 
yazarsa, seçmenlerine de duyurmuş olurlar, 
Sayın Pertev Arat bu takibi yapmaktadır. 

REÎS —• Şahsileştirımeyin efendim. 
CEZMÎ TÜRK (Devamla) _ Gördüğümü 

hoparlöre koydum, işareti sese verdim efendim. 
Bunun, için bu bir iki müstesna misal dahi bu 

usulün kusurlu olduğunu ispata kâfidir. 
Bu arada tekrar ettiğim, mazide bu mem

lekette bu gibi emlâk satışlarından, emlâk iha
lelerinden ve emlâk, işletmelerinden dolayı bir
çok siyasi nüfuz suiistimalleri olmuştur. Bugün 
de maalesef böyle siyasi nüfuz suiistimalleri ol
maktadır. Bu gibi hususatın husul bulmasına 
da bu gibi hususi kanunlar sebep olmaktadır. 
Ahkâmı umumiye cari olsa o vakit bizim bölge
de Evkaf zeytinlik satacakmış, takdiri kıymet
ler vereceklermiş diye duyan ocak ve bucak baş
kanları katiyen bu Evkaf müdürlüklerine müra
caat etmezler. Zira vesile yok. Vesileyi biz 
ihraz ediyoruz. Evkafın zeytinliğine, incir
liğine, dutluğuna, arazisine ne şekilde girdik
lerine belki Sayın Celâl Yardımcı arkadaşımız 
ıttıla hâsıl edememişlerdir; fakat biz gerek mu
halefet senelerinde, gerekse iktidarımız sene
lerinde bunların irili ufaklı birçok misallerini 
gördük ve görmekteyiz. Bu gibi siyasi nüfuz sui
istimallerine mâni olacak mevzuat çıkartmak-
tansa mevcut mevzuatı seyyanen her kese teş
mil ve tatbik etmek daha doğru olur. 

Hukuki bakımdan bunun fazlasını bilhassa 
Yardımcı 'ya karşı söylemeye tetddüp ederim. 

İkincisi; kira ile verme şekli işlemedi di
yorlar. Bilâkis topraksız vatandaşlarımız dahi 
mülkiyetten ziyade kira hakkını istemektedir
ler. Kendilerini derhal müşterek bir ankete 
davet ederim. En topraksız bölgelerde dahi 'an
ket yapalım, görülecektir ki, toprağın mülki
yetini değil, intifamı istemektedirler. Demek 
ki, kira mukaveleleriyle bu hakkı verirlerse 
mmnun ve mutmain olacaklar, hem de şartı 
vakıf çiğnenmemiş olacaktır. Vakıf idaresi, 
uzun bir tarihin içinden gelen bu idare bu 
yeni tadillere muhtaç ve mâruz bırakılmamalı 
idi. Şimdiye kadar idare edilmemiştir. Eldeki-
leri idare edelim. Zeytinlikler, ağaçlar hayatta 
olduğuna ve halen ağaçlar bulunduğuna göre 
yeni zamanların Evkaf idareleri bu ağaçları 
fazla yaşatmaktan aciz içinde kalmakta ise 
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elden çıkarmayı teklif etmektedir. Af buyur
sunlar bu bir gürij her hangi bir Umum Müdü-
lüğü idare edemiyoruz, elden çıkaralım, demeye 
benzer. Devlet olarak tasarruf ve idareden âciz 
olduklarını bildirmektedirler. 

Arkadaşlar, eskiden vakıfların bir heyeti 
idaresi vardı, bugün de var. Fakat bugün Ba
kanlar Kurulu karari ile iş görür. Bir Bakanlar 
Kurulu ve bir ihtisas heyeti, «Ben Evkafın elin
deki zeytinlikleri, incirlikleri idareden âciz 
kaldım, gelin bunu satalım» diyor. Bu zaman
da bu ilim asrında zirai tekniği ve istihsali 
artırdığı iddiasında bulunan ve birçok nokta
larda haklı görünen Hükümet, «Ben bir zey
tinlik ıslahatı yapamıyorum, bir incir ıslahatı 
yapamıyorum» diye gelir. Olabilir, gelir efen
dim, fakat getirdikleri çare de sakattır. Bu em
lâkin bu yolda tasfiyesi doğru değildir. Evkafın 
'hayrına değildir. Bunların zamanla arazi ve 
eşçar bedellerinin fiyatları umulmadık şekilde 
artmaktadır. İtibari kıymetleri artmaktadır. 
Bunları vatandaşların intifama vermeyin demi
yoruz. Eşit ışartlar altında kiralama rejimi, 
ahkâmı umumiye dâhilinde, yani açık artırma 
ile satmak değil, kiraya verin diyoruz. Takdi-
ren kiraya vermek, siyasi nüfuz suiistimaline 
vesile teşkil -etmektedir. Binaenaleyh dededen, 
babadan kalma evkaf mallarını Ibu şekilde aciz 
dfade ederek ve kanunu 'esbabı mucibe ıgibi 
göstererek almak bir garip idare ve iddia işi
dir. Bunu hususi Ibir kanun ile, usul ile sat
maya kalkmak bizim memleketimizde görül
mekte olan garibelerden bir tanesidir. Biz bu
na muarız bulunuyoruz. Mâruzâtım bundan 
ibarettir. 

REÎS — Fehmi Çobanoğlu. 
FEHMİ ÇOBANOĞLU (Erzurum) — Arka

daşlar, Evkafın bir meteliklik yerinin satılma
sının ben de aleyhindeyim. Ancak bu tasarıyı 
iokuduktan sonra hemen Evkaf Genel Müdür
lüğüne ıgittim, orada tetkikat yaptım. Bana 
orada söylediklerine nazaran, uzun senelerden 
beri bakılmayıp metruk kalmış bu zeytinlikler 
dağınık bir halde üç, Ibeş ağaçtan ibarettir, 
bunların idaresine, bakılmasına imkân yoktur, 
onun için (bunların elden çıkarılması kararma 
vardık, dediler. Bizde bir darbımesel vardır, 
çorbadan ağzı yanan yoğurdu üfliyerek içer. 
Osmanlı devrinden beri parasız kalındı mı Ke
men Evkafa yüklenilirdi. Cumhuriyet devrin-
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den itibaren de mezarda yatan ölülerimize bile 
rahat verilmedi. Oezmi Türk arkadaşım gibi 
evvelâ ben d<e telâşlanmışitım. Fakat mesele 
öyle değildir. Evkafı bundan kurtaralım da 
dalha sağlam (bir yola girsin. Büsbütün bunlar 
elden, çıkmasın da hiç olmazsa paraya tahvili 
edilmiş olsun. 

REİS — Tümü üzerinde başka <söz istiyen 
yok. Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının ivedilikle görüşülmesi teklif edil
mektedir. Bu hususu reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Tasarının ivedi
likle görüşülmesi de kabul edilmiştir. 

Vakıf zeytinlik, incirflik, fındıklık, narenciye 
ve meyvakklamn satış şekli hakkmda Kanun 

MLADDE 1. — Mazbut vekıflarla emanet ve 
niyabet yoliyle idare edilen mülhak vakıflara 
ait zeytinlik, incirlik, fındıklık, narenciye ve 
meytvaJlı'klardan 2762 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesi uyarınca elde kalmaları gerekli görül
meyenlerini, icabında bedel ıtakdiri suretiyle 
satmaya Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkilidir. 

Bu suretle vâki olacak satışlar, ilkin ma
hallerinde, yoksa civarındaki köy ve şehirlerde 
toprağa muhtaç çiftçilere, bunlar bulunmaz ve
ya talip olmazlarsa sair isteklilerine yapılır. 

Bu gibi yerlerin tesbitiyle satış evrakının 
tanzimine ve bedellerinin takdirine yetkili ko
misyonların ne suretle teşkil edileceği ve satış
ların kimlere ve nasıl yapılacağı bir nizamna^ 
me ile tâyin edilir. 

RBÎS — Madde ürerinde söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanuna göre bedel tak
diri suretiyle yapılacak satışlarda gayrimen
kul s&tmalacaklardan ziraat arazisine veya bi
rinci maddede yazılı emvale sahip olmıyanlar, 
4758 sayılı Kanunun 61 nci maddesinde yazılı 
muafiyetlerden faydalanırlar. 

RE3İS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir, 
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REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen

ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu icraya tcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

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

Tasarının tümünü reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Lâyihanın tümü kabul edilmiştir. 

3. — Van Mebusu İzzet Akın ile Tunceli Me
busu Eıdır Aydın'ın, îskân Kanununu tadil 
eden 5098 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin 
değiştirilmesi ve yasaklığı kaldırılan yerlerle 
5227 sayılı Kanunun birinci maddesinin 4 ncü 
bendinde zikredilen idareten boşaltılmış bölgeler
de köyler teşkili ve halkının yerleştirilmesi hak
kındaki 5826 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 
ikinci ve son fikrasiyle 3 ncü maddesinin A ve 
B fıkralarının kaldırılmasına, 4 ncü maddesinin 
tadiUne ve aynı kanuna yeniden bâzı hükümler 
ilâvesine dair kanun teklifleri ve Geçici Komis
yon raporu (2/518, 525) [1] 

REÎS — Efendim; gündemin 34 ncü madde
si hakkında bir takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Gündemin iki defa görüşülecek kısmının 34 

ncü maddesindeki tskân Kanununda bâzı deği
şiklikler yapılmasını tazammun eden ve Geçici 
Komisyondan ivedilik ve öncelik temennisiyle 
Meclise sunulan kanun teklifinin şifahen arzedi-
len sebeplerle yeğlik ve ivedilik müzakeresinin 
Meclisin yüksek kararına arzedilmesini rica ede
rim. 

Geçici Komisyon Reisi 
Zihni Ural 

REÎS — Geçici Komisyonun, gündemin 34 
ncü maddesi hakkındaki takririni oyunuza arz
ediyorum. Yeğlikle görüşülmesini kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Yeğlikle görüşülmesi kabul edil
miştir. 

REÎS — Teklifin tümü üzerinde görüşmek 
istiyen var mı 

ÎZZET AKIN (Van) — Müsaade buyurursa
nız teklif hakkmda çok kısa olarak izahat arzede-
ceğim. 

[1] 215 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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Teklif, umumi olarak 'iki esası ihtiva etmek

tedir. Birisi, yasak bölgeler halkının 2510 sayılı 
Kanunun mülga 26. maddesi gereğince o zaman 
kendilerinden nezedümiş olan mülkiyet tasarru
funa ait haklarının iadesi, ikinci kısım ise, 5826 
sayılı Kanunun tatbikattaki aksaklıklarını ber
taraf etmek için îskân Kanununun bâzı madde
lerine vuzuh vermek suretiyle yapılan değişik
liklerden ibarettir. Teklif, Hükümetle tam mu
tabakat halinde hazırlanmıştır. Filvaki 1951 yı
lından beri yani yasaklığın kaldırıldığı seneden 
beri geçen üç yıl zarfında yurtlarına dönen 10 
binlerce vatandaş henüz huzura kavuşmamış bu
lunuyor. Kararsızlık, tereddüt ve hattâ endişe 
içindedirler. Çünki çok mukaddçs tanıdığımız 
mülkiyet haklarından bu vatandaşlarımız henüz 
mahrum bulunmaktadırlar. Kendi mülklerinde 
bir misafir gibi oturmaktadırlar. Bu yüzden bir 
ağaç dikemiyor, bir çivi çakamıyorlar. Evlerini 
yapamıyorlar, köylerini kuramıyorlar. Hattâ 
muhtarları dahi yoktur. Dahası var; 1952 Bütçe
si görüşülürken bu vatandaşların iskânlarına 
yardım olmak üzere büyük Meclisin yüksek bir 
şefkat eseri olarak kabul ettiği bir buçuk milyon 
liralık tahsisat dahi bu kararsızlık yüzünden se
nesi zarfında sarfedilememiştir. 

işte bu vatandaşları huzura kavuşturmak 
ve iskânlarını sağlamak maksadiyledir ki bu 
teklif yüksek huzurunuza getirilmiştir, kabu
lünü istirham ederini. 

REİS — Tümü üzerinde başka söz istiyen 
var mı? (Yok sesleri) Maddelere geçilmesini ka
bul edenler... 'Etmiyenler... Maddelere geçilmiş
tir. 

Komisyonun ivedilik teklifi de vardır. İvedi
likle görüşülmesini kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

iskân Kanununun bâzı maddelerinin tadili ve 
yeniden bâzı hükümler ilâvesine dair 5420 ve 
5826 sayılı kanunların bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine ve yeniden bâzı hükümler ilâvesine 

dair kanun 

MADDE 1. — 5826 sayılı Kanunun ikinci 
maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Yasak ve idareten boşaltılmış bölgeler dı
şında kalan serbest bölgelerden 2510 sayılı Ka
nun mucibince nakle tâbi tutulan kimselerden, • 
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A) Mürettep yerJıerinde iskân edilmeden es

ki yerlerine dönenler, 
B) Mürettep yerlerinde verilen gayrımen-

j külleri Hazineye terkedenler, 
i G) Mürettep yerlerinde iskân görmemiş ve 
j eski yerlerindeki gayrimenkulleri de tevzi edil-
! miş olup da bedellerini almaktan feragat eden-
i 1er, 

Toprağı müsait yerlerde iskân edilirler. 
Ancak serbest bölge ahalisinden olup da bu 

yerlerde gayrimenkulleri bi.uunmiy.an ve müret
tep yerlerinde verilen gayrimenkullerini de sat
mak suretiyle ellerinden çıkaranlardan .muhtaç 
olanlara İskân Kanununun borçlandırma usulle
ri dairesinde toprak ve ev yeri verilir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? (Yok sesleri) 

Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 5826 sayılı Kanunun 4 neü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Yasakhğı kaldırılan veya idareten boşaltılan 
bölgeler halkından olup da üçüncü maddenin şü
mulü haricinde kalan yardıma muhtaç kimsele
rin bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren bir yıl içinde iskânlarını istedikleri tak
dirde bu bölgeler dâhilinde veyahut arazisi mü
sait başka yerlerde İskân Kanunu hükümlerine 
göre iskânları yapılır. 

REİS — Mütalâa var mı? (Yok sesleri) 
Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDÎ] o. — 5826 sayılı Kanunun geçici 
.maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Serbest bölge halkından olup da idareten 
nakledilenlerden 2510 sayılı Kanunun 27 nci 
maddesi gereğince bir yıl içinde mallarını tasfiye 
etmiyenlere veya istihkak mazbatası alnııyanlara 
ait arazi ve emlâkin Hazinece tasfiyesi neticesin
de satış bedellerinden bu kanunun yayımı tari
hinden önce ödenen veya henüz ödenmeyip ema
nette olan miktarları 1944 Malî yılı vergisine 
matrah olan kıymetin dört misli üzerinden he
saplanarak doğacak farklarla birlikte Hazine 

tarafından ödenir. 
Vergi kıymeti belli olmıyan gayrimenkulle-

I rin tadilât komisyonlarınca emsallerinin 1944 
Malî yılı vergi kıymetleri esas alınarak belirti-

j lecek kıymetlerinin dört misli ödenir. 
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REÎS — Mütalâa var mı? (Yok sesleri) 
(Maddeyi oyunuza arzediyorunn. (Kabul eden

ler...'Etmiyenler... 'Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 5826 sayılı Kanuna aşağıdaki 
madde eklenmiştir : 

Yasak ve idareten boşaltılan bölgeler halkın
dan olup da mürettep yerlerinde iskân edilmiş 
olanlarla idareten boşaltılmış bölgelerde taraşa 
si tevzi edilenlerin, istihkak mazbatası mukabili 
iskan gören veya mazbata muhteviyatını almış 
olanların ve 5826 sayılı ıKanuna tevfikan iskân 
edilenlerin gayrimenkulleri hariç diğerlerinin 
eski yerlerinde kalan ve 2510 sayılı iRanunun 
mülga 26 ncı maddesi gereğince devlete inti
kal etmiş olan gayrimenkulleri ibraz edecekle
ri tasarruf belgelerine müsteniden sahiplerine 
iade olunur. 

iŞu kadar ki, mürettep yerinde iskân edilmiş 
olup da iskânına muhassas gayrimenkulunu bu 
kanunun neşri tarihinden önce satmış olanların 
yasak ve boşaltılmış bölgelerle serbest bölge
lerdeki arazileri tevzi veya her hangi bir âmme 
hizmetine tahsis edilmemiş ise mürettep yerinde 
sattıkları gayrimenkullerin 1944 malî yılı vergi
sine matrah olan kıymetinin dört misli Hazine
ye ödenmek suretiyle eski yerlerindeki malları 
sahiplerine geri verilir. 

•Sahiplerine iadesi lâzumgelen yasak bölge
lerdeki topraklardattı istimlâk edilip de şümdüye 
kadar ödenmemiş olan istimlâk bedelleri sahip
lerine ödenir. 

HIDIR AYDIN (Tunceli) — Efendim, bu 
maddeye bir fıkranın ilâvesi için bir takrir ve
riyorum, ( ... tasarruf belgelerine müsteniden 
sahiplerine iade olunur) cümlesinden sonra (bu 
suretle Hazineye intikal etmiş olan gayrimen
kullerin son zilyedleri, yasaklığm devam ettiği 
müddetçe dahi bilâinkita ziyyedi addedilir) 
cümlesinin ilâvesini istiyorum. 

ıSeiböbd şu; vaktiyle bu vatandaşlar yasak 
bölgeden muhtelif bölgelere nakledilirken bun
ların arazisi 2510 sayılı Kanun mucibince Ha
zineye intikal ettirilmiş idi. On beş seneden beri 
bu vatandaşlar bu gayrimenkullerine zilyed bu
lunmuyorlardı, zilyedlîkleri bu suretle inkıtaa 
uğramış bulunuyordu, fakat 1951 senesinden 
itibaren bu yasaklık kaldırıldıktan sonra bakan-
lararası bir kararla vatandaşlar gayrimenkul
lerine tasarruf etmiş bulundular, Zilyedlik ber-
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I taraf edilmeden kendilerinin tasarruf ettikleri 

bu gayrimenkuller için, tatilden istifade ede
rek seçim çevreme gittiğimde şahit olduğum 
açılmış bâzı dâvalar vardır, bunda hâlâ hâ
kimler tereddüt ediyorlar, eskiden vatandaş 
gayrimenkulunu terkettiği zaman, kanuni mec
buriyet dolayısiyle, zilyedliği inkıtaa uğramı-
yordu. Hükümet arazi için bunu yasak etmiş. 
bilâhara kaldırmış, Tapusuz mallar için zilyed
lik iddia eden vatandaşlar müştereken tescil dâ
vası açamıyorlar, zilyedliğin inkıtaa uğrama
ması için, hâkimlerin bu hususta tereddüt et
memeleri için bu fıkranın ilâvesine zaruret var-
dır. 

REİS — Komisyon Sözcüsü Ercüment Da
malı. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ ERCÜMENT DA
MALI (Sivas) — Muhterem arkadaşlar, Hıdır 
Aydın arkadaşımızın teklifini aynen kabul edi
yoruz. Esasen kendisiyle müştereken bunu ha
zırlamış bulunmaktayız. 

Filhakika takdir buyurursunuz ki, Medeni 
Kanunun 639 ncu maddesindeki zilyedliğin 
mülkiyete esas olabilmesi için devamlı, bilâni-
za olması lâzımdır. Halbuki burada vâki zil
yedlik, 2510 sayılı Kanunla kendi iradesi dı
şında inkitaa uğramış ve bu hal 1951 senesine 
kadar devam etmiştir. Ondan sonra vâzıı ka
nun, vatanlaşlarm bu haklarının iadesine lüzum 
hissetmiştir. 

Kendi iradesi dışında, bir kanunu mahsusla 
zilyedliği nezedilen ve on beş sene inkıtaa uğ-
riyan bu vatandaşların, vâzıı kanunun bilâha
ra tecelli eden bu lûtfundan faydalanmaları 
kadar tabiî bir şey olamaz. Bu itibarla madde
ye bu fıkrayı yerleştirmek suretiyle son zil
yedin yedliğinin, yasaklık devam ettiği müd
detçe dahi, bilâfasıla devam ettiği kabul etmek 
yerinde olur. 

Binaenaleyh teklifin bir fıkra halinde, bu 
maddeye ikinci fıkra olarak oya arzetmelerini 
Yüksek Başkanlıktan rica ediyoruz. 

REÎS — Efendim, Hıdır Aydın ve arkada
şının bu maddeye bir fıkra ilâvesi hakkında
ki takrirlerini okutuyorum -

Yüksek Başkanlığa 
Dördüncü maddenin birinci fıkrasının (sa

hiplerine iade olunur.) cümlesinden sonra aşa-

—ıa 
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ğıdaki teklifin bir fıkra olarak ilâvesini arzede-
riz. 

Van Mebusu Tunceli Mebusu 
t. Akın Hıdır Aydın 

«Bu suretle Hazineye intikal etmiş olan 
gayrimenkullerin son zilyedleri yasaklığın de
vam ettiği müddetçe dahi bilâinkıta zilyedi ad
dedilir.» 

REÎS — Efendim; bu fıkranın eklenmesini 
komisyon da kabul etmiştir. Takririn dikkate 
almıp alınmamasını oyunuza arzedeeeğim : Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Şimdi fıkra eklenmiş olarak maddeyi tek
rar okutuyorum : 

MADDE 4. — 5826 sayılı Kanuna aşağıdaki 
madde eklenmiştir : 

Yasak ve idareten boşaltılan bölgeler halkın
dan olup da mürettep yerlerinde iskân edilmiş 
olanlarla idareten boşaltılmış bölgelerde arazi
si tevzi edilenlerin, istihkak mazbatası mukabi
li iskân gören veya mazbata muhtevtyatmr almış 
olanların ve 5826 sayılı Kanuna tevfikan iskân 
edilenlerin gayrimenkulleri hariç diğerlerinin 
eski yerlerinde kalan ve 2510 sayılı Kanunun 
mülga 26 nci maddesi gereğince devlete inti
kal etmiş olan gayrimenkulleri ibraz edecekle
ri tasarruf belgelerine müsteniden sahiplerine 
iade olunur. 

Bu suretle Hazineye intikal etmiş olan gay
rimenkullerin son zilyedleri yasaklığın devam 
ettiği müddetçe dahi bilâinkıta zilyedi adde
dilir. 

Şu kadar ki, mürettep yerinde iskân edilmiş 
olup da iskânına muhassas gayrimenkulunu bu 
kanunun neşri tarihinden önce satmış olanların 
yasak ve boşaltılmış bölgelerle serbest bölge
lerdeki arazileri tevzi veya her hangi bir âmme 
hizmetine tahsis edilmemiş ise mürettep yerinde 
sattıkları gayrimenkullerin 1944 malî yılı vergi
sine matrah olan kıymetinin dört misli Hazine 
ye ödenmek suretiyle eski yerlerindeki malları 
sahiplerine geri verilir. 

Sahiplerine iadesi lâzımgelen yasak bölge
lerdeki topraklardan istimlâk edilip de şimdiye 
kadar ödenmemiş olan istimlâk bedelleri sahip
lerine ödenir. 
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I REİS — Efendim, ilâve edilmiş fıkra ile 
I beraber maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul 
[ edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — 5826 sayılı Kanunun 3 ncü 
I maddesinin (A) ve (B) bentleri kaldırılmıştır. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 6. —- 5420 sayılı Kamumu 1 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

2510 sayılı tskân Kanununun mülga 27 nci 
maddesi mucibince sahipleri veya Hükümet ta
rafından tasfiyesi ieabettîği halde tasfiye edil-
miyerı ve fakat tevzie tâbi tutulan gayrimenkul-
ler ile 1505 sayılı Kanuna göre ve tevzie tâbi 
tutulmak üzere mahallî Hükümet eliyle alınıp 
tevzi edilmiş bulunan arazi ve bunların mütem
mim cüzü olan binalar tevzi edilen eşhasa ait 
olup bir gûna harç ve resme tâbi olmaksızın 
huni a i' veya mirasçıları namına tescil olunur. 
Eski sahipleri bu gayrimenkuller ve arazi ve 
mütemmim çüzüleri üzerinde bir hak iddia ede
mezler. 

1505 sayılı Kanun gereğince mahallî Hükü
met eliyle alınıp tevzi edilen gayrim enkullerie 
mütemmim cüzülerinin bedelleri eski sahipleri
ne bu kanunun üçüncü maddesine göre ödenir. 

REÎS — Maddeyi, oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanun neşri tarihinde 
yürürlüğe girer. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanunu îcra Vekilleri He
yeti yürütür. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı açık oya. arzedilmiştir. 

i. — Kocaeli Mebusu Ekrem Alican'ın, Ver
gi Usul Kanununun bâzı maddeleri İle kanuna 
bağlı cetvelde değişiklik yapılmasına ve bu ka
nuna bâzı madde ve fıkralar eklenmesine dair 

I 5815 sayılı Kanunun bâzı hükümlerinin değişti-
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nlmesine dair kamun teklifi ve Geçici Komisyon 
raporu (2/319) [1] 

REÎS — Maliye-Vekili buyurun. 
MALÎYE VLKlLÎ HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar; Vergi Usul 
Kanunumun müeyyidelerine mütaallik bâzı hü
kümleri tadil eden kanun tasarısı çündemin 38 
ncî maddesinde bulunmaktadır. Tatbikatta sıkın
tılar tevlit eden bu maddelerin mükellef lehine ta
dili geniş ferahlık tevlit edeceğinden komisyon 
öncelik ve ivedilikle müzakeresini teklif etmekte
dir. Kabulünü rica ederim. 

REÎS — Komisyon raporunda yeğlik ve ive
dilik teklif etmektedir. Evvelâ yeğlik teklifini 
kabul edenler... Etmiyenler... Yeğlikle müzake
resi kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen yoktur. Maddelere 
geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifi de mevcut olduğu için oya ar-
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... İve
dilikle görüşülmesi de kabul edilmiştir. 

Vergi Usul Kanununun bâzı maddeleri ile bu 
kanuna bağlı cetvelde değişiklik yapılmasına ve 
bu kanuna bâzı maddeler ve fıkralar eklenmesi
ne dair 5815 sayılı Kanunun bâzı hükümlerinin 
değiştirilmesine ve Vergi Usul Kanununun 
mezkûr kanunla kaldırılan 348 nci maddesi 

yerine bir madde konulmasına dair Kanun 

MADDE 1. — 5432 sayılı Kanunun 5816 sa
yılı Kanunla muaddel 324 ncü maddesinin ikin
ci bendinin 1 ve 3 numaralı fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

1. BİT vergilendirme dönemi içinde topla
mı 5 000 lirayı ve beyannamede yazılı vergi 
matrahım % 10 nu aşan bir miktarrn noksan 
veya yanlış bildirilmesi (•beyanname dışında ay
rıca bir tetkilka ihtiyaç göstermeksizin beyan
namede yazılı malûmata Mimaden vergi daire
since te^biti münjfeün olan noksan veya yanluş 
ibildinmeler bu hükümden müstesnadır). 

Verilen beyannamelerde hiç beyanda bulu
nulmaması veya 30 ncu maddenin 2 veya 3 nu
maralı fıkralarında yazılı sebeplerle re'sen tak
dir olunan ve yukarda yazılı hadleri aşan mat-

[1] 222 say ıh basmayazî tutanağın sonunda 
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1 rah veya matrah farkları da holksan beyan 
I 'hükmündedir. 

3. a) Beyan esasına istinadeden mükellefi
yetlerde beyanname verme süresi ve 322 nci mad
dedeki ek süre; veya, 

I b) Beyan esasına istinat etmiyen mükelle
fiyetlerde vergilendirme dönemi Ye' tarh za
manı; 

geçtiği halde ticari veya meslekî kazanç sa
hiplerinin kazançlariyle ilgili faaliyetlerinin 
veya; 

c) Beyan esasına istinat eden vergilerde 
vergilendirme dönemi ve beyanname verme sü
resi ve 322 nci maddedeki ek süre geçtiği halde 
muaflıktan mükellefiyete intikal halinin vergi 
dairesinin ıttılaı haricin.de bırakılması. 

BEİS — Madde üzerinde Fehmi Açıksöz. 
FEHMİ AÇIKSÖZ (Zonguldak) — Efen-

dim birinci maddenin birinci cümlesi yanlış 
anlaşılmalara sebebiyet verecek mahiyettedir. 
Burada deniyor ki: «Bir vergilendirme dönemi 
içinde toplamı 5 000 lirayı ve beyannamede 
yazılı vergi matrahının % 10 nu ağan bir mik
tarın noksan veya yanlış bildirilmesi», yani bu 
miktardan fazla olursa kasıt aranmaksızın, ka-
çakçılık suçu sayılacaktır. Bu miktardan noksan 
olursa kasıt aranacaktır demektir. Fakat bu
rada şöyle bir tenakuz meydana çıkıyor. Bir 
vergi dönemi içinde 5 000 lira dâhil değil 
5 001 lira dâhil olacak ve bu suretle ikinci mad
denin 7 nci fıkrasında da: Bir vergilendirme 
dönemi içinde toplamı 5 000 liradan az, yani 
beş bin lira dâhil değil, öbüründe dâhil. Aynı 
kasıtla tanzim edilen maddelerden birisinde 
5 000 lira dâhü, diğerinde değil. 

!% 10 unu aştığı takdirde kasıt aranmaksı
zın kaçakçılık suçu kabul ediliyor. Halbuki 
gerek komisyondaki görüşmede gerekse kanu
nun ruhunda yergi matrahının % 10 unu aç
maksızın ve beş bin lirayı geçmemek kaydı 
aranmak lâzımgelir. Kasıt aranmak için. 

Bu itibarla bu kanunun ikinci maddesinde 
Vergi Usul Kanununun 11 nci maddesinin 7 
nci fıkrası ile bir ayniyet husule getirmek için 
«bir vergilendirme dönemi içinde toplamı 5 bin 
liradan az olmamak üzere beyannamede yazılı 
vergi matrahı % unu geçen vergi matrahını 
noksan veya yanlış bildirmesi.» Kasıt aranmak
sızın kaçakçılık sayılmıyor. Bu suretle kabul 

| edilince 5 bin liradan az olmamak üzere vergi 

21 — 

http://haricin.de


.1953 0 : 1 
Vergi Usul Kanununun bâzı maddeleri ile bu 

I kanuna bağlı cetvelde değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna-bâzı maddeler ve fıkralar eklen-

I meşine dair 5815 sayılı Kanunun bâzı hükümle
rinin değiştirilmesine ve Vergi Usul Kanunu-

I ^ 
nun mezkûr kanunla kaldırılan 348 nci mad
desi yerine bir madde konulmasına dair Kanun 
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matrahının .% 10 unundan da aşağı olmamak 
üzere yanlış veya noksan bildirmek kasıt aran
maksızın kaçakçılık sayılacaktır. 

Bu şekilde kabulünü arz ve istirham ede
ceğim. 

REİS — Komisyonun mütalâası var mı?. 

GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ IZZET 
AKÇAL (Rize) — Mutabıkız. 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere mevzuu olan Vergi Usul Kanunu

nun bâzı maddelerinin tadiline dair kanun tekli
finin birinci maddesi ile muaddel 5432 sayılı Ka
nunun 324 ncü maddesinin ikinci bendinin bir 
numaralı fıkrasının birinci cümlesinin (bir ver
gilendirme dönemi içinde toplamı beş bin lira
dan az olmamak üzere beyannamede yazılı vergi 
matrahının % 10 nu geçen bir miktarın noksan 
veya yanlış bildirilmesi) şeklinde değiştirilmesi
ni arz ve teklif ederim. 

Zonguldak Mebusu 
Fehmi Açıksöz 

REtS — izzet Akçal. Komisyon namına. 

GEÇİCİ KO. REÎSİ İZZET AKÇAL (Rize) 
— İkinci madde ile yapılan tadiâta mütenazır 
olarak arkadaşımızın teklifini komisyon kabul 
temektedir efendim. 

R E l S — Komisyon mutabıktır. Takriri oyu
nuza arzediyorum. Dikkate alınmasını kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Dikkate alınması kabul edilmiş
tir. 

KOMİSYON ADINA KÂMİL KOZAK (Bo
lu) — Efendim, bu birinci maddenin birinci fık
rasında bent ve fıkra kelimelerinde takdim tehir 
olmuştur. Maddenin tashihli şeklini okuyorum : 
«5432 sayılı 'Kanunun 5815 sayılı Kanunla muad
del 324 ncü maddesinin ikinci fıkrasının 1 ve 3 
numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir.» 

ikinci fıkrada da yine bir tashih vardır efen
dim : «Verilen beyannamelerde hiç beyanda bu
lunmaması veya 30 ncu maddenin 2 veya 3 nu
maralı bentlerinde yazılı sebeplerle re'sen takdir 
olunan...» şeklinde fıkranın tashih edilmesi ica-
bediyor efendim., arzederim. 

RElS — Efendim, dikkate aldığınız takrirle 
birlikte ve komisyon sözcüsünün tashihi ile mad
deyi tekrar okutuyorum. 

MADDE 1. — 5432 sayılı Kanunun 5815 sa
yılı Kanunla muaddel 324 ncü maddesinin ikin
ci fıkrasının 1 ve 3 numaralı bentleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.: 

1. Bir vergilendirme dönemi içinde topla
mı 5 000 liradan az olmamak üzere beyannamede 
yazılı vergi matrahının % 10 nunu geçen bir 
miktarın noksan veya yanlış bildirilmesi (beyan
name dışında ayrıca bir tetkika ihtiyaç göster
meksizin beyannamede yazılı malûmata istinaden 
vergi dairesince tesbiti mümkün olan noksan 
veya yanlış bildirmeler bu hükümden müstesna
dır.) 

Verilen beyannamelerde hiç beyanda bulu
nulmaması veya 30 ncu maddenin 2 veya 3 nu
maralı bentlerinde yazılı sebeplerle re'sen tak
dir olunan ve yukarda yazılı hadleri aşan mat
rah veya matrah farkları da noksan beyan 
hükmündedir. 

3. a) Beyan esasına istinadeden mükelle
fiyetlerde beyanname verme süresi ve . 322 nci 
maddedeki ek süre; veya, 

b) Beyan esasına istinat etmiyen mükelle
fiyetlerde vergilendirme dönemi ve tarh zama
nı; 

Geçtiği halde ticari veya meslekî kazanç sa
hiplerinin kazançlariyle ilgili faaliyetlerinin; 
veya, 

c) Beyan esasına istinadeden vergilerde 
vergilendirme dönemi ve beyanname verme sü
resi ve 322 nci maddedeki ek süre geçtiği hal
de muaflıktan mükellefiyete intikal halinin 
vergi dairesinin ıttılaı haricinde bırakılması. 

RE IS — Maddeyi okunan şekilde oyunuza 
arzediyorum. Kabul edenler.. Etmiy enler.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı kanuna 5815 sayılı Ka
nunun 11 nci maddesiyle eklenen ek ikinci 
maddenin A fıkrasının 7 numaralı bendiyle C 
fıkrası aşağıidaki şekilde değiştirilmiştir : 

7. Bir vergilendirme dönemi içinde toplamı 
5 000 liradan az olmamak* üzere beyannamede 
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yazılı vergi matrahının % 10 nu geçen satış be- J 
deli, komüsyon, faiz, iştirak hissesi, kira bedeli, i 
serbest meslek kazancı gibi hasılat, kazanç, irat
ları bu kanuna göre tutulması mecburi olan def
terlerden hiçbirinde veya beyannamede göster
memek (hasılatın, kazanç ve iradın bu defterler
den veya beyannameden birinde gösterilmiş ol
ması halinde bu fıkra hükmü uygulanmaz. Def
ter tutmaya mecbur olmıyanlar hakkında yal
nız beyannamede gösterilmiş olup olmadığına 
bakılır); 

C) (A) bendinin 1 - 6 ncı fıkralarında ya
zılı hareketleri, vergi tahakkuku için kanunda 
belli edilen sürenin hululünden önce tesbit edi
lenler (bu hareketlerin vergi ziyamı mucip olup 
olmadığına bakılmaksızın) 

REİS — Madde üzerinde komisyon sözcüsü 
konuşacaktır efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
KOZAK (Bolu) — Bu maddede de deminki tas
hihin bir benzerini yapmak icabediyor. 

C fıkrasında (A bendinin 1 - 6 ncı fıkrala
rında) yerine (A fıkrasının 1 - 6 bentlerinde) 
şeklinde tasrihini rica ediyçrum. 

REİS — Maddenin tashihli şeklini okutuyo
rum. 

MADDE 2. — Aynı kanuna 5815 sayılı 
Kanunun 11 nci maddesiyle eklenen ek ikinci 
maddenin A fıkrasının 7 numaralı bendiyle C 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

7. Bir vergilendirme dönemi içinde topla
mı 5 000 liradan az olmamak üzere beyanna
mede yazılı vergi matrahının % 10 nu geçen 
satış bedeli, komüsyon, faiz, iştirak hissesi, ki 
ra bedeli, serbest meslek. kazancı gibi hasılat, 
kazanç, iratları bu kanuna göre tutulması mec
buri olan defterderlerden hiçbirinde veya beyan
namede göstermemek (Hasılatın, kazanç ve ira
dın bu defterlerden veya beyannameden birin
de gösterilmiş olması halinde bu fıkra hükmü 
uygulanmaz. Defter tutmaya mecbur olmıyan
lar hakkında yalnız beyannamede gösterilmiş 
olup olmadığına bakılır.) 

C) (A) fıkrasının 1 - 6 ncı bentlerinde ya
zılı hareketleri, vergi tahakkuku için kanunda 
belli edilen sürenin hululünden önce tesbit edi
lenler (Bu hareketlerin vergi ziyamı mucip 
olup olmadığına bakılmaksızın). 

REİS — İkinci maddeyi tashihan oyunuza | 
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j arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Aynı kanunun, 5815 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesiyle kaldırılan 348 nci 
maddesi yerine aşağıda yazılı madde konulmuş
tur : 

Islah ve pişmanlık 
Madde 348. —Beyana istinadeden vergilerde 

hileli vergi suçu, kaçakçılık veya kusur mahiye
tindeki kanuna aykırı hareketlerini ilgili makam
lara, beyanname verme süresinin ve 322 nci mad
dedeki ek sürenin sonundan itibaren bir yıl için
de kendiliğinden dilekçe ile haber veren mükel
leflere aşağıda yazılı kayıt ve şartlar ile hileli 
vergi suçundan mütevellit ceza hükmolunmaz 
ve kaçakçılık ve kusur cezası kesilmez : 

1. Mükellefin keyfiyeti haber verdiği tarih
ten önce bir muhbir tarafından her hangi resmî 
bir makama dilekçe ile veya şifahi beyanın bir 
tutanakla tevsik edilmek suretiyle haber veri
len husus hakkında ihbarda bulunulmamış olma
sı (dilekçe veya tutanağın resmî kayıtlara geçi
rilmiş olması şarttır.); 

2. Haber verme dilekçesinin yetkili memur
lar tarafından mükellef nezdinde her hangi bir 
vergi incelemesine başlandığı veya olayın tak
dir komisyonuna intikal ettirildiği günden ev
vel (ek 2 nci maddenin C fıkrası şümulüne gi
ren hileli vergi suçlarında bu suçun tesbit edil
diği günden evvel) verilmiş ve resmî kayıtlara 
geçirilmiş olması; 

3. Hiç verilmemiş olan vergi beyannamele
rinin, mükellefin haber verme dilekçesinin veril
diği tarihten başlıyarak 15 gün içinde tevdi 
olunması; 

4. Eksik veya yanlış yapılan vergi beyanla
rının mükellefin keyfiyeti haber verme tarihin
den başlıyarak 15 gün içinde mükellef tarafın
dan tamamlanması veya düzeltilmesi; 

5. Mükellefçe haber verilen ve ödeme süre
si geçmiş bulunan noksan vergilerle aşağıda 
bahsi geçen |% 2 nispetinde cezanın haber verme 
tarihinden başlıyarak 15 gün içinde ödenmesi; 

Lâzımdır. 
Bu takdirde, ödenmesi gereken verginin za

manında ödenmemiş kısmı üzerinSen ödemenin 
geciktiği her yıl için % 2 hesabiyle zam uygula-

I mr; ayın kesri tam sayılır. 
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Yukardaki şartların tahakkuku halinde ka- I 

çakçılığa yardım eden kimselere 328 nci madde 
mucibince vergi cezası kesilmez ve bu kimselere 
hileli vergi suçundan dolayı ceza hükmolunmaz. 

REİS — Üçüncü madde üzerinde söz dstiyen 
var mı ? Saffet Gürol! 

Açık oya konulan teklif üzerine oylarını 
kuHannııyan iarkadaişlar varsa lütfen kullan
sınlar, 

SAFFET GÜROL (Konya) — Muhterem ar
kadaşlarım, Vergi Usul Kanununun mükellef
ler üzerinde ağırlık teşkil eden mühim hüküm
lerini tadil eden ve yeni hükümler koyan 'bu 
tasarının şimdi okunan 348 nci maddesi (muhbir
lere taallûk etmektedir. Bir husus hakkında 
arkadaşlarımın noktai nazarını celibettdğim hal
de komisyonda kabul edilmemişti. Bunu yük
sek takdirinize arzedeeeğim. Keyfiyet şudur: 
«Mükellefin keyfiyeti haber verdiği tarihten 
önce bir muhbir tarafından her hangi (bir res
mî makama dilekçe veya şifahi beyanda bulu
nulmadığı takdirde.» diye maddede Ibir husus 
zikredilmektedir. 

Biliyorsunuz ki, ihbar keyfiyeti, bilhassa. 
maMye işlerimizde, vatandaşların uzun zaman
lar takibat altında kalmalarını intaç eden, ağır 
bir müessese olarak devam etmektedir. Âdeta 
memleektte muhbirliği bir vasıtai maişet telâk
ki eden, muhbirliği vatandaşları ızrar etmek 
ve kendilerini menfaattar kılmak içdn bir sana
tı ımûtade haline getiren kimseler türemiştir. 
Haddi zatında ahlâksızlığın tam kendisi olan 
muhbirliğin elîm neticeleri 'birçok vatandaşları 
çok sıkı bdr şekilde acı bir hayata sürükler ve 
onları günlerce düşünceli ıbir hayat yaşamaya 
öevkeder ve neticede de hiçbir şey hâsıl olma
dığı halde kendilerini diğer vatandaşlar nezdin- I 
de kaçakçı olark, vergi kaçıran adam olarak 
müşkül duruma düşürmektedir. Bu bakımdan 
Muhterem Heyetinizden hu maddenin birinci I 
bendinde, «Ibdr muhbir tarafından» kelimelerin
den sonra «madde tasrihi suretiyle» kelimeleri- I 
nin ilâvesini arz ve rica edeceğim. Bu suretle, 
maalesef Ceza Kanunumuzun takibatından do
layı muhbirler doğrudan doğruya bir muamele 
görmemektedirler. Bir mükellef hakkında 
ıdoğrudan doğruya vergi kaçakçılığı yapıyor 
diye, ihbarın şümulü dışında ve hüsnü niyetli 
ve pişmanlık duyan vatandaşlar hakkında yan
lış ve suiniyetle yapılan ihbarlar bu suretle ön- j 
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lenımiş olacaktır. Bu /bakımdan ibir takrir tak
dim ediyorum. Maddenin müzakeresinden son
ra reye vaz'ını Makamı Riyasetten rica edece
ğim. 

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

rem arkadaşlar, Saffet Bey arkadaşımız çok can
lı bir noktaya temas ettiler. Teklif ettikleri ta
dil yerindedir. Çünkü bunun İstanbul'da acı 
bir misali olmuştur. 350 firma ipek sanayii ile 
meşguldür. Bu firmalardan 37 si vâki olan müp
hem bir ihbar üzerine basılmış ve defterleri 
temhir edilmiştir. Kendileri maliye şubesine da
vet edilmiş ve hattâ bir müfettiş böyle müphem 
bir ihbar üzerine mükelleflerden Muhtar Bey 
namında bir zatı odasına çağırtmış, anahtar
la odasına kapatmış ve karşısına oturarak sanki 
bir enkizitör gibi sualler tevcih etmeye başla
mıştır. 

Arkadaşlar, bu 37 firmanın kredileri İstan
bul'da kesilmiştir. Çünkü töhmet altında bu
lundukları için bankalar artık bunlara itibar 
göstermemekte mazurdur. Vatandaşlar kendile
riyle muamele yapmaktan çekinmiş ve hattâ 
bunlardan bir tanesi geçen sene 80 bin lira 
Gelir Vergisi vermiştir. Bu firma 6 - 7 ay 
kadar iş yapmaktan 'menedilmiş bulunuyor. İl
ham müphem olduğundan dolayı müfettişler de
lilleri toplamak için salahiyetli mahkemeden al
tı ay mehil almışlardır. Fakat bu müddet zar
fında kâfi delil elde edilemediğinden yine sa
lahiyetli hâkimden yeniden mehil talebine mec
bur kalmışlardır. Eğer salahiyetli maliye me
murları ihbar edilenlerin isimlerine bakmış 
olsalardı bunun bir kasdı mahsus ile yapılmış 
olduğunu anlıyacaklardı. Binaenaleyh Heyeti 
Celileniz ihbarda madde ve delil gösterilmesi 
şartını koymalıdır. Böyle müphem ihbarlarla 
mükellefin mağazası. kapatılmamalı, evi, aran
mamalı, defter ve hesaplarına vazıyed elilmeme-
lidir. Bu suretle Hazine de ızrar edilmemiş 
olur. (Doğru, doğru sesleri) 

REİS — İskân Kanunu hakkında oylarını 
kullanmıyanlar lütfen kullansınlar efendim. 

Ferid Melen. 
FERİD MELEN (Van) — Muhterem arka

daşlar; pişmanlık müessesesinin ihya edilmesin
de isabet vardır ve doğrudur. Yalnız bu madde
nin sonuna eklenmiş olan bir fıkra ile maale
sef bu pişmanlık müessesesi tam olarak doğ-
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müyor. O da pişmanlık halinde bir müddeti 
muvakkate için mahrum kalman vergiden yüz
de iki gibi bir ceza alınmaktadır. Pişmanlık 
cezayı ortalan kaldıracağına göre böyle bir ce
za düşünmemek lâzımdır. Konulması, belki va
tandaşı noksan beyanından dolayı, yedi sekiz ay 
sonra müracaata sevkedecektir, bu bakımdan 
vatandaşın ödiyeceği zam kanuni faiz civarın
da olmalıdır, zira yüzde iki gibi bir zam bir 
yılda yüzde yirmi dört eder ki, bu da zamdan 
daha ileri bir şeydir ve ağırdır. Komisyon hangi 
mülâhazalarla bunu koymuştur, onun izahını is
tirham edeceğim. 

RE IS — Komisyonun mütalâası var mı efen
dim? 

GEÇİCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMİL 
KOZAK (Bolu) — Efendim, huzurunuza getiril
miş olan bu maddenin ihbar meselesiyle hiçbir 
ilgisi olmamak lâzımgelir. Çünkü burada sa
dece bîr mükellefin hüsnüniyet veya suiniyetle 
bir vergi dönemi zarfında yaptığı hatayı, kendi
sinin, ertesi seneninj vergi dönemi sonuna kadar 
ıslah etmesine imkân sağlamış oluyoruz. İhbar
dan burada bahsetmekten kasdımız; pişmanlığı 
bildirme müddeti zarfında, o mükellef hakkında 
her hangi bir ihbar olduğu takdirde, ondan son
ra kendisinin müracaatının hükmü olmadığını 
karara bağlamak arzusudur. Yoksa, ihbar nasıl 
olmalıdır, ne şekilde ihbar şayanı kabuldür 
Maliye dairesine ihbar var mıdır, mahiyeti nediı ? 
Bunların maddenin şümulüne girmemesi icabe-
der. 

Saffet Bey arkadaşımızın teklif ettikleri şe
kilde, madde tasrihi suretiyle ihbarı burada şart 
haline getirirsek, bu takdirde birçok ahvalde ih
bardan istifade imkânı ortadan kalkar. Bu iti
barla ihbarı tamamen ortadan kaldırma yolu da 
düşünülebilir. Bu Yüksek Meclisin takdirime 
kalmış bir keyfiyettir. 

Bizim buraya koyacağımız hüküm, sadece, ev
velce Usul Kanununda bulunan ve 5815 sayılı 
Kanunla kalkmış olan, ıslah ve pişmanlık hükmii-

, nün iadesidir, hüsnüniyet sahibi veya sonra
dan hüsnüniyete avdet etmiş vatandaşlara he
saplarını tasfiye etme imkânımı vermektir. 

Bir vatandaşın yaptığı bir muameleden do
layı her hangi bir kimse tarafından hakkında ka 
çakçılık ihbarı vâki olmuşsa ondan sonra yapı
lacak bir ıslah müracaatının muteber olma
ması lâzımgelir. 
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Salâmon Adato arkadaşımızın mütalâaları da 

aşağı yukarı aynı mahiyettedir. Eğer, ihbar 
mevzuu konuşulmak lâzımgelirse onun bu madde
nin içerisinde değil, bundan ayrı olarak, Hükü
metin teklif etmiş olduğu Vergi Usul Kanununun 
müzakeresinde üzerinde durulabilir. Fakat biz 
burada sadece pişmanlık müessesesi üzerinde du
ruyoruz. İhbarın şekli ve mahiyeti mevzuubahis 
olmamak icabeder. 

Ferid Melen arkadaşımızın söyledikleri % 2, 
ben zannediyorum ki, ağır bir ceza şekli değil
dir. Fakat ne şekilde olursa olsun bir hata iş
lemiş müeklefin bunu tekrar etmemesini kendi
sine ihtar mahiyetinde olanak her, geçen ay için 
% 2 nispetinde ceza almak komisyonca uygun 
görülmüştür. Kabul edip etmemek Meclisin tak
dirine aitltir. Komisyonca bu cezanın aynen ka
bulünü istirham ediyoruz^ 

REİS — Kâmil Bey; Saffet Gürol'un takri
rine iştirak ediyor musunfuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ KÂMÎL 
KOZAK (Bolu) — Etmiyoruz efendim. 

REİS — İki takrir vardır, okutuyorum. 

Başkanlığa 
348 mci maddenin 1 nci bendinin ikinci sa

tırında (bir muhbir tarafından madde tasrîhi su
retiyle) kelimesinin ilâvesini arz ve teklif evTe-
rim. 

Konya Mebusu 
Saffet Güol 

Başkanlığa 
348 nci maddenin sonundaki fıkrada zikri 

geçen % 2 nispetindeki zammın % 1 e indiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Van Mebusu 
F. Melen 

(Saffet Gürol'un takriri tekrar okundu). 
MALİYE VEKİLİ HASAN POLÂTKAN 

(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlar; Eğer 
madde tasrihi suretiyle diye burada maddeyi ka
leme alacak olursak bu mekanizma işlemez hale 
gelecektir. Esasen bakanlık ihbar yapıldığı za
man ilk defa o ihban yapanm isim ve adresinin 
doğru olup olmadığına bakmaktadır. Çünkü 
idareye birçok ihbar mektupları gelmektedir. 
Bu imzalı ve adreste böyle bir insan var diye» 
bakılır. Fakat en doğru bir ihbar dahi onu bir 
maliye müfettişi teftiş etmeden raporundan bir 

— 26 — 



B : 99 1.7 
fıkra çıkarılarak bir ihbarda bulunulması, bir 
teftiş raporiyle ihbar dahi pek nadirdir. Fa
lan yerde falan numaralı fatura ile falan mik
tarda bir ihbar çok güçtür ve gayet nadir ola
rak rastlanan bir şeydir. Teftiş eden müfettiş 
falan zatın vergi kaçakçılığı yaptığına muttali 
olur, fakat o vatandaşın falan ayda falan mik
tarda şu şekilde bir vergi kaçakçılığı yaptı diye 
ihbar vâki olur, hâdiseye el konur. Vergi ka
çakçılığı yapan şahıs pişmanlık müessesesinden 
istifade etmek istiyecektir ve ihbardan sonra, 
gelelim pişmanlık müessesesinden istifade etmek 
istiyorum diyecektir. Madde tasrih edilmemiş
tir, binaenaleyh bunun üzerine muameleye geçi-
lemiyecektir. Yanlış bir şekilde ihbar da olabi
lir'. Arkadaşımızın vereceği misali biliyorum. 
Bu misaller de varit olabilir. Madde tasrihi şek
linde olursa, bu madde işlemez hale gelecektir. 

REÎS — Saffet Gürol. 
SAFFET GÜROL (Konya) — Muhterem ar

kadaşlarım, verilen cevabı ihbar müessesesine 
dayanan bir maliye teşkilâtının hazin ifadesin
den başka bir şey saymıyorum. Komisyonda 
verilen izahat sırasında 60 bin Gelir Vergisi <mü-
ikellefinin muamelâtı hesabiyesini tetkik için el
deki kadro vaziyeti ile ancak: beş bin mükelle
fin defterleri tetkik edilebiknetkedir. 

Nerede acaba bir kaçaikçılık vardır diye ih
bar müessesesine dayanmak, hiçbir zaman va
tandaşı hüsnüniyet sahibi olarak tanımama:k 
doğru olmaz. Biz vatandaşları evvelâ vergi 
verme vazifelerini doğrulukla ifa eden vatan
daşlar olarak tanımaya mecburuz. Eğer bunun 
hilafını yaptıkları tetkiklerde müşahede edecek 
olurlarsa en ağır cezaları vermek yine Devlet 
ve onun tatbik organı olan Hükümete düşer. 
Hiçbir misal vermiyeceğim, misallerin Gelir
ler Umum Müdürü encümende bize izah ettiler, 
tasrih ettiler; fakat birçok vatandaşlarımızın 
başlarından geçen hâdiseleri anlatmakla iktifa 
edeceğim. 

Yapılan ihbarlar, umumiyetle filânca ticar 

rethanenin fatura işlerinde yolsuzluk vardır, 
filânca ihracat müessesesi ikinci bir elden satış 
yaparak kârını gizlemektedir, falanca müesse
se doğrudan doğruya çalışmakta olduğu işçile
rinden kestiği vergileri saklaımaktadır diye ya-
Halmalktadır. Benim Heyeti Celileden ricam, 
ihbarın tasrihidir. Yoksa Maliye Vekâletinin 
dayanagelmekte olduğu muhbirlerin ihbarları, 
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arzettiğim gibi, filânca müessesenin vergi ka
çakçılığı yaptığını umumi şekilde ihbardan iba
rettir. 

Burada Salamon Adato'nun anlattığı husus
ların birçok emsali vâJkıdır. Madde tasrih et
meyince ne olacaktır? Kâzip muhbirler; is
tanbul'da, İzmir'de, Ankara'da yapılmakta olan 
birçok ihbarların müsbit neticesini almış olduk
larına göre acaba senede kaç tane ihbar almışlar-

»ve neticelendirmişlerdir? 
tik konuşmamda da arzettim, bu memlekette 

bir ahlâksızlık kaynağı olan muhbirler haysiyet 
sahibi arkadaşlarımızın namuslu ve şerefli in
san olarak kısa da olsa bir müddet cemiyet 
içinde açık alınla gezmelerine mâni oluyorlar. 
Vergi kaçakçısı damgasını vurdukları tüccar 
sınıfını bu kâzip muhbirlerin ellerinden kurtar
mak için bu üç kelimenin ilâvesi büyük bir fe
rahlık yaratacaktır. Vergi usulünde ahlâk düs
turunun hâkim olmasını istediğine kani bulun
duğum genç Maliye Vekili arkadaşımla mesai 
arkadaşlarından ve .encümen arkadaşlarımdan 
bu noktaya iltihak etmelerini ve kâzip muhbir
lerin elinden namuslu ve şerefli vatandaşları 
kurtarmak için Heyeti Celilenizin de takririmi 
kabul etmesini arz ve niyaz .edeceğim. 

REİS — Fehmi Açıksöz. 
KOMİSYON ADINA FEHMİ AÇIKSÖZ 

(Zonguldak) — Efendim bu maddeye (madde 
tasrihi suretiyle) ibaresinin ilâvesini teklif eden 
Saffet Gürol arkadaşımız acaba zannediyor mu 
ki, ihbarı yapan muhbirler her hangi bir kayıt
tan vareste ve ihbarlarının neticelerinde hiçbir 
ceza ile müstelzim olmıyacaktır? 

İhbar yapanların ihbarları doğru çıkmadığı 
•ahvalde bunların suçu iftira suçunu teşkil eder. 
Ve Ceza Kanununda maddesi vardır. (Gürül
tüler, yoktur sesleri) 

REÎS —• Müsaade buyurun, hatibin sözünü 
kesmeyin. 

FEHMİ AÇIKSÖZ (Devamla) — O zaman 
sellemehüsselâm ihbarlar yapılmıyacaktır ve ih-
barlarm: mutlaka az çok bir bilgiye dayanması 
icabettiği meydandadır. Buraya (madde tâyini 
suretiyle) ibaresini ilâve edersek, madde tâyini 
suretiyle olmıyan ihbarlarda bu maddeyi işler 
vaziyette tutamayız. Onun için katiyen ilâve et
memek lâzımdır. 

O vakit şöyle neticelere varırız : Kendisinin 
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ihbar edildiğini duyan bir gelir vergisi mükel
lefi ihbar yapandan da, ihbar yapanın yakınla
rından da, hattâ daireden de duyabilir, pişman
lık müessesesinden istifade edebilir, ilen şu ka
dar vergi matrahını yanlış kaydetmişim, şu ka
dar daha vergi vermem icabeder diye Maliye 
dairesine müracaat eder, maliye dairesi de se
nin hakkında ihbar vardır, tahkikata başlan
mak üzeredir dendiği takdirde, sayın Bakanı
mızın dediği gibi, «ihbar madde tâyini suretiyle 
yapılmamıştır, 348 nci maddedeki ihbarın şart
larını haiz değildir.» der ve cezadan kurtulur. 
'Gelir Vergisi mükellefi hakkında ihbar yapıldı
ğını duymamış olsaydı bu 348 nci maddeye göre 
'noksan vergi matrahından maliye dairelerine 
haber vermiyecekti. Bu bakımdan (madde tâ
yini suretiyle) kelimelerini buraya yerleştirmek 
bu maddenin işlememesini temin edecektir. 

Ferid Melen arkadaşımız bu maddenin so
nundaki % 2 nin çok olduğunu izah buyurdu
lar. Burada verilen borç paranın faizi mevzuu 
olmuş olsa âzami faiz haddi iki üç misline çıktı 
diyebiliriz, yani bu 12 ayıda % 24 eder. Bu, 
âzami faiz haddinin 3 - 4 mislidir diye bunun 
çok ağır olduğu neticesine varmak doğru değil
dir. Çünkü bu, bir borç para faizi değildir. Bu, 
ceza da olmamakla beraber, barıda bir ceza fay
dası mevcuttur. Çünkü vergileri iki taksit ha
linde Mart ve Eylül aylarında ödenmektedir. 
Mükellef Mart ayında verginin yarı-mı verecek 
iken, Marttan çok sonra «ben hata etmişim şu 
kadar daha vergi vereceğim > demesi doğru 
değildir. Bu sebeple bunun aylığına i% 2 faiz iş
leyecektir. 

Komisyonumuz bilâhara meseleyi tezekkür 
etti. Komisyonumuz bunun ;% 1 e indirilmesine 
•muvafakat etmemektedir. Bu suretle 348 nci 
maddenin Geçici Kominyondan çıktığı şekilde 
ve Heyeti Umumiyenize arzedildiği gibi kabu
lünü istirham ederiz. 

REÎS —• îskân Kanunu hakkındaki oylama 
muamelesi sona ermiştir. 

Buyurun Maliye Vekili. 
MALİYE VEKlLÎ HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Saffet Gürol arkadaşımızın bir 
sözü üzerine bir tavzih yapmak için huzurunuza 
çıktım. 

Muhterem arkadaşım, bugün elde hesap uz
manlarının ve Maliye müfettişlerinin azlığın
dan dolayı beyanname!i mükelleflerin beyan-
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namelerini tamamen tetkika imkân olduğundan 
ihbara istinat edilmek suretiyle çalışıldığını 
bildirdi. Böyle bir mevzuun konuşulacağını bil
seydim yapılmış olan ihbarların sayısını bildi
ren evrakı yanımda getirirdim. Fakat iş ba
şında bulunan arkadaşlarımdan öğrendiğime 
göre bir sene zarfında yapılan ihbarların mik
tarı 25 - 30 u geçmemektedir. 

Şurasını kaydetmek isterim ki, ihbar bu iş
lerde birinci derecede rol oynamaz. Şimdi bu
rada madde tasrihi suretiyle elendiği zaman ha
kiki kaçakçılar sureti kafiyede bulunamıyacak-
tır. Yapılan ihbarın, bir Maliye müfettişinin 
tetkik ve teftişi neticesinde elde ettiği delillerle 
bunun gibi rapor yazılarak yapılmasına mad
deten imkân yoktur. 

Şu noktayı da arzedeyim ki, mütaakıp mu
vakkat birinci maddede lehte olan bu hükümleri 
makabline de teşmil etmektedir. Binaenaleyh 
şimdi tam yakaladığımız ve tesbit ettiğimiz bir 
kısım dosyalarında, madde tasrihi suretiyle 
yapılmamıştır şeklinde karşımıza çıkması ve 
işi çürütmesi de mümkündür. Bu nokta üzerin
de gayet hassasız, arkadaşım emin olsunlar. 
Onun için bu takriri geri almalarını veyahut 
da Heyeti Umumiyenin bunu kabul etmemesini 
rica ederim. 

MECDET ALKÎN (Kütahya) — Bir sual.. 
25 ihbardan kaçı doğru, kaçı yanlıştır? 
MALÎYE VEKÎLÎ HASAN POLATKAN 

(Devamla) — Bu anda bir şey vermeye imkân 
yoktur. 25 diye katî rakam arzetmiyorum. 25-30 
olduğunu iş başında bulunan arkadaşlar ifade et
mektedir. Bir kısmı henüz takiptedir. Netice 
hakkmda bir şey arzetmeme imkân yoktur. 

FERİT MELEN (Van) — Muhterem arka
daşlar; komisyon adına burada konuşan bir 
arkadaş teklifimin aleyhinde mütalâa beyan 
etti, yine komisyon adına diğer bir arkadaş aşa
ğıdan aleyhinde olmadığına işaret etti, sonra 
komisyon olarak tezekkür etmişler neticede 
komisyonun aleyhte temayül gösterdiğini beyan 
ettileı. 

Biz, bu müessesenin adını da koyuyoruz: 
Pişmanlık müessesesi. Bir mükellef, bir vatan
daş bir ihbar olmadan müracaat eder pişman
lığını bildirirse kendisinden ceza alınmaz, diyo
ruz. Müessese bütün icabiyle böyle tatbik edi
lebilecektir. Ama komisyon hemen arkasından 
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bir fıkra ekliyor, beher ay için % 2 faiz alınır i 
diyor, bu yılda % 24 eder. Bu bir cezadır. Bu
nu Hazinenin mahrum kaldığı ve ödenmiyen 
miktar için bir faiz olarak kabul edemeyiz. Ben 
bunda ceza mahiyeti gördüğüm için arzediyo-
rum. Müesseseyi kuruyoruz, cezayı kaldırıyo
ruz, arkasından başka bir adla ceza alıyoruz. 
Ben bunu haklı ve mantıki bulmuyorum. Ama 
mükellefi bu yolda teşvik etmemek lâzımdır, 
bu zarureti de takdir ediyorum. Aksi halde her 
defasında pişmanlık yolu ile müracaat edip ce
zanın kaldırılması imkânı olur ve belki mükel
lef zamanında mükellefiyetini ifa etmez. Bunu 
önlemek için bir müeyyide koymak yerindedir. I 
Ancak bunu faiz esasına bağlamak ve ceza ma
hiyeti vermemek lâzımdır. Takriri verişimin L 
sebebi budur, takdir yüksek heyetinizindir. 

REİS — Ferid Bey, Vuzuh vermek için rica 
edeceğim : Takririnizde bahsettiğiniz yüzde iki 
nispetinin yüzde bire indirilmesi ifadesini I 
(lâzımdır) kelimesinden sonra mı fıkraya ko
yacağız 1 

FERÎD MELEN (Devamla) — «Her ay için 
yüzde iki hesabiyle» yerine % 1 denilecektir. 

REÎS — Maliye Vekili, Behzat Bey sual 
soruyorlar efendim. 

BEHZAT BÎLGÎN (izmir) — Efendim, ih
barların yüzde kaçının tahakkuk ettiğini 
ve yüzde kaçının tahakkuk etmediğini arka
daşımız söyledi. Bendeniz de onu sormak isti
yorum. Sayın Bakan, bilmiyorum dediler. Me
selâ, eldeki ihbarlar umumi olarak Maliye Ve
kâletinden geçmiş. Tatbikata nazaran ihbar 
müessesesinin yüzde kaçı ihbar ve yüzde kaçı 
iftira mahiyetindedir? Bir. 

tkincisi; tahakkuk etmiyen ihbarlar için ve
kâletçe ne muamele yapılır? İlgili ihbar edilen 
müesseselere, haklarında falan tarafından şu 
şekilde ihbar yapılmış, tahakkuk etmemiştir 
şeklinde mi haber verilir? I 

MALÎYE VEKlLÎ HASAN POLATKAN 
(Eskişehir) — Efendim, arkadaşım geçmişteki I 
ihbarların sayışı ile bunların tahakkuk derecesi I 
hakkındaki rakamları sormaktadırlar. Bilâhara 
kendilerine arzederim, şu anda yanımda yoktur. 

Biraz evvel bir arkadaşımın sorduğu şıeye ge
lince : Vergi Usul Kanununun 132 nci maddesi 
gereğince ihbar tahakkuk etmediği takdirde I 
muhbirin ismi kendilerine verilmektedir, iftira I 
dâvası açılabilir. j 

1953 O : 1 
REÎS — Şimdi takrirleri reyinize arzedece-

ğim. 
348 nci maddenin ikinci bendinin birinci sa

tırına (bir muhbir tarafından madde tasrihi 
suretiyle) tarzında bir 'ilâve yapılması Saffet 
Gürol tarafından teklif edilmektedir. Komisyon 
buna iştirak etmemektedir. 

Bu teklifin dikkate alınıp alınmamasını reyi
nize arzediyorum. Takririn dikkate alınmasını 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Takrir reddolun-
muştur. 

Ferid Melen'in takriri, 348 nci maddenin 
sondan bir evvelki fıkrada zikri geçen :% 2 nis
petinin % 1 e indirilmesini teklif eder mahiyet
tedir. Komisyon buna iştirak etmemektedir. 

Bu takririn dikkate alınıp alınmamasını re
yinize arzediyorum: Takririn dikkate alınmasını 
kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. 

Efendim, Divanca tereddüt hâsıl olmuştur, 
ayakta reylerinizi izhar etmenizi rica edeceğim. 
Ferid Helen'in takririnin dikkate alınmasını 
kabul edenler lütfen ayağa kalksınlar.. Kabul 
etmiyenler ayağa kalksınlar.. Takrir reddolun-
muştur. 

Okunan maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

Ceza, Hükümlerinin Şümulü 
MUVAKKAT MADDE 1. — Bu kanunun 

yürürlüğe girmesinden önce işlenmiş fiiller hak
kında, bu fiillerin işlendiği tarihte yürürlükte 
bulunan kanunların vergi zamlarına ve cezala
rına mütaallik hükümleriyle bu kanunun hü
kümlerinden hangisi mükellefin veya suçu işli-
yen kimsenin lehinde ise o hüküm tatbik olunur. 

Yukardaki fıkra hükmü, bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten önce kesilmiş olup henüz 
itiraz süresi geçmemiş veya itiraz edilmiş olup 
da itiraz veya temyiz komisyonları veya Şûrayi 
Devlet kararı ile kesinleşmemiş olan vergi zam
ları ve cezalariyle kesinleşmiş veya tahsil edil
miş olsun olmasın 5815 sayılı Kanuna göre ke
silmiş olan vergi cezalarına ve ceza mahkemele
rince hükmolunan cezalara da şâmildir. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen var mı? 
Buyurun Ferid Melen. 
FERÎD MELEN (Van), — Komisyon bu 

madde hükmünü infaz edilmiş cezalara da teş
mil etmektedir ki, bunların bâzılarının iadesi 
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mümkün değildir. Meselâ hapse taallûk eden 
cezalar. Fakat nakdî cezalar iade edilebilir. 
Bundan dolayı komisyonu tebrik ederim, malî 
zihniyette ileri adımı atmıştır. 

Burada bir iki noktayı öğrenmek istiyorum. 
Tahsil edilmiş bulunan cezalar terkin edile
cektir. Aceba bunun için mükellefe haber ve
recekler mi? Bunun Meclisin bir temennisi ola
rak ortaya koymak istiyorum. Mükellefe ihbar
la ceza farklarını maliyeden geri almasını bil
dirmek yerinde olur. Aksi halde, yani mükelle
fin müracaatına talik edilirse belki müracaat 
etmezler. Bu şekilde bir adaletsizlik olacaktır. 

İkincisi; bunda nasıl bir müruruzaman tat
bik olunacaktır. Vergi Usul Kanununda bâzı 
hallerde tatbik edilen müruruzaman bir sene
dir. Bunu yoksa umumi hükümlere göre mi bir 
müruruzamana tâbi tutulacaktır? Bu noktanın 
izahını rica ediyorum. 

REÎS — Madde üzerinde değiştirge mevcut 
değildir. Komisyonun da mütalâası yoktur. 
Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2. — 348 nci mad
dede bahsi geçen ve bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten evvelki zamanlara ait olup yürür
lük tarihinde beyanname verme süresi ve 5432 
sayılı Kanunun 322 nci maddesinde yazılı ek 
süre geçmiş bulunan vergiler için de mezkûr 
madde hükmü uygulanır. Bu takdirde mezkûr 
maddede yazılı bir yıllık sürenin mebdei bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten başlar. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen var mı? 
Yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Bu kanun -neşri tarihinde yü
rürlüğe girer. 

REİS — Madde üzerinde söz istiyen yok
tur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini îc-
ra Vekilleri Heyeti yürütür. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Kabul et
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Teklif açık oyunuza arzedilmiştir. 
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5. — AteşU silâhlar ve bıçaklar hakkında 

kanun lâyihası ve İçişleri ve Geçici Adalet ko
misyonları raporları (1/264) [1] 

REÎS — Takrir vardır, okunacaktır. 

Yüksek Reisliğe 
Gründemin birinci defa görüşülecek işleri 

arasmida bulunan (Ateşli silâhlar ve bıçaklar 
hakkındaki kanun tasarısının) diğer işlere ter-
cihan öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz-
ve teklif ederim. 

. Adalet Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 

Yüksek Reisliğe 
Gründemde bulunan Ateşli silâhlar ve bıçak

lar hakkındaki kanun lâyihasının, ivedilikle gö
rüşülmesine komisyonumuzca karara varılmış
tır. 

Umumî Heyetin yüce tasvibine arzediknesini 
saygılarımla rica ederim. 

G-eçdei Adalet Ko. Reisi 
Kastamolnu Mebusu 

R. Taşkın 

REÎS — Efendim, gündemin 32 nci madde
sinde Ateşli siâhlar ve bıçaklar hakkındaki lâyi
hanın yeğlikle ve ivedilikle görüşülmesi kbmis-
yon tarafından teklif olunmaktadır. 

Evvelâ yeğlikle görüşülmesini oyunuza ar-
zedeceğim. Yeğl'ikle görüşülmesini kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Yeğlikle görüşülmesi ka
bul edilmiştir. 

Tutara üzerinde söz istiyen var mı? 
Ahmet Başrbüyük. Buyurun. 
AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Muhte

rem arkadaşlarım, son zamanlarda artmış olan 
bâzı suçların önlenmesi için Ceza Kanununda 
yapılan ve cezaları şiddetlendirilen tadillerden 
sonra ateşli silâhlarla bıçaklar hakkındaki mev
zuatın ele alınmış olması bu yolda atılmış olan 
hayırlı adımları tamamlıyaoaktır. Sebep ve 
saikı ne olursa olsun bugün memleektimizde 
ateşli silâhlarla bıçaklar fazlalaşmtya başlamış 
ve durum yurttaşların huzur ve emniyetini ka
çırmaya başlamıştır. 

Nitekim, yüksek huzurunuza gelen tasarı
nın esıbalbı muıeibesinde de (cinayet ve yarala-

[1] 211 sayılı basmayazı tutanağm semanda
dır . 
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maların gittikçe artarak adetâ memleketin em
niyet ve asayişini tehdit eder bir hal almasının 
başlıca sebebi, kesici silâhlarla ateşli silâhların 
ithali, imali, satılması ve bulundurulması hak
kındaki Kanun hükümlerinin bugünkü ihtiyaç
lara cevap vermeımesinden ileri geldiği) açıkça 
belirtilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; bugün ateşli silâh
larla bıçaklanıl bilhassa köylerde yarattığı hu
zursuzluğun başlıca sebebi, halen yürürlükte 
bulunan mevzuatın günün ihtiyaçlarına cevap 
vermek şöyle dursun, bilâkis suiistimalleri teşvik 
eden, memleket realitelerine uymıyan hükümleri 
taşımasından ileri gelmektedir. Yüksek müsaade
nizle kısaca bu mevzuata bir göz atmakta fayda 
vardır. Sapı hariç olmak üzere 25 santimden 
üçük olan ve adam öldürmek ve yaralamaktan 
başka hiçbir işe yaramıyan kama ve bıçakla
rın imali, memlekete sokulması, satılması hiçbir 
kayda tâbi olmadığı gibi şehir ve kasaba hudut
ları haricinde taşınması dahi bir suç sayılma
dığından hemen hemen birçok köylü ve kasabalı 
vatandaşlar tarafından serbesçe taşınmakta ve 
bu hal yurttaşların emniyetleri için bir tehdit 
teşkil etmektedir. 

Zaman zaman zabıtaca kasabalarda yapılan 
araştırmalarda elde edilen ve mahkemec-e de 
bil âhara müsaderesine karar verilen bıçakların 
yerine başkasının temini ise pek basit bir me
sele olmaktadır. Filvaki şehir ve kasaba içeri
sinde kama ve sivri uçlu bıçakların taşınması 
Türk Ceza Kanununun 549. ncu maddesiyle men-
edilmiş ise de bu maddenin kabahat fiillerine 
dâhil olması ve müeyyidesinin de birkaç lira 
cezayi nakdiden ibaret bulunması itibariyle 
mahkemeye intikal eden işlerin neticeleri d-e 
vatandaşlar üzerinde ibreti müessire olama
maktadır. 

Ateşli silâhlara gelince; halen mer'i bulu
nan Türk Ceza Kanununun 265 nci maddesine 
göre ateşli silâhlar memnu ve gayrimemnu ol
mak üzere ikiye ayrılmakta ve namlu uzunluğu 
15 santimden az olanlar gayrimemnu silâh ad
dedilmektedir. Yine Türk Ceza Kanununun 549 
ncu maddesine göre; küçük çaplı ve fakat her 
türlü cinayetleri işlemeye mükemmel elverişli. 
taşınması ve saklanması kolay olan bu taban
caların şehir ve kasaba hudutları haricinde ta
şınması suç sayılmamaktadır. Şehir ve kasaba 
içerisinde ruhsatsız taşıyanlar içinse verilen 
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| ceza birkaç, lira para cezasından ibaret bulun

maktadır. 
Bu sebeple bu nevi tabancalardan bir tane

sini temin ötmek âdeta birçok köylü ve şerirliler 
için umumi bir arzu haline gelmiş bulunmaktadır. 
Esasen memnu olmıyan silâhların taşınması 
hakkındaki 2637 -sayılı Kanun hükümleri birçok 
vali ve kaymakamlar tarafından çok kötü bir 
şekilde tatbik edilmekte, esaslı 'bir lüzum ve 
icaba dayanmaksızın rasgelen kimselere verdik
leri tabanca, taşıma izni dolayısiyle de birçok 
kimseler maksadı mahsusla açıktan açığa ta
banca taşımaktadırlar. 

[ 2637 sayılı Kanun hükümlenine müsteniden 
zabıtanın izinsiz olarak taşman gayrimemnu 
silâhları aramaya ve zapdetmeye hakkı mevcut 
ise de maalesef kanunun hükümleri bâzı zabıta 
memurları ve bilhassa jandarmalar tarafından 
'suiistimal dahi edilmektedir. Bir misal olmak 
üzere Mecitözü'nde müddeiumumi bulunduğum 
sırada jandarma komutanının gözü açık birkaç 
eri mahallî pazar günleri ana yollara göndere
rek silâh yoklaması yaptırdığı ve elde ettikleri 
tabancaları bu kanunun 4 ncü maddesine göre 
Millî Savunma Vekâletine göndermeleri icabet-
tiği halde bâzı kimseler vasıtasiyle yine halka 
sattırdığını tesbit ederek suçluları hakkında 
kanuni takibat yapmıştım. Bu gibi suiistimal
ler, hamdolsun, uimumi olmamakla beraber 
halen devam etmektedir. 

Yine 2637 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine 
göre mahkemelerce mülsaderesine karar verilen 
silâhlar Millî Müdafaa Vekâletine gönderilmek 
üzere manllin askerî makamlarına tevdi edil
mektedir. Bu muamelelerde de birçok suiisti
maller yapıldığına, iyi salâhların yerine hariç
ten temin edilen işe yaramaz hurdalarının ko
narak değiştirildiğine şahit olan müddeiumumi-
lerimüz çoktur. • 

Huzurunuza gelen tasarı ile halledıilmemiş 
olan ve esasen tatbikata taallûk eden bu husus
larda dikkatli olmalarını Hükümetten istirham 
ederim. 

Bilhassa, müsadere edilip Millî Müdafaıa Ve
kâleti emrine gönderilen silâhlar güya eritilip 
demir haline getirilmektedir. Bu depolarda 
muazzam suiistimaller olduğu söylenmektedir. 
Millî Müdafaa Vekillinin bu yaraya parmak 
basmasını istirham ederim. 

I Ateşli silâhların yurtta gittikçe artmasını 
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temin eden kapılardan birisi de kanaatime gö
re 4374 sayılı Kanundur. Kanunun verdiği 
salâhiyete müsteniden Gümrük ve Tekel Vekâ
leti hususi ve şahsi firmalara gayrimemnu silâh 
tithal müsaadesi vermiş olduğundan bu yollar
dan durmadan memlekete kaçak silâh sokulup 
satılmaktadır. 

[Bugün İstanbul'a giden her hangi bir va
tandaş birkaç yüz lira verdiği takdirde yepye
ni silâh temin etmekte- asla müşkülât çekme
mektedir. Hattâ bu iş o hale gelmiş bulunmak
tadır ki, istanbul'a mal getirmeye giden tüc
carlar birkaç tane kaçak tabanca -alarak, mem-
leektlerinde yüksek fiyatla satıp yol paralarını 
dahi çıkarmaktadırlar. Bu haliyle bu m'evzu 
nerede ise ^serbestçe alınan, satılan alelade ti
cari bir mevzu haline gelmiş bulunuyor. Bir
çok iyi niyetli kimseler bu kolaylıktan istifa
deyi ticari bir zihniyetle düşünmekte ve yap
maktadırlar. Memleketteki silâh artışına se
bep olan âmillerden birisi de Makine ve Kimya 
Endüstrisi Genel Müdürlüğünce bâzı fabrikala
rında bu gibi silâhların imali sırasında kaçak
larının da fazlasiyle yapılmakta olmasıdır. 

Bugün Kırıkkale'ye gelip de silâh bulamı-
yan yok gibidir. Bilhassa bu işleri kendisine mes
lek ve sanat haline getirmiş olan bâzı kimse
lerin satış mıntakaları ile Kırıkkale arasında 
mekik dokudukları da tevatüren söylenmektedir. 

Memleketin hangi köşesinde, hangi köyünde 
elinize mermi geçse muhakkak üzerinde (T. C.) 
damgası vardır. Millî Müdafaa teşkilâtlarında 
geniş mikyasta mermi suiistimali yapıldığı mu
hakkaktır. Nitekim geçen sene Merzifon'da tes-
bit edilen yüz binlerce mermi suiistimali de bu 
hakikati göstermektedir. Hükümetin bu husus
ta çok enerjik davranması lâzımdır, tşte ar
kadaşlarım; şahsi kanaatimce ateşli silâhlarla 
bıçaklara taallûk eden dert ve dâvalar bunlar
dan ibarettir. 

Yüksek huzurunuza gelen tasarının bugü
nün ihtiyaçlarına ceVap vereceğini söylemek 
mümkündür. Zira silâhların imali, ithali, taşın
ması, satmalmması, satılması esaslı hükümlere 
ve cezai müeyyidelere bağlanmıştır. 

Maddelerde aksak bâzı noktalar mevcutsa 
da bunun maddelerin görüşülmesi sırasında ar
zını daha muvafık görmekteyim. Tasarının he
yeti umumiyesinin kabulü ile maddelere geçil
mesini istirham ile sözlerime son veriyorum. 
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I REİS — Vergi Usulü hakkındaki Kanun için 

oylarını kullanmıyan arkadaşlar lütfen oyları
nı kullansınlar. 

Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
İskân Kanununun bâzı maddelerinin tadili

ne ve yeniden bâzı hükümler ilâvesine dair 
5420 ve 5826 sayılı kanunların bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve yeniden bâzı hükümler 
ilâvesine dair olan kanun tasarısına (250) kişi 
iştirak etmiş (248) kabul (2) ret, çekinser 
yoktur. Teklifin kanunluğu (248) oyla kabul 
edilmiştir. 

Ateşli silâhlar hakkındaki lâyihanın heyeti 
umumiyesi hakkında başka söz istiyen var mı 
efendim? Maddelere geçilmesini oyunuza arzedi-
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

j Teklifte ivedilik de mevcuttur. İvedilikle gö
rüşülmesini kabul edenler... Etmiyenler... İvedi-

I likle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

. Ateşli Siâhlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun 

MADDE 1. — Ateşli silâhlarla mermilerinin 
be bıçakların memlekete sokulmasıı imali, satıl
ması, satmalmması, taşınması veya bulundurul
ması bu kanun hükümlerine tâbidir. 

REİS — Birinci madde üzerinde söz istiyen 
var mı efendim? Yok. Maddeyi oyunuza arze-
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 4374 sayılı Kanunun ikinci 
maddesinin (D) bendi hükmü mahfuz kalmak 
üzere, ateşli silâhlarla bunlara ait mermilerin ve 
dördüncü maddede imali menolunan bıçakların 
memlekete sokulması yasaktır. 

REİS — İkinci madde üzerinde söz istiyen 
yok. Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler... .Etmiyenler... Madde kabul olunmuş
tur. 

MADDE 3. — Memleket içinde ateşli silâh
larla mermilerinin imali 3763, 4374 ve 5591 sa
yılı kanunların hükümlerine tâbidir. 

REİS — Üçüncü madde üzerinde söz istiyen 
yok. Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Memleket içinde kama, han
çer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı ve benzer-
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leriyle sivri uçlu ve oluklu bıçakların imali mem
nudur. 

Bunlardan, bir sanat veya meslekin icrası 
için kullanılması zaruri bulunanların imaline 
zabıtaca müsaade edilir ve bunlar zabıtaca dam-
gıalanmadıkça satışa çıkarılamaz. 

Ev levazımatmdan olan yahut tababet ve sa
nayide veya ziraatte kullanılan bıçaklar ve ben
zerleri bu kanun hükümlerine tâbi değildirler. 

REİS — Komisyon Sözcüsü. 
KOMÎSYON SÖZCÜSÜ SÜLEYMAN Sü-

RURÎ NASUHOĞLU (Kütahya) — Bu madde 
«Ev levazımatmdan;» ibaresinden ievvel «mün
hasıran, spor ve avda kullanılan ateşli' silâhlar
la ve bunların mermileri» nin istisnalar meya-
nına girmesi esas olarak kabul edil/mistir, fakat 
tab'ı sırasında unutulmuştur. Son fıkranın ba
şına «münhasıran spor v;e avda 'kullanılan ateşli 
silâhlarla bunların mermileri» cümlesi ilâve 
edilecektir. Maddenin bu şekilde kabulünü rica 
ediyoruz. 

REÎS — Ahmet Başıbüyük. 
AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorunu) —Belide

niz de bu noktaya işaret edecektim, maksat hâsıl 
oldu. 

REİS — Komisyon sözcüsünün tashihi şek
liyle maddeyi tekrar okutuyorum. 

(MADDE 4. — Memleket içinde kama, han
çer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı ve ben
zerleriyle sivri uçlu ve oluklu bıçakların imali 
memnudur. 

(Bunlardan, bir sanat veya meslekin 'icrası 
için kullanılması zaruri bulunanların imaline 
zabıtaca müsaade edilir ve bunlar zabıtaca dam
galanın adıkça satışa çıkarılamaz. 

Münhasıran spor ve avda kullanılan ateşli 
silâhlarla bunların mermileri ve ev levazıma-
tından olan yahut tababet ve sanayide veya zi
raatte kullanılan bıçaklar ve benzerleri bu ka
nun hükümlerine tâbi değildirler. 

iRElî'S — Maddeyi tashih veçhile oyunuza ar-
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

IMADDE 5. — Yukardaki maddelerde ithali 
ve imali menedilen bıçakların satılması, satm-
alınması, taşınması ve bulundurulması memnu
dur. 

Bir sanat veya meslekin icrası için kullanıl-
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[ masına zabıtaca; müsaade verilen bıçaklar bu 

memnuiyetin dışındadırlar. 
REÎS — Söz istiyen yoktur. Maddeyi kabul 

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

MADDE 6. — Ateşli silâhlarla mermilerinin 
yedinci ve sekizinci maddelerde ya.zılı istisnalar 
dışında memlekette satılması yasaktır. 

REİS — Madde üzerinde söz istiyen var mı 
[ efendimi. Oyunuza arzediyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 7. Ateşli silâhları ancak : 
1. Hususi kanunlarına göre silâh taşıma yet

kisini haiz olanlar; 
2. Vekiller Heyeti karariyle silâh taşıyabi

leceklerine karar verilen Devlet, belediye, özel 
idare ve tktisadi Devlet Teşekkülleri memur ve 
hizmetlileri; 

3. İçişleri Vekâletince tesbit ve tâyin edile
cek esaslar dairesinde vali veya kaymakamlar 
tarafından verilecek izin vesikasını alanlar taşı
yabilir veya, bulundurabilirler. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen var mı 
efendim?. 

Buyurun Bürhanettin Onat, 
BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlar, ateşli silâhların taşınmasını 
men ediyoruz. Güzel. 

Şimdi bu madde ile evde bulundurulmasını da 
men etmiş oluyoruz. (O madde geçti sesleri) 

Hayır, üçüncü bendin sonunda «bulundurula
bilir» tâbiri vardır. 

Şimdi arkadaşlar, bu kanun meriyete girdiği 
andan itibaren erbabı namus, evinde mevcut 
ateşli silâhını getirip teslim edecek. Fakat şerir, 
mütecaviz teslim etmiyecektir, kuyuda, saman
lıkta saklıyacak getirip teslim etmiyecektir. 

Arkadaşlar, şimdiye kadar meskene tecavüz 
eden; meskene girip gece adam öldürmekten, 
hırsızlık yapmaktan men eden, çok defa müte
cavizin bir korkusu vardı; girdiğim evde silâh 
vardır, adamın elleri armut toplamıyor, çeker 
öldürür 'diye korkuyordu. Her eve bir polis ve 
jandarma koyamayız. Sonra silâh bu milletin bi

raz da mefahirinden madut bir eşyasıdır. Onun için 
erbabı namusa emniyeti bakımından ve Millî tea
müller bakımından evinde silâh bulundurmasına 
mâni olmıyalım. Onun için 7 nci maddenin 3 ncü 
bendinin sonundaki «bulundurabilir» tâbirinin kal
dırılmasını arz ve teklif ediyor ve bunun için de 
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bir takrir takdim ediyorum. Kabulünü rica ede
lim* 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Efen
dim, Burahanettin Beyin bahsettikleri husus bel
ki beşinci maddede, arzedilebilirdi. Ama 7 nci 
madde ile bunun hiçbir münasebeti yoktur. Bu 
madde üç bentdir. Ateşli silâhları kimler taşıya
bilir ve bulundurabilir?. Bunlar şunlardır; 1. Hu
susi kanunlarına göre silâh taşıma salâhiyetini 
haiz olanlar diyor. Bunlar mademki taşırlar 
şu halde bu silâhları evinde bulundurabilecek
lerdir. 

2. Bâzıları da Vekiller Heyeti karariyle si
lâh" taşıyabileceklerdir. Bunlar Devlet, beledi
ye, özel idare ve İktisadi Devlet teşekküllerin
de çalışan memur ve hizmetlilerdir. Bunlara 
silâh taşıma yetkisi umumi olarak verilmiştir. 
hem taşırlar, hem de evlerinde pek âlâ bulun
durabilirler. Bunların silâh bulundurmıyacak-
larma dair bir hüküm konamaz. 

3. içişleri Bakanlığı kimlerin silâh taşıya
bileceklerini tesbit ve tâyin edecek ve vali ve
ya kaymakamlar ancak bunlara izin vererek 
vesika ile taşıyabilecek ve bulundurabilecekler. 

Arkadaşlar, bu madde evvelce çok suiisti
mal edilmişti* içişleri Vekâletinin bu işde hiçbir 
müdahalesi yoktu. Vali ve kaymakamlar dile
dikleri kimselere her hangi bir tahkikata dahi 
lüzum görmeden silâh taşıma yetkisini vermek
te idi. Silâhla hiçbir alâkası olmıyan birçok 
kimseler silâh taşımak için izin almışlardır. 

Şimdi bu sistemctaı tamamen uzaklaşmıştır. 
Evvelâ kimler silâh taşımalıdır? Bu iş önce iç
işleri Bakanlığında teşkil edilecek bir komis
yon marifetiyle tesbit edilecek ve ondan sonra 
alâkalı dairelere tebliğ edilecektir. Onların dı
şında her hangi bir kimseye silâh taşıma yet
kisi verilmiyecektir. 

Muhterem arkadaşlar; silâh taşıma yetkisi
ni muayyen memurlara inhisar ettirmenin za
rarları olabilir. Memleketimiz hakikaten birçok 
hususiyet arzeder: Karadeniz sahillerinde bulu
nan, oraları bilen arkadaşlarımız görmüşlerdir 
ki; bir köyün bir ucu ile diğer ucunun arası 
dört saattir. Her vatandaş n|rede bir düzlük 
buldu ise orada bir ev yapmış, tek başına otur
maktadır. Bu vatandaşın tek müdafaa vasıtası 
silâhıdır. Ayrıca Ceza Kanununun 49 ncu mad
desi müdafaai nefis diye bir hüküm kabul etmiş
tir. Bir kimse gerek kendisinin gerekse başka-
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I sının hayatına, ırzına, namusuna vukubulan te

cavüzü defi maksadiyle adam öldürse cezadan 
muaftır. Bu itibarla bâzı hususlarda silâh ta
şımak ve bulundurmak yerindedir. Bu sebeple 
üçüncü maddeye sarahat konmuştur. Ayrıca se
kizinci maddede mmtıkavi olarak silâh bulun
durma ve taşıma yetkilerinin hangi hallerde ve
rileceği belirtilmiştir. 

Burhanettin Onat arkadaşımızın beyanatı
nın ve önergesinin yedinci madde ile hiçbir alâ
kası yoktur. Silâh taşıma izni verildikten sonru 
sahibi hem taşır; hem evinde bulundurur. Silâhla 
ilerde bir suç üşüyeceği mevzuu ayrı bir mese
ledir. Kanun bunu daha evvel düşünmüş, mü
nasebetsiz kimselere silâh taşıma İzni verilme
mesi hususunda idareye yetki tanımıştır. Vali 
ve kaymakamlar rasgele silâh taşıma vesikası 
vermiyeceklerdir. 

Burhanelttin Bey arkadaşımız tekliflerini be
şinci maddede yapmış olsalardı, münakaşa mev
zuu olabilirdi, önergelerinin yeri burası değil
dir. Bu itibarla reddi lâzımgelir. 

RElS — Burhanettin Bey, buyurun efendim. 
BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Ar 

kadaşlar, bıçak ve silâh taşımanın ben de şiddetle 
aleyhin/deyim... Şiddetle aleyhindeyim. Geçen 
gün bir ilkokul bahçesinin duvarında oturmuş 
12 -13 yaşındaki bir çocuk belki yirmi santim 
uzunluğundaki - ekmek bıçağı falan değil - çe
lik tunç saplı bir bıçak tutuyordu. Cebine so
kuyor, koltuğunun altına sokuyor, kolunun içine 
sokuyor... Aldım elinden bıçağı ve çukurun içine 
attım, imha ettim. Fakat taşımakla evde bu
lundurmak meselesi başka başka şeyler. 

Arkadaşım buyuruyorlar ki, ruhsatını alan 
taşır da, evinde de bulundurur. Telâkkilerimiz 
ve düşüncelerimiz arasında fark vardır. De
mek evde bulundurmak için ruhsat almak icu-
beder. Halbuki bir insan bugünkü günde evin
de silâh bulunur, taşımak Jstemez. Ruhsat da 
almamaktadır, bulunduğun!; ifşa etmek istemez. 

I Niçin mecbur edelim? 
j . Onun için elimizde bulunan bütün imkânlar

la ve bütün müeyyidelerle silâh* taşımayı mene-
delim. Fakat Türke evinde silâh bulundurmayı 
menetmiyelim arkadaşlar. 

REÎS — Hüseyin Ortakcıoğlu. 
HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) — 

Efendim, bendeniz bu maddenin 3 ncü fıkrasın
da tasrih edilen ahvalin neticesini anlıyamadım, 
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Onu öğrenmek istiyorum, «içişleri Vekâletince I 
tesbit ve tâyin edilecek esaslar dairesinde vali 
veya kaymakamlar tarafından verilecek izin 
vesikasını alanlar taşıyabilir veya bulundurabi
lirler.» Bu hüküm güzel, fakat kendisine izin 
verilen kimse, bu silâhları nereden alacaktır? 
Çünki bundan evvelki maddelerde imalini ve 
satışını menediyoruz. Yalnız 3- ncü maddede di
yor ki ; «Memleket içinde ateşli silâhlarla mer
milerin imali 3763, 4374 ve 5591 sayılı kanun
ların hükümlerine tâbidir.» Şimdi valilerce, 
kaymakam] arca silâh taşımasına izin verilen 
vatandaş, bu memnu silâhı nereden satın ala
caktır? 

Bu ciheti öğrenmek istiyorum. 
REİS — Ali Fahri İşeri. 
ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Balıkesir) — Muhte

rem arkadaşlar, bundan bir ay evvel huzurunu
za- bir takrirle gelmiştim. Silâh kaçakçılığı me
selesine temas etmiştim. Bandırma'da bir komi
ser iki sene zarfında 30 bin liralık bir apartman 
yaptı. Polislikten matrut bir arkadaşına sahte 
bayilik vermek suretiyle, onu İstanbul'dan ge
tirterek, sahte adresle sahte bayiliğe getirtmek 
suretiyle bu serveti temin etti. 

REÎS —• Yedinci madde üzerinde konuşma
nızı rica ederim. 

ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Devamla) — Oraya ge
liyorum. Bunu en ziyade suiistimal eden polis
lerdir. Bunu Sabah Gazetesi günlerce, haftalar
ca yazdı. Hükümeti ikaz etti, kaçakçılığı Hü
kümet yapıyor. Emniyet teşkilâtını ikaz etti. 
Ondan sonra Maliye Vekâleti- bu işin üzerinde 
durdu. İstanbul'da olduğu gibi memleketin her 
tarafında silâh taşıyan, bıçak taşıyan var mı? 
Köylünün biri Kapıdağıı'nda yolda bir kurtla 
karşılaşıyor, kurt ona hücum ediyor, boğaz 
boğaza çarpıştıktan sonra elindeki bıçağını kul
lanmak suretiyle kurdu öldürüyor, fakat kurt 
kuduzmuş, adam da 40 gün sonra kudurarak 
ölüyor. Bir kimse vardır, çiftlik sahibidir, çift
liğine gidip gelmek için üzerinde bir silâh ta
şıması icabetmektedir, emniyet teşkilâtına mü
racaat ediyor, o adama vermiyorlar, başkasına, 
sabıkalılara veriyorlar. Adam geldi yanayakı-
la bana anlattı, ben de yüz lira verseydim bir ! 
silâh alırdım fakat vermediğim için alamadım 
dedi. Bunun suiistimalini önlemek lâzımdır. 
Yoksa silâh taşımak bir şey ifade etmez. Şehir
lerde, kasabalarda yasak edilsin. Ama köylerde 
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bıçak ve tüfek taşınmasına taraftarım. 

REÎS — Adalet Vekili. ,: 
ADALET VEKİLİ OSMAN ŞEVKİ ÇÎÇEK-

DAĞ (Ankara) — Sayın arkadaşlarım, Burha-
nettin Onat ve Ali Fahri İşeri arkadaşlarımız, 
evde ateşli silâhların bulundurulması lüzumuna 
işaret ettffer. Halbuki silâhın evde bulundurul
ması keyfiyeti şimdiye kadar bunların taşınma
sına ve dolayısiyle birçok hâdiselerin tekevvün 
etmesine sebep ve saik olmuştur. Silâh evde 
bulundurulduğu takdirde onu taşımak daima 
kolay olacak ve kullanılması daima mümkün 
bulunacak ve bu itibarla da bu kanunua istih
daf ettiği gaye asla tahakkuk etmiyecektir. 
Zaten bu üzerinde durduğumuz kanunun 
üçüncü bendi, hakikaten karakterine inanılan, 
memleketin huzur ve emniyetini düşünen ve bu
na riayet eden vatandaşa zaten Hükümetçe mü
saade edilecek ve o vatandaş silâh taşıyacaktır. 
Onu taşımak ve evde bulundurma imkânına sa
hip olacaktır. Evinde silâh bulunduran insan 
hakikaten bu silâhı yarın başka maksatla, fena 
bir maksatla, kötü bir maksatla kullanmıyacak 
insan ise bu vatandaşa müsaade edilecektir. Ka
nunun maksadı kötü niyetleri önlemektir. Aksi 
halde evinde silâh bulundurmak müsaadesi ve
rildiği gün taşıma fiili kendiliğinden tecelli 
edecek, silâhı taşıma dolayısiyle birçok suçların 
ikaına imkân ve vesile verilmiş olunacaktır. Bu 
hususlar gerekçede etrafiyle izah edilmiştir. 

Bu kanunun işlemesi, yürümesi için bu nü
lerin bulunması şarttır. 

Hüseyin Ortakcıoğlu arkadaşınızın işaret et
tiği keyfiyet ise, 4374 sayılı Kanunla bu husus 
zaten temin edilmiş bulunmaktadır. 

Kendisine ruhsat verilebilecek karakterde 
ve hüviyette bulunan vatandaş, 4374 sayılı Ka
nun hükümlerinden faydalanarak bu silâhı te
darik etme imkânına sahip olacaktır. 

REÎS — Efendim, Vergi Usul Kanununun 
(bâzı maddeleri ile bu kanuna bağlı cetvelde 
değişiklik yapılmasına ve bu kanunla bâzı mad
deler ve fıkralar eklenmesine dair 5815 sayılı 
Kanunun bâzı hükümlerinin değaştinlmesine-
ve Vergi Usul Kanununun mezkûr kânunla kal
dırılan 348 nci maddesi yerine bir madde ko
nulmasına dair kanun teklifine (247) kişi işşti-
rak etmiştir. (246) kabul. (1) çekimser var
dır. Teklifin heyeti umumiyesd (246) reyle ka-
'bul edilmiştir. 

— 34 — 
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Komisyon Başkanı Rifat Taşkın. 
KOMİSYON BAŞKANI RİFAT TAŞKIN 

(Kastamonu) — Efendim, ateşli silâhların ta
şınması ve yanında bulundurulmaması için ya
bancı memleketlerde de aynı İtanunlar vardır. 
Ancak yabancı memleketler kanunlarını bende
niz tetkik ettim. Orada iki şey istisna edilmiş
tir. Bunun için ben bâzı noktalarda muhalif 
kaldım. * 

Bir kimsenin, Ceza Kanunu ile tanınmış olan 
meşru müdafaa hakkını istimal edebilmesi için 
evinde ve iş yerinde bir silâh bulundurulmasına 
cevaz verilmiştir. Taşımasın, yanında bulun
durmasın. Fakat evinde ve iş yerinde bilhassa 
bizde bâzı dükkânları bastılar, adamın hiçbir 
müdafaa vasıtası, aleti yoksa ne yapacaktır? 
Tarlalarda vahşi hayvanlar gelebilir. Bunun 
için iş yerlerinde ve meskenlerde, dışarı çıkar
mamak şartiyle, bulundurmasına ecnebi ka
nunlar mesağ vermlektedir. Bendeniz bu ihti
yacı naazrı dikkate alarak kanunda buna yer 
verilmesini teklif 'ettim, komisyon kabul etme
di, Reyi Âlinftze bırakıyorum. . 

Arkadaşımız, nereden tedarik edecek, bu
yurdular. 

İnsan öldürmekten baJşka hiçbir işe yaraımı-
yan biçaklarm imalini, ithalini menetmiş bu
lunuyoruz. Bunların tedarikime imkân yoktur. 
Ateşli silâhlarla gelince 5791 sayılı Kanun gere
ğince MaJkina. ve Kimya Endüstrisi Kurumu bu 
silâlhlaf i imal etm'ektedir ve izinli olan kimse
lere satlmaya mezundur. 

Bunun alınacağı yer bugün Makina ve Kimya 
Endüstrisi Kurumudur. Eskiden Tekel İdaresi 
getiriyor ve "satıyordu ve bâzı formalitelerle 
veriyordu Böylece birçok kimseler silâh kulla
nıyordu, bugün bu da kaldırılmıştır, Ancak 
bunu taşımak yetkisini haiz olanlar da Makine 
ve Kimya Endüstrisi Kurumundan alacaklardır. 

REİS — Burhanettin Onat. 
* BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Muh

terem^ arkadaşlar ; Muhterem Adliye Vekilimizin 
silâh taşıması müsaftd^isinin verilmesi bahsinde 
şahsın, vatandaşın karakterinin kıstas tutulma
sı hakkındaki beyanları benim garibime gitti. 
Demek t i , vatandaş evinde silâh bulundurmak 
istiyorsa, onu hakikaten silâha ihtiyacı var mı
dır y yok mudur, silâhı evinde bulundurması doğ
rumudur, değil midir, meselesi değil de adamın 
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I karakteri var mıdır yok mudur? Kıstas bu ola

cak. Böyle birşey olmaz, bu nasıl kıstastır? 
Sonra, arkadaşlar, ilk konuşmamda tavzih 

etmek istemedim, fakat görüyorum ki, icabediyor. 
Bugünün o işleri hakkında bir karar verirken biraz 
geçmişi, azıcık da geleceği göz önünde bulundur
mak mecburiyetindeyiz. Zaman gelmiş, Hükü
metin elindeki imkânlar ve vasıtalar sıfıra mün
cer olmuştur. Biz İstiklâl Harbini vatandaşların 
elinde bulunan silâharla yaptık ve kazandık. 
Böyle başladık. Bugüne ait bir şey. Yarın xiçin 
kim teminat verebilir bana? Ufuklar kapkaran
lık, hudutlarda şüpheli gölgeler dolaşıyor. Bu
gün Şark vilâyetlerimizin halkının elindeki si
lâhları al. Olur mu arkadaşlar? 

Onun için bu mevzuu biraz ölçülü ve biraz 
toleranslı düşünmemiz ve öyle hareket etmemiz 
çok doğru olur kanaatindeyim. 

REİS — Kâzım Arar. 
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Bu maddede 

İçişleri Bakanlığına bâzı salâhiyetler veriliyor. 
Muhterem arkadaşlarım, çok iyi bilirler ki, 

1950 senesi seçimlerine takaddüm eden günlerde 
artık lokantalarda yemek yenmez kahvehane
lerde oturulamaz bir hal meydana gelmişti. Kah
vehane, lokantaya giren zabıta memurları va
tandaşları sıra ile arıyor ve huzuru bozuyorlardı. 

Sayın Adalet Bakanımızın, evinde silâh bu-
lun'durmak, suçun tekevvününe hizmet eler, şek
lindeki mütalâasına c^vap olarak arzedeyim 
ki, yine önümüzde yapılacak umumi seçimlere 
takaddüm eden günlerde bu defa da vatandaş
ların silâh arama' vesilesiyle, aynı usulü tatbik 
etmek suretiyle evlerinde huzurlarını mı selbe-
deceğiz? Bu nevi salâhiyetler dün kötüye kul
lanıldı. Ve bu kötüye kullanılan salâhiyetlerin 
sureti tatbiki hakkında demokrat iktidar bugü
ne kalar yepyeni bir usulle gelmediğine göre yi-. 
ne eski usulü mü tatbik edeceklerdir? Sayın 
Adalet Bakanından bu silâh arama vesilesiyle 
soruyorum; kahvehanelerde, lokantalarda ve 
umumi mahallerde ve dolayısiyle evinde silâh, 
bulunduramaz kaydının vermiş olduğu salâhi
yetle vatandaşı meskeninde de huzurunu ihlâl 
mi edeceklerdir Yoksa yeni bir medeni usul
le vatanlaşı rencide etmeden yeni bir tatbikata 
mı gireceklerdir? Bir taraftan muhterem ar
kadaşlarım; 'silâh ithaline müsaade ediyoruz. 
O derece ki, yurdun her köşesi köylünün evi 
ye belki birçok vatandaşların silâha kavuştuk-
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lan şu anda böyle bir tedbir almak memlekette 
umumi bir huzursuzluk doğuracaktır. Hüküme
ti» bu derece, asayişsizlik yoktur, diye avaza vaz 
bağırmasına rağmen hemen diyebilirim ki; ha
kikaten memlekette az çok bir asayişsizlik yer-
yer vardır. Bunun sebebi, silâhların çokluğun-
dadır. Hükümet bir tedbir alınması hususun
da, teklif ettiği tasarıda bunun neticei zaruriye-
sini teşkil etmektedir. O halde silâh ithalinde 
ne gibi tedbir almak suretiyle vatandaşın hu
zurunu temin etmiştir? Bilhassa Adalet Bakanı
nın tenvir etmesini rica edeceğim. Zira 1946 -
1950 seçimlerindeki facialara bizzat şahit ol
muştur. Benim söylediklerim kendilerine ya
bancı gelmiyecektir. Hepimiz birçok defalar aran
dık. Bir arkadaşım kimi arıyacakları malûm, 
dedi. Bugünkü durumumuz dünkü durumumuz
dan farklı değildir. Bu durumu tâyinde hangi 
kıstası kullanacaklardır? Bunları hesaplama
dan, gelişigüzel bir tatbikatın sadece muayyen 
bir cümle içinde bir mâna ifade etmesi kabil 
değildir. 

Adalet Bakanının bilhassa şahidi olduğu 
geçmiş bir devrin tatbikatının bundan böyle 
yapılamıyacağına dair vereceği teminat bizi da
ha çok ilgilendirecektir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Adalet Vekili, buyurun. 
ADALET-VEKİLİ OSMAN ŞEVKİ ÇİÇEK -

DAĞ (Ankara) — Efendim, Rifat Taşkın arka
daşımız silâhın evde bulundurulması keyfiyeti
ne komisyondaki müzakere sırasında muhalif 
bulunduğundan bahsederek, evde bulundurma
nın her hangi bir kayda tâbi tutulmaması lüzu 
m unu burada müdafaa ettiler. 

Yedinci maddenin üçüncü bendi sarahaten 
şu noktayı teyit etmektedir. Vatandaş ihtivö-
cını def ve ref için silâh bulundurmak, silâh 
taşımak hakkına sahiptir. Ancak bu, izinle ola
caktır. Vatandaş evinde ve üzerinde silâh bu
lundurmak ve taşımak için izin alma yoluna git-
mezse ve gitmek istemezse ve sadece bu sebeple 
evinde bulundurmak isterse, biz, bunu neticesi 
itibariyle yerinde görmekteyiz. İhtiyacı var, 
zarureti var, müdafaası var, meşru hakları 
var. Şu halde yapacağı şey, Hükümete müra
caat etmek, ihtiyacını, zaruretini belirtmek \c 
izin almaktır. Buna da İçişleri Vekâleti tama
men yetkilidir*. O, bu ciheti tesbit edecek kim-
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lere ne zaman, ne suretle silâh verilir kaydı 
memleketin umumi emniyeti, umumi huzuru, 

' suça mâni olmak keyfiyetini gözönünde tuta-
j rak bunu bir talimatname ile tesbit edecek ve 

kaymakam ve valiler bu silâh verme hususunda 
i salahiyetli olacaklardır. Vatandaşın Hükümete 
j müracaat etmesi kâfidir, izin istiyecektir. Onun 

umumi durumu tetktik edilecektir. Hali, geç
mişi, geleceği elbette gözönünde tutulacak ve 

J kendisini korumak için silâh taşımaya yetki ve-
i recektir. Bu silâhın âleti şer olarak kul-
ı lanılacağına kanaat getirdiği zaman vernıiy*-

cektir. Bu, ferdin ve memleketin emniyeti ba
kımından yerindedir. Bulundurmak keyfiyetine 
müsaade ettiğimiz gün bu, taşımaya müsaade ve 

; müsamaha gibi bir neticeyi tazammun edecek vo 
vatandaşı, memnu olan silâh taşımaya, ve suç is
lemeye sevk ve imale etmiş olacaktır. 

Binaenaleyh şu kaydın vaz'ı önleyici bir ted
birdir. Bu bakımdan ben, arkadaşımın nokta1" 
nazarının yerinde olmadığına kaniim. 

Burhanet'tin Onat Bey arkadaşımız, bir de 
birçok hudut bölgelerinde, şurada burada silâ!» 
bulundurmanın ve ihtiyaç ve zaruret muvacehe
sinde vatandaşın silâhla mücehhez olması lüzv 
munu ifade ettiler. Bu ihtiyaç ve zaruret cihet
leri tasarıda teemmül edilmiştir. Tasarının 8 nei 
maddesi bu ihtiyaç ve zarurete âzami dereeedp 
yer vermiştir. Müsaadenizle okuyayım. 

(Lüzum görülen mmtakalarda Vekiller He
yeti karari'yle valiler tarafından halka silâh ta
şıma müsaadesi verileceği gibi toplu silâh aran
ması da yapılabilir.) Binaenaleyh bu keyfiyet bu 
noktadan dahi arkadaşımın endişesine tamamen 
cevap vermektedir. Bundan ileriisni düşünmek 
ve bundan ilerisini istemek bu kanunu ruhsuz bı
rakmak demektir, işletmemek demektir ki, bu
nu zatı âlilerinin de takdir etmesi lâzımgelir. 

Kâzım Arar arkadaşımız, vatandaşın evinde 
silâh aranacak mı, deniyor. Bugün dahi aranır 
ve aranabilir. Bugünkü kanun dahi vatandaşın 

ı evinde, kanun hükmüne aykırı silâh bulundur
duğu takdirde bir aramaya imkân vermektedir. 
Yarın bu kanun çıktığı zaman vatandaş kanunen 
taşımaması veya evinde bulundurmaması icabfe-
den silâhları taşımakta İsrar ederse ve müsaade 
almak yoluna gitmezse ve silâhını Hükümete za
manında teslim ötmezse, elbette vâki ihbar üze
rine evinde de arama yapılacak ve onu bulundu. 
ra.n arkadaş da adalet huzuruna getirilecektir, 
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Bu kanun içtimai adaletin bir icabıdır. Bu tasan 
suçu önlemek için bilhassa tedvini istenilen bir 
kanun olacaktır. Bilhassa biz suçu önlemek için, 
suçluları suç işleırtekten vikaye için, siyanet için 
bu tasarıyı hazırlamış ve yüksek huzurunuza, tak
dim etmiş bulunuyoruz. 

Arkadaşımın dediği gibi, sadece bir asayiş 
meselesi mevzuubahis değildir. Suçlulukla mü
cadele etmek, suçluluğu önlemek ve netice itiba
riyle emniyeti sağlamak keyfiyetidir. Aslolan, 
suçluluk ile mücadele etmek, mâni tedbirler itti
haz etmektir. Bunun için tasarı yüksek huzuru
nuza gelmiştir. Arkadaşım mevzuumuzun hari
cinde bâzı noktalara temas ettiler. Bunun mut^ 
lak asayişle ilgisi yoktur. Ne istiyoruz? Vatan
daşın evinde, üstünde bir silâh bulunursa, bu, 
suç işlemeye vatandaşı sevk ve imale edebilir. 
Binaenaleyh bunu önlemek lâzımgelir. önlemek 
içinse menetmek lâzımdır. Dün 15 santimden 
aşağı oldu mu onu vatandaş kırlarda, taırlalarda 
ve 'köylerde serbest o1!arak taşıyordu, ve bu 
yerlerde birçok adam öldürme ve yaralamalara 
sebep v,e saik oluyordu. Şimdi memnu ve gayri-
memnu silâh diye bir tefrik yapmaktan vezgeç-
miş ve bütün ateşli silâhlaırı yasak etmiş bulu
nuyoruz. Yaralayıcı silâhlar ise, ki kamalar, 
hançerler, palalar gibi yaralayıcı ve öldürücü 
silâhlar ise doğrudan' doğruya menedilmiş, bun
ların imali de, ithali de yasak edilmiştir. Kanu
numuz sadece bir asayişi temin ve teyit babında 
hazırlanmış bir tasarı değildir. Bilakis suçu ön
lemek için hazırlanmıış bir kanundur ve bütün 
medeni dünyada da bu böyledir. 

'SuçluluMa mücadele için silâhlar üzerinde 
Hükümetin bu yolda tasarrufları vâkıdır. Bu 
itibarla keyfiyeti takdirinize arzediyorum. 

BBlS — Ahmet Başıbüyük. (Yok, sesleri) 
Buırhanettin Onot. 
BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Arka

daşlar, yanında silâh taşımakla evde silâh bu
lundurmak arasında bir fark olması lâzımgelir. 
Bugün yürürlükte olan mevzuata göre, bir 
adam silâh taşıyacağım bana ruhsatiye veriniz. 
dedi mi Hükümet neden diye soruyor. Ben uzak 
yere gidiyorum, köpekler var gibi sudan şey
ler uydurmaya mecburdur. Ama evinde bulun
durduğu müddetçe böyle değildir- Evinde bu
lundurduğu müddetçe bu adam meskenini, ca-
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j nını ve ırzını bununla müdafaa edecektir. Hü

kümet onu üzerinde buldu mu cezayı verir. Fa
kat onu her hangi bir mütecavize karşı evini 
ve nefsini müdafaa edecek, silâhtan mahrum 
bırakmak doğru.değildir. 

Muhterem Adalet Vekili buyurdular ki, 
evinde silâh bıraktık mı halkı nevama silâh ta
şımaya alıştırmış olacağız. Bunun aksi de varit
tir. Muhakkak evinde silâh bulundurmak isti-
yen insan kanun hilâfına, kanuna rağmen ka
çakçılık suretiyle silâh temin edecek ve evinde 
bulunduracaktır. Niçin vatandaşı buna mecbur 
edelim? 

Ben bıçağa ses çıkarmadım Muhterem Ad
liye Vekili istatistikleri tetkik buyursunlar, ci
nayetlerin çoğu ateşli silâhlarla değil, bıçak
larla işlenmektedir. Onun taşınmaması için âzami 
hassasiyet gösterelim. Fakat vatandaşın evinde 
silâh bulundurmasına mâni olmıyahm. Bunu da 
büsbütün başıboş bırakalım demiyorum. Evin
de silâh bulundurmak istiyen vatandaş, gelip 
silâhının numarasını, çapını, tipini, markasını 
kaydettirsin ve ona bunu güle güle evinde bu-

I lundur diyelim. Fakat dışarda taşımaması ge-
| rektiğini söyliyelim. Taşıdığı takdirde cezasını 

koyalım. Bu şekilde kolaylık gösterilirse kim
de silâh varsa bilinir, adamın takibi kolaylaşıı, 
aksi halde kaçakçılığa mecbur edersiniz. 8 nci 
maddedeki «Hükümet, lüzum gördüğü zaman 
ve mahallerde halka silâh dağıtabilir» keyfi
yeti... 

Bu, bugün için mevzuubahis olabilir mi? 
Düşman, Ey Türk Hükümeti f Ben on gün son
ra. bir ay sonra ansızın sana tecavüz edeceğim 
der mi arkadaşlar?.. Buna, bugün için inanmak 
en hafif mânasiyle safdillik olur. Hükümet si
lâh dağıtıncaya kadar atı alan üsküdarı geçer. 
Onun için sekizinci maddenin derpiş ettiği hük
mün, memleketin müdafaası ve halk kitlesinin 
emniyeti bakımından amelî bir kıymeti yoktur. 
Binaenaleyh teklifimde ısrar ediyorum arkadaş
lar, lütfen teklifimi kabul buyurun. 

REÎS — Efendim, daha söz almış arkadaşı
mız mevcut ise de, biraz evvel Yüksek Heyeti-

I mzin ittihaz eylediği bir karar da mevcuttur, 
I bu bakımdan yarın sabah saat onda toplanmak 

üzere Birleşime son veriyorum. 
1 Kapanma saati : 18,45 
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6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A ~ YAZILI SORV 

1. —. Zonguldak Mebusu Abdürrahman Bo-
yacığiller'in, 1950 -1953 yıV-arı arasında Maa-
din Nizamnamesi ve ek kanunlara göre yapıl
mış olan müracmtların miktarına ve Maadin 
Umum Müdürlüğünün ruhsatname almak isti-
yenler hakkında tatbik ettiği usule dair Başba
kandan olan sorusuna Ekonomi ve Ticaret Ve
kili Fethi Çelikba§'ın yazılı cevabı (6/1068) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Baş
kanlığına 

Ankara 
1. 1950 - 1953 yılları arasında Maadin Ni

zamnamesi ve ek kanunlara göre yapılmış olan 
müracaatların miktarına, Maadin Umum Mü
dürlüğünün ruhsatname almak istiyenler hak
kında tatbik ettiği usule, müracaatların ne mik
tarının karara bağlandığına, 

2. Bu müddet içinde arama ve işletme ruh
satnamesi almak ve şahıslarına ait olan bu iş
leri takip etmek üzere Maadin Umum Müdür
lüğüne müracaat eden milletvekillerinin sayısı 
ve kimler olduğunu, ve müracaat tarihlerinin 
ve neticelendiği tarihlerin, 

3. Aynı tarihlerde müracaat eden vatan
daşların kaç kişi olduğu ve muamelelerinin in
taç tarihlerinin, 

4. Milletvekillerinin şahıslarına ait işlerin 
diğer aynı müracaat tarihli vatandaşlara ter
cih edildikleri, memleketin her tarafından tara
fımıza yapılan şikâyetlerden anlaşılmaktadır. 
Milletvekillerinin maadin Umum Müdürlüğüne 
devamlı baskı yaparak eşitliği ihlâle sebebiyet 
verdikleri doğru mudur 1 

5. Doğru ise bu işlerin eşitliği tesis edecek 
ne gibi tedbirler alınması derpiş ediliyor? 

işbu suale yazılı olarak Sayın Başbakan ta
rafından cevap verilmesini saygılarımla rica 
ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Abdürrahman Boyacıgiller 

T. C. 
Ekonomi ve Ticaret Vekâleti 30.VI.1953 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Sayı : Genel : 66589 

Özel : 1/329 

Yüksek Başvekâletten muhav-
vel 30 . V . 1953 gün ve 
6/1088 - 5376, 11822 sayılı ya
zıya cevap : 

T. B. M. M. Reisliğine 
1950 - 1953 yılları arasında Maadin Nizam

namesi ve ek kanunlara göre yapılmış olan mü
racaatların miktarına ve Maden Umum Mü
dürlüğünün ruhsatname almak istiyenler hak
kında tatbik ettiği usule dair Zonguldak Mebu
su Abdürrahman Boyacıgiller tarafından veri
len yazılı soru önergesi hakkındaki mütalâamız 
aşağıda arzolunmuştur. 

1. Maden işlerimiz son yıllarda eskisi ile kı-
yaslanamıyacak derecede artmış bulunmakta
dır. Bu işlerin tedviri ile vazifeli Maden İşleri 
Umum Müdürlüğünün, mevcut kadrosu ile ta
lepleri zamanında karşılamasına maddeten 
imkân kalmamıştır. Bu yüzden 1953 Haziran 
ayına 20 000 e yakın evrak devredilmiştir. 

Yukarda yazılı sebeplerle maden arama 
ruhsatnamesi itası talebini hâvi müracaatların, 
paftalara işlenmek üzere sıraya konulması za
rureti hâsıl olmuştur. 

Bunlardan memleketin mahrukat ihtiyacı 
ile ilgili bulunanlar ve Ikonjüktür durumu mü
sait olanlarla memlekte sağlıyacağı döviz itiba
riyle 'ekonomik tesirleri olacağı anlaşılanlara ait 
muamelelerin mümkün olduğu kadar süratle 
yürütülmesine çalışılmaktadır. 

2. İşlerinin tahmin ettikleri müddet için
de intaç edilemediğini gören vatandaşların bir 
kışımı Vekâletimize kadar gelerek muamelele
rini takip etmektedirler. Bunlar arasında me
buslar da bulunmaktadır. 

Ancak müracaat edenlerin miktarının ve 
kimler olduğunun, bu hususta kayıt tesis edil-
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mediğinden tesbitine imkân görülememiştir. 

3. Aynı sebeple bu cihetin tetkik edilebil
mesi de hâdise zikredilmesi halinde mümkün 
olabilecektir. 

4. 'Mebusların takip ettikleri işlerin, vatan
daşların işlerine tercih edilmesi için bir sebep 
görülememektedir. Bu mevzuda maden işleri 
Umum Müdürlüğüne tazyik yapılması da bahis 

1953 0 : 1 
mevzuu olmamaktadır. 

5. Maden işlerimizin normal cereyanını te
min ımafesadiyle Maden îşleri Umum Müdürlü
ğü için yeni bir teşkilât yapılması üzerinde du
rulmaktadır. 

Keyfiyet saygı ile arzolunur. 
Ekonomi ve Ticaret Ve'kili 

Fethi Çeliklbaş 

DÜZELTİŞLER 

92 nci ve 93 ncü Birleşim tutanak dergilerinde aşağıdaki düzeltişler yapılacaktır : 

Birleşim Sayfa Sütun Satır Yanlış * Doğru 

92 
92 
93 

92 
92 

109 

2 
2 
1 

39 
47 
3 

ölüm 
ölüm 
geçer 

idam 
idam 
geçen 
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îskân Kanununun bâzı maddelerinin tadiline ve yeniden bâzı hükümler ilâvesine dair 5420 ve 5826 
sayılı kanunların bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve yeniden bâzı hükümler ilâvesine dair olan 

Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Kerman 
Kemal özçoban 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
İsmet Olgaç 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfı öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 
Akif Sarıoğlu 
İbrahim Subaşı 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Etem Menderes 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 

Aza sayısı 487 
Rey verenler 250 

Kabul edenler : 248 
Reddedenler 2 

Çekinserler 
Reye katılmıyanlar : 221 

Açık mebusluklar 16 

[Kabul edenler] 
Müfit Erkuyumcu 
Mücteba Iştın 
Ali Fahri îşeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Koeabıyıkoğlu 
Sıtkı Yırcalı 

BÎLECÎK 
ismail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

1 BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
ihsan Gülez 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat 
îhsan Karasioğlu 
Nusret Kirîşcioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Mesud Güney 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip özer 
Hasan-Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
T> v A 1 ' J . 

Baha Akşıt 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Nâzım önen 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Hasan Osma 

ELÂZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 
l f . 1 J . C 1 1 • TT 
Mehmet Şevki Yaaman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoglu 
Kemal Zeytinollu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Galip Kmoğlu 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Hayrettin Erkmen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal Varınca 
Kemal Yörükoğlu 

HATAY 
Tayfur Sökmen 

İÇEL 
Halil Atalay 
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Hüseyin Fırat 
Salih înankur 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Şahap Tol 

İSPAETA 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
Ahmet Hamdi Başar 
Andre Vahram Bayar 
Bedri Nedim Gökııil 
Hadi Hüsman 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahuya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Sani Yaver 

ÎZMÎR 
Mehmet Ald'emir 
Pertev Arat 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Necdet Incekara 
Vasfı Menteş 
Halil özyörük 
öemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Esat Oktay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Sait Kantarel 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Âli Mühto 

Rifat Taşkın 
Ziya Termen 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
îsmail Berkok 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkale 
İbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Halil Sezai Erkut 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Ethem Vassaf 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Rifat Alabay 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Muammer Obuz 
Murad Âli Ülgen 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Asım Gündüz 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Nn 
suhoğlu 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Mehmet Kartal 
Nuri Ocakcıoğlu 

MANİSA 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Ay tem iz 
Ahmet Kadoğlu 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Ariıbaş 
Necip Bilge 
Asım Doğanay 
Fahri Köşkeroğlu 

ORDU 
Refet Aksoy 

RİZE 
İzzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Tevfik îleri 
Muhittin özkefeli 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Reşad Güçlü 

SURD 
Baki Erden 

Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SÎNOB 
Ali Şükrü Şavlı 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Sedat Zeki örs 
Bahattin Taner 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 

TOKAD " 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Hamdi Koyutürk 
Halûk ökeren 
Muzaffer önal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı -
oğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ergin 

VAN 
îzzet Akın 
Ferid Melen 

YOZOAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Rifat Sivişoğlu 

[Reddedenler] 
MALATYA 

Hikmet Fırat 
TOKAD 

Zihni Betil 
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[Beye katılmıy anlar] 

AFYON KABAHISAB 
Abdullah Güler 
Bekir Oynaganlı 
Ali ihsan Sâbis (I.) 
Avni Tan 
Salih Torfilli 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Hâmit Koray (î.) 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Muhlis Ete 
Osman Talât Iltekin 
Hâmid Şevket ince 
(t) 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
(t.) 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Enver Güreli 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 
(I.) 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Salâhattin inan 

BOLU 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
(t) 
Kâmü Kozak 

BUBDUB 
Mehmet Erkazancı 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Ali Canib Yöntem 
(I.) 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat lyriboz 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇOBUH 
Abbas Gigin 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Sedat Baran 

DENİZLİ 
Mustafa Gülcügil 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Suphi Ergene 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç (I.) 
Sabit Sağıroğlu ( t ) 
Ziya Soylu (I.) 

ERZURUM 
Saîd Başak 
Sabri Erduman 

ESKİŞEHİR 
Ekrem Baysal 

GAZİANTEB 
Samih inal 
Cevdet San 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Halit Zarbun 

HAKKARİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Abdullah Cüli 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
ihsan Altınel 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger 
d.) 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Salih Fuad Keçeci 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yaman 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Cihad Baban 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Osman Kapani 
Abidin Tekön 

KARS 
Fevzi Aktag 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Hüseyin Cahit Yalçın 
(I.) 

KASTAMONU 
Fahri Keçecioğlu 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Sıtkı Pekkip 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Elvan Kaman 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
(I.) 
Hüsnü Türkand 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu (I.) 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydmer 
Ziyad Ebüzziya 
Tank Kozbek 
Himmet ölçmen 
Ümran Nazif Yiğiter 
(t) 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Ahmet ihsan Gürsoy 
(t) 

MALATYA 
Esat Doğan 
Hüseyin Doğan (I.) 
Mehmet Sadık Eti 
ismet inönü 
Mehmet Kulu (I.) 
Abdülkadir özbay 
(t.) 
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Lûtfi Sayman (î.) 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Faruk İlker 
Refik Şevket înee (î.) 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Nedim ökmen (Vekil) 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Rıza Erten 
Cevdet Öztürk 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 

NİĞDE 
Süreyya Dellâloğlu 

Ferit Ecer 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

ı?.tgnij 

Kemal Balta 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Haşini Alişan (1.) 
Naci Berkman 
İsmail Isın 
Firuz Kesim 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay (î.) 
Hasan Fehmi Ustaoglu 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık 
Sedat Barı 
Tevf ik Coşkun 
Yusuf Ziya Eker 

Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 
Cezmi Türk 

SÜRD 
Mehmet Daim Süalp 

SÎNOB 
Muhtar Acar 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
İbrahim Duygun 
Halil İmre 
Rifat öçten 
Reşat Şemsettin Sirer 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 
Şevket Moean 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 

Saffet Baştımar 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

URFA 
Feridun Ayalp 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
Kazım Özalp 

YOZGAD 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 
Hâşim Tathoğlu 

ZONGULDAK 
Yunus Muammer Ala-
kant 

Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Rıza Incealemdar-
oğlu (1.) 
Cemal Kıpçak 
Avni Yurdabayrak 

Bursa 
Denizli 
Diyarbakır 
Kastamonu 
Kayseri 
Konya 
Malatya 
Manisa 

[Açık mebusluklar] 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

Sivas 
Tekirdağ 
Tokad 
Trabzon 
Urfa 
Zonguldak 

16 
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Vergi Usul Kanununun bâzı maddeleri ile bu kanuna bağlı cetvelde değişiklik yapılmasına ve 
bu kanuna bâzı maddeler ve fıkralar eklenmesine dair 5815 sayılı Kanunun bâzı hükümlerinin 
değiştirilmesine ve Vergi Usul Kanununun mezkûr kanunla kaldırılan 348 nci maddesi yerine bir 

madde konulmasına dair Kanuna verilen reylerin sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Âza sayısı 487 
Rey verenler 247 

Kabul edenler : 246 
Reddedenler 

Çekinserler ı 
Reye katılmıyanlar : 224 

Açık mebusluklar : 16 

AFYON KARAHİSAR 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis Öztürk 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 

ANKARA 
Sadri Maksudi Arsal 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ram iz Eren 
Mümtaz Faik Fenik 
Osman Talât îltekin 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfı öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Nail Geveci 
Şevki Hasırcı 
Etem Menderes 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 

[Kabul 
Müeteba Iştın 
Ali Fahri işeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yırealı 

BÎLECÎK 
ismail Aşkın 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 
Yüırmü Üresin 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri Okcuoğlu 

BOLU 
Zuhuri Danışman 
ihsan Gülez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh E rozan 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Kenan Yılmaz 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat 
Nusret Kirîşcioğhı 
Ömer Mart 

edenler] 
ÇANKIRI 

Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENÎZLÎ 
Baha Akşit 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlıı 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Cemal Köprülü 
Riikneddirı Nasuhioğlu 
Hasan Osma 

ELAZIĞ 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 

Nahid Pekcan 
ERZURUM 

Rıfkı Salim Burçak 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır Dülger 
Enver Karan 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Ekrem Baysal 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Hayrettin Erkmen 
Adnan Tüfekeioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatüık 
Halis Tokdemir 
Ahmet Kemal Varınca 
Halit Zarbun 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Salih Inankur 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Şahap Tol 
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İSPARTA 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
ihsan Altınel 
Ahmet Hamdi Başar 
Andre Vahram Bayar 
Faruk Nafiz ÇamhbeJ 
Bedri Nedim Göknil 
Hadi Hüsman 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Seyfi Oran 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Sani Yaver 

İZMİR 
Pertev Arat 
Avni Başman 
Behzat Bilgin 
Necdet încekara 
Halil özyörük 

KARS 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Galib Deniz 
Rifat Taşkın 
Ziya Termen 
Hayri Tosunoğlu _ 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
tsmail Berkok 
Kâmil Gündeş 
Ali Rıza Kılıçkaie 
tbrahim Kirazoğlu 
Mehmet özdemir 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip 

B : 99 1.7 
KIRŞEHİR 

Osman Bölükbaşı 
Halil Sezai Erkut 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Saim önhon 
Lûtfi Tokoğlu 
Hüsnü Türkand 
Ethem Vassaf 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Rifat Alabay 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydı ne r 
Sıtkı Salim Burçak 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Muammer Obuz 
Murad Âli Ülgeıı 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkiıı 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Asım Gündüz 
Ahmet îhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
îhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Hikmet Fırat 
ismet înönü 
Nuri Ocakcıoğlu 

MANİSA 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Muhlis Tümay 

1953 O : 1 
MARAŞ 

Abdullah Ayteıni/, 
Nedim ökmen 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Abdürrahman Bayar 
Cevdet öztürk 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Nuri özsan 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Necip Bilge 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
tzzet Akçal 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Tevfik tleri 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Reşad Güçlü 
Sinan Tekelioğlu 

SİİRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 

Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardım 

SÎNOB 
Server Somuncuoğlu 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Şevki Ecevit 
Sedat Zeki örs 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 

TOKAD 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Halûk ökeren 
Mustafa Özdemir 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştımar 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Hamdi Orhon 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

URPA 
Necdet Âçanal 
Feridun Ergin 

VAN* 
tzzet Akın 

YOZOAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Yusuf Karslıoğlu 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Suat Başol 
Rifat Sivişoğlu 

[Çekinserler] 
VAN 

Ferid Melen 
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[Beye katılmıy anlar] 

AFYON KARAHISAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Ali ihsan Sâbis (I.) 
Avni Tan 
Salih Torfilli 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
ismet Olgaç 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Muhlis Ete 
Abdullah Gedikoğlu 
Hâmid Şevket ince 
(t) 

ANTALYA 
Nazifi Şerif Nabel 
(t) 
Akif Sarıoğlu 
ibrahim Subaşı 

AYDIN 
Namık Gedik 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 
Lûtfi Ülkümen 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Muzaffer Emiroğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Enver Güreli (Vekil) 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
(t. A.) 
Muharrem Tuncay 
(t) 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Salâhattin inan 

BOLU 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
(t) 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Herkmen 
Sadettin Karacabey 
Halûk Şaman 
Ali Canib Yöntem 
(t) 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat lyriboz 
ihsan Karasioğlu 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 

DENİZLİ 
Mustafa Gülcügil 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Sabit Sarıoğlu 
Ziya Soylu (I.) 

ERZURUM 
Saîd Başak 
Sabri Erduman 
Emrullah Nutku 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 

GAZİANTEB 
Samih inal 
Galip Kmoğlu 
Süleyman Kuranel 

Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Tahsin inanç 
Doğan Köymen 
Arif Hikmet Pamuk-
oğlu 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Kemal Yörükoğlu 

HAKKARİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nihad Reşad Belger (I.) 
Mithat Benker 
Fuad Hulusi Demirelli 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yaman 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Mehmet Aldemir 
(î. A.) 
Cihad Baban 
Muhiddin Erener 

Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Osman Kapani 
Vasfi Menteş 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca (I.) 
Ekrem Hayri Üstündağ 
(Vekil) 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 

-Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Hüseyin Cahit Yalçın 
(t) 

KASTAMONU 
Sait Kantarel 
Fahri Keçecioğlu 
Şükrü Kerimzade (I.) 

I Muzaffer Âli Mühto 
(t) 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik*Bakay 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Elvan Kaman 
Rifat Özdeş 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Salih Kalemcioğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 

KONYA 
L Abdürrahman Fahri A-

ğaoğlu (I.) 
Remzi Birand 
Abdi Çilingir 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 

I Ümran Nazif Yiğiter 
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KÜTAHYA 

Hakkı Gedik 
MALATYA 

Esat Doğan 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Abdülkadir özbay (î.) 
Lûtfi Sayman (î.) 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Semi Ergin 
Faruk İlker 
Refik Şevket İnce 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdülkadir Kalav 

Rıza Erten 
Kemal Türkoğlu, 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinci 
Nadir Nadi 
Nâtık Poyrazoğlu 

ORDU . 
Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Osman Kavrakoğlu 

SAMSUN 
Haşim Alişan (1.) 
Naci Berkman 
İsmail Işın 
Firuz Kesim 
Şükrü Uluçak (I.) 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Remzi Oğuz Arık * 

[Açık me< 
Bursa 1 
Denizli 2 
Diyarbakır 1 
Kastamonu 1 
Kayseri 1 
Konya 2 
Malatya 1 
Manisa 1 

İTevfik Coşkun 
[Yusuf Ziya Eker 

Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Cezmi Türk 

SÎNOB 
Muhtar Aear 
Nuri Sertoğlu 
AM Şükrü Şavh 
Muhit Tümerkan (1.) 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
İbrahim Duygun 
Nurettin Ertürk 
Halil İmre 
Rifat öçten 
Reşat Şemsettin Sirer 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan 

s TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 

busluklar] 
Sivas X 
Tekirdağ 1 
Tokad i 
Trabzon 1 
Urfa 1 
Zonguldak 1 

— 
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Hamdi Koyütürk 
Muzaffer önal 

TRABZON 
Naci Altuğ 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Mahmut öoloğlu 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

ÜRPA 
Feridun Ayalp 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroglu 

VAN 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Avni Doğan 
Faik Erbaş 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Riza încealemdar-
oğlu (1.) 
Cemal Kıpçak 
Avni Yurdabayrak 
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S. SAYISI : 204 
Tapulama Kanununun bazı maddelerinde değişildik yapılmasına 
dair kanun lâyihası ve İçişleri, Adalet ve Bütçe komisyonları ra

porları (1/545) 

T.C. • 
Başvekâlet 28* I. Î9S3 

Muamelât Umvm Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayt: 71/2472, 6/174 " • " „ " " * • • 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Tapulama Kanununun bâzı maddelerinde değişiklik yapılması hakkında Devlet Bakanlığınca 
hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 20 . 12 . 1952 tarihinde Yüksek Mecliste sunulması kararlaştı
rılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederÎBiv 

Başvekil 
A. Menderes 

i 

5602 sayılı Tapulama Kanununun bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair kanun tasarı
sının gerekçesi 

5602 sayılı Tapulama Kanununun 2 yıldan beri devam eden tatbikatında karşılaşılan güçlükleri 
bertaraf etmek ve kanunun daha iyi işlemesini sağlamak amaciyle bâzı maddeler üzerinde deği
şiklik yapılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

1. Hiristiyan ahali ile meşgul iken bunların firar ve tegayyübü sebebiyle tamamen veya kıs
men metruk bulunan köylerle civar köylerden veya kasabalardan bir kısım arazinin ilhakı sure
tiyle sınır değişikliği yapılmış olan köylere ilhak edilen gayrimenkullerin durumu hakkında Ka
nunun 9 ncu maddesi mucibince seçilen bilirkişilerden bilgi almak mümkün olmadığından tapu
lama işleri geri kalmaktadır. 

Bu gibi hallerde gayrimenkullerin durumunu tâyin edebilecek bilirkişi temin edilebilmesi ba
kımından 9 ncu maddeye bir fıkra ilâvesi ve bir fıkrasında da değişiklik yapılması zaruri görül
müştür. 

2. Tapulama işlerinde kolaylık ve çabukluğu temin maksadiyle dâvâlı gayrimenkullerin bir 
cetvelinin yargıç tarafından hazırlanarak köy odası kapısına yapıştırılmak suretiyle ilân edil
mesi hakkında hüküm vaz 'edilmiştir. Hazinenin köyde mümessili bulunmadığı için, Hazine aley
hine açılan dâvalarda, dâvayı takip edecek yetkili merci haberdar olamamaktadır. Hazine huku
kunun muhafazası bakımından Hazine aleyhine açılmış olan dâvalarda bu cetvellerin 15 gün evvel 
tanzim olunarak bir örnelinin mahallin en büyük mal memurluğuna tebliği uygun olacağı düşü
nülmüş ve 33 ncü maddeye bu sebeple bir fıkra eklenmiştir. 

3. Tapulama işlerinden doğan dâvalar köylerde ve gayrimenkulun başında rüyet edilmekte 
ve karara bağlanmaktadır. Bu sebeple Gezici Arazi Kadastrosu yargıçları devamlı olarak köylerde 
çalışmakta ve günde en az 15 dâvaya bakmakta ve keşiflerini icra etmektedirler. 5887 sayılı Harç
lar Kanununun 125 nci maddesi mucibince yargıçlara bir günde ikiden fazla yapılacak keşif için 
maktuan 10 lira yol tazminatı verilmesi kabul edildiğine göre devamlı olarak köylerde birçok 
dâva gören Gezici Arazi Kadastrosu yargıçlarına 5602 sayılı Kanunun 4& ncu maddesi hükmüne 
göre dört buçuk lira gündelik verilmesi hem yargıçlar arasında müsavatı bozmakta ve hem de 
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köylerde açjk- havada- yorucu; bir hizmet teşkil eden faaliyetle mütenasip olmamaktadır. 

Halen 32 Gezici Arazi Kadastrosu Yargıçlığı kadrosu mevcut olup bunlardan 16 sı münhaldir. 
Adalet Bakaniığuıca b* mahallere teminatlı yargıçlar arasından tâyin yapılmak üzere Gezici 
Araai Kadastrosu Yargıçlığı vasıflarını haiz kimselere sık sık teklifler yapıldığı halde hiçbir yar
gıç, bu yargıçlığın bugünkü ağır mesai tarzı itibariyle teklifleri kabul etmemekte ve münhalle-
rin kapatılmasında müşkülât çekilmekte olduğu ve halen Gezici Arazi Kadastrosu Yargıçlığı yap
makta olanların da umumi kadrolara geçmek üzere devamlı surette Adalet Bakanlığına müraca
atta bulundukları anlaşılmaktadır. 

Şu durum karşısında bu hizmetin tahmil ettiği külfet göz önünde bulundurularak şehir ve 
kasabalarda bulunan yargıçlar misillû muadeleti temin için Gezici Arazi Kadastrosu yargıçlarına 
köylerde ve arazi üzerinde çalıştıkları her gün için maktuan 10 lira tazminat verilmesi zaruri gö
rülmüş ve 49 ncu maddenin ikinci fıkrası bu sebeple değiştirilmiştir. 

İçişleri Komisyonu raporu 

14 ,11 . 1953 

Yüksek Reisliğe 

Tapulama Kanununun bâzı maddelerinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası, Hü
kümet adına Devlet Vekilinin iştirakiyle komis
yonumuzda görüşüldü. 

Müzakere mevzuu olan kanun lâyihası hak
kında; Devlet Vekilinin vermiş olduğu geniş 
ve etraflı izahatla Hükümet lâyihasmdaki mu
cip sebepler komisyonumuzca da yerinde görü
lerek, Hükümet metni, 3, 4 ve 5 nci maddele
rinde yapılan kelime değişiklikleriyle aynen ka
bul edildi. 

Havalesi gereğince Adalet Komisyonuna tev
di buyurulmak üzere yüksek Riyasete sunulur. 
İçişleri K. Reisi Bu R. Sözcüsü Kâtip 

Edirne Zonguldak Muğla 
R. Nasuhioğlu A. Yurdabayrtok Y. Başer 

Afyon K. Amasya Balıkesir 
A. Veziroğlu K. Eren S. Başkan 

Bursa Çoruh 
A. Erozan Z. Ural 

İmzada bulunamadı 
Çorum İstanbul Kütahya 

B. Rol&ttş C. Türkgddi Yusuf Aysal 
Kütahya Niğde Ordu 
B. Besin F. Ecer F. Boztepe 

Sivas Trabzon Van 
E. Damalı H. Orhon 1. Akın 

T. Bi Mı M. 
îçisUri Komisyonu 
Esas No ; 1/545 
Karar No* : 41 

( S. Sayısı : 204 ) 



A4*let Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 

Esas No. i/545 
Karar No. 31 

to.lt .1953 

Yüksek Reisliğe 

5602 sayılı Tapulama Kanununun bâzı anad-
dek-rinde değişiklik yapılmasına dair kanun lâyi
hası komisyonumuza havale edilmiş olmakla Tapu 
ve Kadastro Uonum Müdürünün iştiraki ile görü
şüldü: 

Hükümetin esibalbı mucibe lâyihasında belir
tildiği veçhile taımamen veya kısmen metruk 
araziler ile sınır değişmesi vâki olan birliklerin 
kadaabrosuanun yapılımasında mevcut metne -g'6-
ve bilirkişi bulunmasında güçlük çekilmekte
dir. 5602 «ayılı Kanıunun esbalbı onucibe lâyiha
sından da anlaşilaeağı veçhile her birlik bilirki
şileri aneak kendi (birliğine dâhil kimselerden 
seçmesi ieabedeceğine gönce tamamen veya kıs
men ımetrruk arazi ile ilhak edilen araziler için 
kadastro muaımelesdnin gecikmeye mahal tkal-
madtaıı tamamlansnası ve araziyi bilen büirkişi-
ieırin bulunafeilnıesi bakımından maddeye eivar 
birliklerden diye o birice ühafc edilen arazinin 
evvelce dâhil bulunduğu birliklerden kanunun 
tâyin ettiği esaslar dairesinde 'bilirkişi seçilece
ği ve eğer ilhak edilen aırazi şehir ve kasabadan 
abanmış ise 'bilift̂ kişileonn o şehir veya kasabanın 
belediyesinee seçileceği hususları açık ve sarih 
olarak alınması ve bilirkişilere arazi kadastro 
teknisiyeni ve yardımcısı hazır bulunduğu hal
de o kirlik ihtiyar kurulu1 tarafından Hukuk 
Muhafceaneleri Usulü Kanununun 339 ncu mad
desi gereğine© yemin ettirilir şeklindeki esas 
(metnin 4 ncü fıkrasının 5 noi fîkna olarak aynen 
alınmasından ibaret olan okra da kotaaisyonu-
muzda hazırlanmakta olan Hukuk Usulü Muiha-
4ceme4eri Kanonu lâyihası müzakere edilmekte 
olup yemin maddesinin 339 ncu madde olarak 

kalacağı belli ol»ad*ğuıdan fıkradan 339 ncu 
maddemin çıkarılarak <Hakuk Usulü Muhake-
mederi Kanunun hüküöl«rine,föj?e yemin ettiri
lir) şeklinde dçğiçtBiterok .L^yihannı Ibirâıci 
maddesi tadü şekliile kai«d edilan^tia-. 

İkinci maddeyo,aite«babı iMieibe muvacehe
sinde bu madde aynen ve 3 ncürmaddede,de ge
rek kadastro hâkimlerisin v« .gerekse kadastro 
müdür ve teknkiysaleri ile yandımcılarının ve 
hizmetliler ile kâtiplerin mütemadi olarak kır
larda «ecen..günlerinde hizmetieMnm.«ğiriığı ile 
mütenasip bir gündelik almalarını teminen bu 
madde de komisyo«uınuizca (gezici.hâkimler 10, 
müdürler ve:teknisiyealer ,6, teknisiyen yardım
cıları ile hizmeÜdlerve.kâtjlpler 4 üra;gü»delik 
alırler) şeklinde değjgtirüerek 4 ve 5. net madde
ler de redaksiyon düzeltmeleri ^sapılmıştır. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di edilmek üzere Yükaek Reisliğe sunulur. 

Reis 
îımir 

H. Özyörük 
Amasya 
ı. m$Gç 
Çanakkale 

N. Kirişeioğîu 
'Erzurum 

'•K. Karan 

mm 
Mimim 

Ş. Mrğm 
Aytteı 

N.J&e>v0&i 
Çowıh 

MAQm#y 
' Gf azianteb 

<Mip*Kittötfcı 

ISBto&p 
®aMr«*Jr 
V. fama 
Ayam 

>C. İMü 
&âittse 

rM.}Wn$4mn 
î̂staattml 

A. 'M&hos 
Irrtzada'btriujıasnafdı 

Kayseri Konya Sivas 
r . Z. Turgut B. Ay diner N. İSrtutk 

Tokad Yozgad 
H. ökeren N. Ü. Alcût 

(« . Öayisi:âÖ4) 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bilice Komisyonu 
Esas No. 1/545 
Karar No. 83 

Yüksek 

Tapulama Kanununun bâzı maddelerinde de
ğişiklik yapılması hakkında Devlet Vekilliğince 
hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılıp Başvekâletin 28 . I . 
1953 tarihli ve 6/174 sayılı tezkeresiyle gönderi
len kanun lâyihası içişleri ve Adalet komisyonla
rı raporları ile birlikte komisyonumuza havale 
olunmakla Devlet Vekili Celâl Yardımcı ve Ta
pu ve Kadastro Umum Müdürü hazır oldukları 
halde tetkik ve müzakere edildi. 

Lâyiha; 5602 sayılı Tapulama Kanununun 
(2) yıldan beri devam eden tatbikatı neticesi 
olarak karşılaşılan bâzı güçlükleri bertaraf et
mek ve kanunun daha iyi işlemesini temin etmek 
maksadiyle mezkûr kanunun 9 ve 33 ncü madde
lerine birer fıkra eklenmesini ve 49 ncu madde
sinin 2 nci fıkrasının da değiştirilmesini istihdaf 
etmektedir. 

Hırıstiyanlarla meskûn iken bunların firar 
veya tagayyübü hasebiyle tamamen veya kısmen 
metruk kalan köylerle civar köy ve kasabalardan 
bir kısım arazinin ilhakı suretiyle sınır değişik
liği yapılmış olan köylere ilhak edilen gayrimen
kullerin durumları hakkında, kanunun 9 ncu 
maddesi gereğince o köy veya mahalle dernekleri 
tarafından ve bunların bir hafta zarfında seçme
meleri halinde de mülkiye âmirleri tarafından 
seçilen bilirkişilerden malûmat ve izahat alınma
sı icabetmekte olup Hükümet, bu tarzda seçilen 
bilirkişilerden malûmat almanın, çok kere müm
kün olmadığını ve bu yüzden tapulama işlerinin 
geri kaldığını nazara alarak, bu gibi ahvalde 
civar birliklerden de bilirkişi seçebilmesini te
min edebilmek maksadiyle 9 ncu maddeye bir 
fıkra eklenmesini ve aynı maddenin bir fıkra
sının da tadilini teklif etmiş bulunmaktadır. 

33 ncü maddeye bir fıkra ilâvesi teklifi; 
tapulama işlerinin süratle tedviri aynı zamanda 
Hazine hukukunun muhafazası için gayrimen-
kuller hakkında Hazine aleyhine dâva açıl
ması ıhalinde bu gayrimenkullerin bir listesi
nin mahkemece hazırlattırılarak, dâva tarihin-

20 . V . 1953 

Reisliğe 

den onbeş gün evvel mahallin en büyük mal-
memurlnığuna tebliğ edilmesinin Hükümetçe 
muvafık ve zaruri görülmüş olmasındandır. 

49 ncu maddenin 2 nci fıkrasının değişti
rilmesi suretiyle de; Harçlar Kanunumun 125 
nci maddesi gereğince yargıçlara bir günde 
ikiden fazla yapılacak keşif için maktuan (10) 
lira yol tazminatı verilmesi kabul edildiğine 
göre devamlı olarak köylerde «birçok dâva gö
ren arazi kadastrosu yargıçlarına da hizmete 
karşı olan rağbetsizliği önlemek ve 'bu bakım
dan âdilâne bir ahenk tesis etmiş olmak için 
(10) lira gündelik verilmesinin temini istenil
mektedir. 

îçitşleri ve Adalet komisyonlarınca tadilen 
'kabul olunan Lâyiha üzerinde cereyan eden 
müzakerelerden sonra maddelere geçilmesi ka
bul edilmiş ve Adalet Komisyonunun tanzim 
ettiği metin görüşmeye esas tutulmuştur. 

(Birinci madde; vuzuhu temin maksadiyle, 
5602 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin, ilâve ve 
tadil edilmek istenilen fıkralara ait hükümleri 
ihtiva etmıek üzere, tamamının değiştirilmesi 
suretiyle yeniden tanızim olunarak, 

Gayrimenkuller hakkında Hazine aleyhine 
açılmış olan dâvalarda mahallin en büyük 
malmemurluğuna bu gayrimenkullerin birer 
cetvelinin tebliğ edildiği anlaşılmadıkça dâva
ya ba'küamıyaıcağı hakkındaki hükmün, bu 
kanunun 2 nci maddesiyle 6602 sayılı Kanu
nun 33 ncü maddesine eklenen fıkraya ilâvesi 
komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Adalet Komisyonunun tadilen kabul ettiği 
lâyihanın 3 ncü addesiyle aynı kanunun 49 ncu 
maddesinin 2 nci fıkrasında değişiklik yapılma
sına ve gezici hâkimler ile müdürler, teknisiyen-
ler, teknisiyen yardımcıları, hizmetliler ve kâ
tiplere de gündelik verilmesine dair olan hü
küm komisyonumuzca da yerinde görülmüş ve 
madde, ikinci fıkrasının değil tadilen kabul edi
len şekle göre tamamının değiştirilmesi suretiyle 
yeniden tanzim ve kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 204 ) 



Yürürlük maddeleri şeklen değiştirilmek su
retiyle yeniden hazırlanan kanun lâyihası Umu
mi Heyetin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek 
Reisliğe sunulur. 

Reisvekili 
Giresun 
M. Şener 

Kâtip 
Sivas 

H. îmre 
Çanakkala 

K. Akmanlar 
Gümüşane 

K. Yörükoglu 
istanbul 
F. Saytmer 

Sözcü 
İstanbul 

H. Hüsman 

Antalya 
A. Sartoğlu 

Elazığ 
ö. F. Sanaç 

istanbul 
S. Oro/n 
îzmir 
B. Bilgin 

îzmir Kırklareli 
T.CHirerk Ş.Bakay 

Konya Konya 
R. Birand Jf. A. Ülgen 

Mardin Samsun Siird 
R. Erten T. İleri B. Erden 

5602 numaralı Kanunda değiştirilmesi 
gereken daha birçok hükümler vardır. Bun
lardan bir kısmını Hükümet diğer kanun ta
sarıları ile Büyük Meclise getirilmiştir. Bun
ların hepsinin birleştirilmesi lâzımgeldiği ka
naatindeyiz. 

Trabzon Van 
C. R. Eyühoğlu F. Melen 

(S. Sayısı : 204) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

— 6 — 
İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİCİ 

Tapulama Kanununun bâzı maddelerinde deği
şiklik yapılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5602 sayılı Kamınım 9 ncu 
maddesine, 4 neü fıkra olarak bir fıkra eklenmiş 
ve 4 neü fıkra 5 nci fıkra olarak, aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

4. «Tamamen veya kısmen metruk olması 
veya sınırının değişmesi • sebebiyle birlik arazi
sinin durumunun o birlik bilirkişileri tarafından 
tâyin edilmesi mümkün olmıyan hallerde, civar 
birliklerden veya, o birliğe ilhak edilen arazi
nin evvelce dâhil bulunduğu birliklerden yakar
daki esaslar dairesinde ve eğer ilhak edilen 
arazi şehir veya kasabadan alınmış ise o şehir 
veya kasabanın belediyesince bilirkişi seçilir.» 

5. «Bilirkişilere arazi kadastrosu teknisi-
yeni ve yardımcısı hazır bulunduğu halde o bir
lik ihtiyar kurulu tarafından Hukuk Muhake
meleri Usulü Kanununun 339 ncu maddesi gere
ğince yemin ettirilir ve keyfiyet nir tutanakla 
tevsik olunur.» 

MADDE 2. — Aynı kanunun 33 ncu madde
sine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Hazine aleyhine açılmış olan dâvalarda bu 
cetvellerin bir örneği 15 gün evvel mahallin en 
büyük mal memurluğuna gönderilir.» 

MADDE 3. — Aynı Kanunun 49 ncu mad
desinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Gezici yargıçlar 10 lira ve hizmetliler de kâ
tipler gibi gündelik alırlar.» 

Tapulama Kanununun bazı maddelerinde deği
şiklik yapılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

birinci maddesi 

MADDE 2. — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

ikinci maddesi 

MADDE 3. — Aynı kanunun 49 ncu mad
desinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

«Gezici hâkimler 10 lira ve hizmetliler de 
kâtipler gibi gündelik alırlar.» 

( S . Sayısı : 204) 



ADALET KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİKTİ 

Tapulama Kanununun bazı maddelerinde deği
şiklik yapılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — 5602 sayılı Kanunun 9 ııcu 
maddesine, 4 ncü fıkra olarak bir fıkra eklen
miş ve 4 ncü fıkra 5 nei fıkra olarak, aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

Tamamen veya kısmen metruk olması veya 
sınırının değişmesi sebebiyle birlik arazisinin 
durumunun o birlik bilirkişileri tarafından tâ
yin edilmesi mümkün olmıyan hallerde, civar 
birliklerden veya o birliğe ilhak edilen arazi
nin evvelce dâhil bulunduğu birliklerden yu-
kardaki esaslar dairesinde ve eğer ilhak edi
len arazi şehir veya kasabadan alınmış ise o 
şehir veya kasabanın belediyesince bilirkişi se
çilir. 

»Bilirkişilere arazi kadastrosu teknisiyeniı ve 
yardımcısı hazır bulunduğu halde o birlik ih
tiyar kuruluı tarafından Hukuk Usulü Muha
kemeleri Kanunu hükümleri gereğince yemin 
ettirilir ve keyfiyet bir tutanakla tevsik olu
nur, 

'MADDE 2. — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Aynı kanunun 49 ııcu mad
desinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

'Gezici hâkimler 10, müdürler ve teknisiyen-
lev 6, teknisiyen yardımcıları ile hizmetliler ve 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Tapulama Kanununun bâzı maddelerinde deği
şiklik yapılmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 5602 sayılı Tapulama Kanu
nunun 9 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

Müdür, kadastro yapılacak birliklerin muh
tar ve ihtiyar kurullarını o birliğin kadastrosu
na başlanmadan önce merkezine davet ederek bu 
işlerin nasıl yapılacağını kendilerine anlatır. 
Dernekleri toplıyarak altı bilirkişi seçmelerini 
tebliğ eder. 

Bu tebliğ üzerine bir hafta içinde köy^eya 
mahalle dernekleri muhtarın başkanlığında top
lanarak mutlak ekseriyetle altı bilirkişi seçerler. 
Birinci oturumda çokluk bulunmazsa toplantı 
ertesi güne bırakılır. O gün bulunanların mev
cudu ile seçim yapılır ve seçilenlerin adları muh
tar tarafından müdüre bildirilir. 

Bilirkişiler süresi içinde seçilmediği takdirde 
mülkiye amirlerince seçilir ve adları müdüre bil
dirilir. 

Tamamen veya kısmen metruk olması veya 
sınırının değişmesi sebebiyle birlik arazisinin 
durumunun o birlik bilirkişileri tarafından tâ
yin edilmesi mümkün olmıyan- hallerde, civar 
birliklerden veya o birliğe ilhak edilen arazinin 
evvelce dâhil bulunduğu birliklerden yukardaki 
esaslar dairesinde ve eğer ilhak edilen arazi şe
hir veya kasabadan alınmış ise- o şehir veya ka
sabanın belediyesince bilirkişi seçilir. 

Bilirkişilere arazi kadastrosu teknisiyeni ve 
yardımcısı hazır bulunduğu halde o birlik ihti
yar kurulu tarafından Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanunu hükümleri gereğince yemin ettirilir 
ve keyfiyet bir tutanakla tevsik olunur. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 33 ncü madde
sine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Hazine aleyhine açılmış olan dâvalarda bu 
cetvellerin bir örneği 15 gün evvel mahallin en 
büyük«,mal memurluğuna gönderilir. Bu cetvel
ler örneğinin mal memurluğuna tebliğ edildiği 
anlaşılmadıkça dâvaya bakılmaz. 

MADDE 3. — Aynı kanunun 49 ncu madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Bu kanunun uygulanmasında görevlendirilen 
bütün memurlar birinci maddede belirtilen yer
lerde arazi üzerinde çalıştıkları günlerde 5055 

( S. Şayi! ısı : 204) 



Hü. 

MADDE 4. — Bu kanun 
yürürlüğe girer. 

yayımı tarihinde 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini Bakan 
lar Kurulu yürütür. 

Başbakan ve 
Dışişleri B. V. 

A. Menderes ı 
Devlet Bakanı 
M. Alakant 

Millî Savunma Bakanı 
S. Kurtbek 

Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
T. ileri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
E. Güreli 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

t. 

Adalet Bakanı 
O. Ş. Çiçekdağ 

İçişleri Bakanı 
ve Sa. ve So. Y. B. V. 

E. Menderes 
Maliye Bakanı 

* H. Polatkan 
Bayındırlık Bakanı 

K. Zeytinoğhı 
Sağlık ve So. Y. Bakanı 

Ulaştırma Bakanı 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı 
S. Ağaoğhı 

işletmeler Bakanı ve 
Güm. ve T. B. V. 

8. YtrcaU 

I<&. K. 

'MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinden 
yürürlüğe girer. 

•MADDE 5. '— Bu kanun hükümlerini İcra 
Vekilleri Heyeti yürütür. 

( S. Sayısı : 204 ) 



Ad. K. 

kâtipler 4 lira gündelik alırlar. 

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini icra 
Vekilleri Heyeti yürütür. 

B. K. . ' "~™ '" 

sayılı Kanunla değiştirilen 2613 sayılı Kanunun 
43 neü maddesi hükmünden faydalanırlar. Şu 
kadar ki gezici hâkimler (10), müdürler ve tek-
nisiyenler (6), teknisiyen yardımcıları ile hiz
metliler ve kâtipler (4) lira gündelik alırlar. 

MADDE 4. 
riyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde me-

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

• • • 11 

( S. Sayısı : 204 ) 





S. SAYISI : 209 
Vakıf zeytinlik, incirlik, fındıklık, narenciye ve meyvalıkların satış 
şekli hakkında kanun lâyihası ve Tarım, Maliye ve Bütçe komis

yonları raporları (1/456) 

T.C. 
Ba§bakanhk 5 ,VI1. 1952 

Muamelât Genel Müdürlüoü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı -.71-2393, 6/1911 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Bakanlar Kurulunca 11 . VI . 1952 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Vakıf 
zeytinlik, incirlik, findıkhk, narenciye ve meyvalıklarmın satış şekli hakkındaki kanun tasarı
sının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

r : GEREKÇB . " '* 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ve temsil ettiği varlıklar meyanında bulunan zeytinlik, 
incirlik,fmdıklık, narenciye ve meyvalıkların bir kısmının birbirinden uzak geniş sahalara ya
yılmış olması ve bir kısmının küçük parçalar halinde bulunması dolayı/siyle muhafaza ve bakım
larının sağlanamadığı ve binnetice matlup olan istifadenin lâyikiyle teinm edilememekte olduğu 
uzun tecrübe yıllarının verdiği neticelerle sabit olmasına binaen bunlardan 2762 sayılı Vakıflar 
Kanununun on ikinci maddesinde yazılı ölçüye göre elde kalmaları gerekli görülmiyerilefin ica
bında bedel takdiri suretile de satılarak elden çıkartmasını temin maksadiyle tânzim olunan 
kanun tasarısı iliştirilerek takdim kılınmıştır. 

Gerçi 2762 sayılı Vakıflar Kanununun yukarda sözü geçen on ikinci maddesine göre Vakıf-
lar Genel Müdürlüğü satış yetkisini haiz ise de halen mer'i mevzuata göre bu işlemin 2490 sayılı 
Kanuna tevfikan kapalı veya açık artırma yoliyle veya pazarlıkla yapılması lâzımgelmektedir. 

Bu usullerle satış yoluna gidildiği takdirde bilhassa büyük parçaların alıcıları mahdut ol
makta ve değer bedellerinin temininde müşkülât çekilmektedir. 

Diğer taraftan bu gayrimenkullerin bulundukları sahada mukim olan topraksız ve geçim vası
tasından mahrum vatandaşlar bu müzayedelere iştirak imkânını bulamamaktadır. 

Bu yerlerin icabında parçalara ayrılarak müzayedeye çıkarılmadan rayice göre tâyin edilecek 
değer bedelleri üzerinden bir nevi tevzi yolu ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara da satılmaları halin
de hem yukarda arzedilen mahzurlar önlenerek idare menfaati temin edilecek ve hem de muhtaç 
kimselerin bankadan uzun vâde ile edindirme kredisi almak suretiyle mülk sahibi olmaları sağ
lanacaktı?. 

Birinci maddenin metnine göre, bu gibi yerleri tesbit, satış evrakını tanzim ve bedel takdir 
edecek olan komisyonların ne suretle teşkil olunacağı ve satışın nasıl yapılacağı bir tüzükle tes
bit edilecektir. 

Hiç ziraat arazisi veya zeytinlik, incirlik, fındıklık, narenciye ve meyvalığı olmıyanlardan bu 
kanuna göre gayrimenkul satın alacakların 4753 sayılı (Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu) nun 



— 2 — 
61 nci maddesinde yaanh muafiyetlerden istifadelerinin temini maksadiyle ikinci madde teklif 
edilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1952 yılı bütçesi tanzim edilirken böyle bir masraf derpiş edil
mediğicihetle- beâei 1;afaK# ve satışmuame&l»*! dolayısiyle ihtiyar edilecek masraftan, haki» 
komısm gayrimefiJiöfieria her turla? giderleri karşılığı olan 421 nci (Arazi, incirlik ve zeytinlikler 
genel giderleri) bölümünden ödenmesinin, temini maksadiyle de üçüncü madde kaleme alınmıgtır» 

Tanm Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Tarım Komisyonu 

Esas No. 1/456 
Karar No. 9 

lâ . 1 . 195S 

Yüksek Reisliğe 

Vakıf zeytinlik, incirlik, fındıklık ve mey-
valıklarm satış şekli hakkındaki kanun lâyiha
sı ilgili Vekâlet temsilcileri önünde komisyonu
muzca incelendi : 

Birinci maddenin birinci fıkrası, mânaya 
daha fazla açıklık vermek için, tahrir şekli ba
kımından değiştirilerek kabul edildi. 

Birinci maddenin ikinci fıkrası ise büsbütün 
ayrı bir hüküm ifade ettiğinen bir muvakkat 
madde halinde tedvinine karar verildi. 

Üçüncü madde, muvakkat bir hüküm ifâde 
ettiğinden geçici madde halinde tedvin edildi. 

Ettğer maddeler aynen kabul edildi. 
Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna gön

derilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Tarım Komisyonu Reisi Sözcü 

Manisa Aydın 
S. Mıhçt&ğlu Lûtfi Ülkümm 

Kâtip 
Kastaımara Afyon K. Afyon K. 

8. Kmtorü A. Güler 8. TorfiJM 

Balıktsir 
M. Emiroğlu 

imzada bulunamadı 
Çankırı 

K. Atakurt 
İmzada bulunamadı 

Elâzığ 
S. Ergene 

Gaziauteb 
S. Ünlü 

İmzada bulunamadı 
Kars 

E. Aktaş 
Kocaeli 

S. KaUmcioğlu 
Niğde 

F. Köskeroğlu 
Seyhan 

T. Coşkun 

Bursa 
S. Herkmen 

Denteli 
R. Tavashoğlu 

Gazianteb 
E. Cenani 

İmzada bulunamadı 
Giresun 

A. N. Duyduk 

Kars 
V, Koçulu 

Konyra, 
A. R. Ercan 

Ordu 
//, Şarlan 

Kayseri 
M. Özdenıir 

Majraf 
A. Kadoğlu 

Ordu 
il. Topaloğlu 

Tekirdağ 
Y. Zitya Tnn*a§ 

tmzadaf bwte*ıam<adî 
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üüiye Komkŷ au s*pwu 
T. # . * . if. 

S N » W©. i/*W 
KnvwrWo. Sİ 

40M.M33 

Yüksek Retol$« 

V-allEf? ^ayüaük, iaûâclik, iındıldık, narenci
ye <v« «ae^pv^Uslarm matoş şekli Jhabkındaiki ka
mın flgyibaaı îMaliye v* Taxım vâkâktlerdyle Va-
kıüar G*nel Müdürlüğü mümessillerinin 4e hu-
attDİÎfle 4Kwmsyoımmuz£a incelendi. 

Lâyihanın «heyeti ıwımmryesi üzerinde y»pı-
toü^gö»ifc|m«lei' sambada, gayed. gayrikabild hu-
-sâl -bir hale #ekniş olan ve 2762 «ayılı Kanu-
öun 12 m&i m*wLd-e«ine fgöıe Vakıflar *€teaıel Mü-
^ r ^ ü n e e «atılabilen bâzı jgByrimenkuüerhı sa-
't$uu, £480 sayılı Kailim ibükümkrine tabi ol-
makaıam kem va4sîf <nTÜeas9Besimn -gayesine da-
-fera <<$(g&n x>lan he*n 4 e îtafha 'yüksek bir satış 
bedeli temdn edebilecek (bir usul dairesinde yap-
n»k ^makadiyle lâyihanın hazırlandığı anlaşıl
mıştır. 

Bahis mevzuu gayrimenkullerin fiyat takdi
ri suretiyle satılmaları (bilhassa 'büyük arazi sa
tışlarında zengin alıcıların hazırlıyacakları kom
ploları önlemek suretiyle Arz Talep Kanununun 
hükmünü serbestçe icra etmesini sağlıyacağı gi-
'bi Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun istihdaf 
ettiği gayeye de daha uygun olacaktır; zira 
hali vakti yerinde olan vatandaş satışa hazır pa-
rasiyle iştirak edeceğinden daha muktesit dav
ranacak ve hele % 1,5 gibi pek düşük rant 
veren bu gayrimemkuller için asgari fiyat tek
lifinde bulunacaktır, ^ mülk sahihi olmak isti-
yen ımülksüz vatandaşlar ise parayı uzun vade
li kredi almak suretiyle temin edeceğinden ve 
47Ö3 sayılı Kanunun muafiyet hükümlerinden 
de istifade edeceğinden fiyat teklifinde daha 
cömert davranacaktır. Böylece topraksız bir 
vatandaşa arazi temin edilmiş olacağı gibi Va
kıflar Genel Müdürlüğü de daha avantajlı bir 
satışta bulunacaktır. 

Gerek yukarda arzeddlen sebepleri, gerekse 
Hükümet temsilcilerinin verdikleri izahatı naza
ra alan komisyonumuz, lâyihanın esastan kabu
lüne ve maddelerin müzakeresine geçilmesine 
ekseriyetle karar verdi. 

Başlık Tarım Komisyonunun değiştdrişi veç-

hUsjfrgrnan .kabtt\-«3itf i. 
Birinci madde Tarım Konıisjiûjıuııun kaî)ul 

*ttj#i #AkiUfi ve H«kiuwfttin j tm İikraaı ımâna-
jsa vuaıh v a r m ^ ^ i a . y a i u l ^ Jiâzıieiioıe-deği-
pklikJ^iyle bu.Jiuwld^e,öim J^kca olarak ilâ
ve edüıaakv«»rûtİBke kafeul lOİunfUı 

tkinoi madde, Hftlfiiatfttin ikJBfli maddesine 
vuzı^u temin, isin Ibedsl takdiri suw&iyle yapı-
laeak satışlarda) .ibaresi -ilâve »edilmek jnr#tiv-
k> .ajaKn Jtafrul adildi. 

%aa«u ıstadde, Tjükik^tin jigiiacji jaa4de-
si, biHflçyi alâk&dar »fen vejhusuai kft3iTjn]flrda 
yer jdma»ı;mûitat-^lın^an ibfrjnıma derpiş et
tiği için koımiayoıwimu?y.a ünzuü .«örülerek çı-

©fecdütt^niaadde,, T^j l^uf i saa^e kanonu
muzun ıstılahları kullanılmak suretiyle ve üçün
cü madde olarak aynen kalbul edilmiştir. 

Beşinci madde, dördüncü maddede olduğu 
gibi bâzı kelime değişiklikleriyle ve dördüncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di buyurulmaik üzere Yüksek Reisliğe arzolunur. 
Maliye Komisyonu Reisi Sözcü 

Rize Siird 
/. Akçal Söz batkım mhatadur. 

M. D. Sifot.p 
Kâtip 

Zonguldak Amasya 
F. Açıksöz H. Koray 
Erzurum Kocaeli 

S. Erduman MuMefet şerhini 
aşağıdadır. 
E. Altcan 

Kocaeli Mardin 
L. Toteoğlü A. KdUvu 

İmzada bulunamadı. 
Seyhan Yozgad 

Z. Akçdh F. Nizamoğlu 

Muhalefet şerhi 
Aşağıdaki sebeplerden dolayı bu kanun 
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hükümlerine muhalifim : Vakıflar Genel Mü
dürlüğü temsilcisi; komisyonda verdiği izahat 
sırasında bu kanunun bahis mevzuu incirlik, 
zeytinlik ve sairenin 2490 sayılı Kanuna göre 
satılması halinde, birtakım zengin kimselerin 
bu yerleri ucuzca kapattıklarını ve sırf bu ka
patmaları önlemek, bu yerleri daha yüksek be
dellerle satabilmek maksadıyla bu kanun ta
sarısının Büyük Millet Meclisine sunulduğunu 
ifade etmiştir. 

Hükümlerin tetkîkindan anlaşılacağı üzere 
eldeki metin tamamen bu maksadın zıddmı ve 
bu yerlerin bir kısım vatandaşlara tevzii gaye
sini istihdaf etmektedir. Bu halde de; 

a) 'Bilhassa niyabet ve emanet yoliyle 
idare edilen vakıflarda vâkıfın vakfettiği gay-
rimenıkulleri bizim bir kanunla vatandaşlara 
tevzi etmeye kalkmamız, Teşkilâtı Esasiye 
'Kanunumuzun mülkiyet hakkını mutlak şe
kilde himaye eden hükümlerine aykırıdır'. 

b) Adı geçen zeytinlik, incirlik, fındık 
lık ve sairenin mevcut miktarı muhtaç vatan
daşlarımızın adedine nazaran j>ek cüzi rakam
lar halinde olduğundan bu kanunun tatbikatı

nı Toprak Kanununun tatbikatiyle katîyyen 
mukayese edemeyiz. Bu itibarla bu kanun or
taya attığı 'takdiri esaslar dolay isiyle tatbikatta 
geniş mikyaslarda suiistimallere yol açacak ve 
bu mahiyeti dolayısiyle tatbikatı vatandaşlar 
arasında büyük aksülameller yaratacaktır. 

c.) Maksat Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
elindeki gayrimenkuHeri, dedikleri gibi yüksek 
bedelle satmak ise, takdir edilen bedelden yük
seğine talip çıktığı takdirde satışların bu kim
selere yapılacağı tabiîdir. Vakıflar Genel Mü
dürlüğü temsilcisine (Kanuna bu yolda hüküm 
konmasına taraftar mısınız?) şeklinde sordu
ğum suale, temsilci taraftar olmadıkları ceva
bını vermiştir. Şu halde gerekçedeki mucip 
sebep hakiki mucip sebep değildi t'.* Vakıflar 
Genel Müdürlüğünün bu suretle hakiki mucip 
sebebi, Büyük Meclse daha munis gelecek bir 
mucip sebep arkasına saklamıya çalışması da; 
bu kanunun Teşkilâtı Esasiye Kanunumuza ay
kırıdır, yolundaki iddiamızı destekliyen bîr hu
sustur. 

Kocaeli Mebusu 
Ekrem Alican 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M, 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. î/456 
Karar No. 82 

20. V. 1953 

Yüksek Reisliğe 

Vakıf zeytinlik, incirlik, fındıklık, narenciye 
ve meyvahklarm satış şekilleri hakkında ha
zırlanan ve icra Vekilleri Heyetince Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılıp Başvekâletin 
5 . VII . 1952 tarihli ve 6/1911 sayılı tezke
resiyle. gönderilen kanun lâyihası Tarım ve 
Maliye komisyonları raporlariyle birlikte komis
yonumuza havale olunmakla Devlet Vekili ve 
Vakıflar Umum Müdürü hazır olduğu halde tet
kik ve müzakere edildi. 
. Lâyiha; Hükümetin mucip sebeplerinde de 

tafsilen izah edildiği üzere Vakıflar Umum Mü
dürlüğü tarafından idare olunan zeytinlik, incir
lik fındıklık, narenciye ve meyvalıklarm birbi
rinden uzak ve küçük parçalar halinde geniş sa
halara yayılmış olmasına, muhafaza ve bakımla
rının sağlnamamış olmasından dolayı matlup isti
fadenin temin edilememekte bulunmasına binaen 
bunlardan Vakıflar Kanununun 12 nci madde 
sinde yazılı ölçüye göre elde kalmaları gerekli 
görülmiy enlerin bedel takdiri suretiyle satılabil 
mesi maksadiyle sevkedilmiş bulunmaktadır. 

Tarım ve Maliye komisyonlarınca kabul olu
nan kanun lâyihası üzerinde komisyonumuzda ce
reyan eden müzakerelerde Vakıflar Umum Mü
dürlüğünün halen elinde bulunan bu vasıftaki 
gayrimenkuİleri elde tutmasının maddi faidesi 

olmadığı gibi muhafazasının da güçlüğü dolayı-
siyle bu ağaçların zamanla harap hale gelmesin
den başka bir netice vermiyeceği cihetle maddi 
istifade temini ile hasılatının faideli bir îşe sar-
fma imkân olmıyan bu gayrimenkullerin satılarak 
bedelinden daha faideli gelirler temin ve tesisi 
gerek idare, gerek âmme hizmet ve menfaati ba
kımından daha istifadeli olacağı açıklanmış ve 
Maliye Komisyonunun hazırlamış olduğu metin 
komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reisvekili Sözcü Kâtip 
Giresun istanbul Sivas 

M. Şener H. Hüsman H. İmre 
Antalya Çanakkale Elâzığ 

A. Sarıoğlu K. Ahmanlar Ö. F. Sanaç 
(rümüşane istanbul istanbul 

K. Yörükoğlu S. Oran F. Sayımer 
izmir izmir Kırklareli 

B. Bilgin T. Giirerk Ş. Bakay 
Konya Konya Mardin 

R. Birana, M. Â. Ülgen R. Erten 
Samsun • Siird 

T. İleri B. Erden 
Trabzon Van 

C. R. Eyüboğlu F. Melen 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Vakıf zeytinlik, incirlik, fındık
lık, narenciye ve meyveliklerin 
satış şekli hakkında kanun tasa

rısı 

MADDE 1. — Mazbut vâ
kıflarla emanet ve niyabet yo-
liyle idare edilen mülhak vâ
kıflara ait zeytinlik, incirlik, 
fındıklık, narenciye ve meyva-
lıklardan 2762 sayılı Kanunun 
on ikinci maddesi uyarınca elde 
kalmaları gerekli görülmiyenle-
ri, toprağa muhtaç ve geçim va
sıtasından mahrum mahallî halk 
tercih edilmek kaydiyle, icabın
da bedel takdiri suretiyle de is
teklilerine satmaya Vâkıflar Ge
nel Müdürlüğü yetkilidir. 

Bu gibi yerlerin tesbitiyle 
satış evrakının tanzimine ve be
dellerinin takdirine yetkili ko
misyonların ne suretle teşkil edi
leceği ve satışların nasıl yapıla
cağı bir tüzükle tâyin edilir. 

MADDE 2. — Bu kanuna 
göre gayrimenkul satın alacak
lardan ziraat arazisine veya bi
rinci maddede yazılı emvale sa
hip olmıyanlar, 4753 sayılı Ka
nunun 61 nci maddesinde yazılı 
muafiyetlerden faydalanırlar. 

MADDE 3. — Bedel takdiri 
ve satış işinin gerektirdiği bü
tün masraflar, Vâkıflar Genel 
Müdürlüğü 1952 yılı Bütçesinin 
421 nci arazi, incirlik ve zeytin
likler genel giderleri bölümün
den ödenir. 

— $ — 
TARIM KOMİSYONUNUN 

DEĞtŞTÎRtŞl 

Vakıf zeytinlik, incirlik, fındık
lık, narenciye ve meyvalıkların 
satış şekli hakkında kanun lâ

yihası 

MADDE 1. — Mazbut va
kıflarla emanet ve niyabet yo-
liyle idare edilen mülhak va
kıflara ait zeytinlik, incirlik, 
fındıklık, narenciye ve meyva-
lıklardan 2762 sayılı Kanunun 
12 nci maddesi uyarınca elde 
kalmaları gerekli gÖrülmiyenle-
rini, icabında bedel takdiri su
retiyle satmaya Vakıflar Genel 
Müdürlüğü yetkilidir. 

Bu suretle vâki olacak sa
tışlar, ilkin mahallerinde yoksa 
civarındaki köy ve şehirlerde 
toprağa muhtaç çiftçilere, bun
lar bulunmaz veya talip olmaz
larsa sair isteklilerine yapılır. 

MADDE 2. — Hükümetin 
2 nci maddesi ayıien kabul edil
miştir. 
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MALÎYE KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİCİ 

Vakıf zeytinlik, incirlik, fındık
lık, narenciye ve meyvaUkların 
satış şekli hakkında kanun lâ

yihası 

MADDE 1. — Mazbut va
kıflarla emafcet ve niyabet yo-
liyle iÖare edilen mülhak va
kıflara ait zeytinlik, incirlik, 
fındıklık, narenciye ve meyva-
lıklardan 2762 sayılı Kanunun 
12 nci maddesi uyarınca elde 
kalmaları gerekli ğörülmiyerile-
rini, icabında bedel takdiri su
retiyle satmaya Vakıflar Genel 
Müdürlüğü yetkilidir. 

"Bu suretle vâki olacak sa
tışlar, ilkin mahallerinde yoksa 
civarındaki köy ve şehirlerde 
toprağa muhtaç çiftçilere, bun
lar bulunmaz veya talip olmaz
larsa sair isteklilerine yapılır. 

Bu gibi yerlerin tesbitiyle 
satış evrakının tanzimine ve be
dellerinin takdirine yetkili ko
misyonların ne suretle teşkil 
edileceği ve satışların kimlere 
ve nasıl yapılacağı bir nizamna
meyle tâyin edilir. 

MADDE 2. — Bu kanuna 
göre bedel takdiri suretiyle 'ya
pılacak satışlarda gttyrİttjeHfeul 
satmalacaklardan ziraat arazi
sine veya birinci maddede yazı
lı emvale sahip olmayanlar, 
4753 sayılı Kanunun 61 nci 
maddesinde yazılı muafiyetler
den faydalanırlar. 



Hü. 

MADDE 4. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu 
Başbakan yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. Ağaoğlu 
Devlet Bakanı 

Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu 

Millî Savunma Bakam 
H, Köymen 

îçişleri Bakanı 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Maliye Bakanı 
ff. Polatkan 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeyünoğlu 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

Sa. ve So. T. Bakanı 
Dr. E. H. Üstündağ 
G. ve Tekel Bakanı 

8. YurcaU 

Ta. K. 

GEÇİCİ MAÖÖfi İ. - Bu 
kanunun birinci maddesinde ya-
zili olup bedel takdiri suretiy
le satılacak yerlerin tesbiti ile 
satış evrakının tanzimine ve be* 
deUerinin takdirine yetkili ko
misyonların ne suretle teşkil 
edileceği ve satışların nasıl ya
pılacağı bir tüzükle tâyin edilir. 

GEÇtCÎ MADDE 2. — Hü
kümetin 3 ncü maddesi geçici 
ikinci madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 
4 ncü maddesi 3 ncü madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin 
5 nci maddesi 4 ncü madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

Mal. K. 

MADDE 3. — Bu kanun 
neşri tarihinden muteberdir. 

MADDE 4. — Bu kanunu 
icraya tcra Vekilleri Heyeti me
murdur. 
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Hü. 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Ulaştırma Bakanı 
8. 'Kurtbek 

Çalışma Bakanı ve 
İşletmeler Bakanı V. 

N. Özsan 
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S. SAYISI : 21 I 
Ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkında kanun lâyihası ve İçişleri ve 

Geçici Adalet komisyonları raporları (1/264) 

T. C. ' i " ? : ? " * ? " ' """ " 
Baffiakanltk 27 . XI . 1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Say%: 71 - 2131, 6/3727 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkında Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulun
ca 27 . X . 1951 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiy
le birlikte ilişik olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

Ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkındaki kanun tasarısının gerekçesi 

Memleketimizde silâhla işlenen suçların çoğalmması şahıs emniyetini ciddî surette tehlikeye ko
yan ve bu bakımdan bir huzursuzluk yaratan konu üzerinde önemle durmayı icabettirmiştir. 

Şahıslara karşı yapılan tecavüzlerin çeşitli sebepleri arasında suç aleti olan silâhın ehemmiyetli 
bir yeri vardır. Silâhı olmıyan bir kimsenin tecavüzü, elbette can kaybına varacak kadar ağır ola
maz. Bu kabîl suçların önlenebilmesi için ateşli silâhlarla bıçakların ithali, imali, satılması satm-
alınması, taşınması veya bulundurulması hakkındaki hükümlerin bugünkü ihtiyaçlara göre yeniden 
tertip ve tanzim edilmesine zaruret hâsıl olmuştur. Ateşli silâh ve kösler aletlerle işlenen öldürme ve 
yaralama fiillerinin miktarı hakkında bir fikir verebilmek için 1947 - 1948 ve 1950 yılları içinde iş
lenen bu gibi suçlara bir göz atmak kâfidir. 1947 yıdında kesici aletlerle 549 öldürme ve 3847 ya
ralama ve 1948 yılı içinde 422 öldürme ve 3410 aded yaralama vakası husule geldiği halde 1950 
yılı içinde ateşli silâh ve kesici aletlerle işlenen öldürme suçunun yekûnu (1388) e ve yaralama va
kasının yekûnu da (8349) a baliğ olmuştur. Yukarda da işaret edildiği üzere bu gibi vakaların git
tikçe artarak âdeta memleketin emniyet ve asayişini tehdit eder bir hal almasının başlıca sebebi 
ateşli ve bilhassa kesici silâh ve aletlerin ithali, imali, satılması, taşınması ve bulundurulması hak
kındaki hükümlerin bugünkü ihtiyaçlara uygun bir halde bulunmamasından ileri gelmektedir. 

Yürürlükte bulunan kanun hükümlerine göre, sapı sayılmamak üzere namlusu 25 santimetre ve 
daha aşağı olan ve adam öldürmek ve yaralamaktan başka bir işte kullanılmıyan 
kama ve bıçakların yapılması, memlekete sokulması ve satılması hiçbir kayıt ve şarta tâbi olmadı
ğından bunlar her tarafta şerbetçe imal edilerek vitrinlerde teşhir edilmekte ve cüzi bir fiyatla 
da satılmaktadır. Bu gibi kama ve biçaklarin taşınması ve sâklanînasındaki kolaylık nazarı dik
kate alınırsa bu halin vatandaşların emniyetleri için ne kadar tehlikeli bir durum teşkil ettiği ken
diliğinden anlaşılır. Medeni hiçbir memlekette, medeni bir ihtiyaca tekabül etmiyen ve adam Öl
dürmek ve yaralamaktan başka bir işe yaramıyan kama ve biçaklarin ithal, imal ve satışının başı
boş bırakılmasına cevaz verilemez, 
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Bir memleketin emniyet ve asayişini korumak ve vatandaşların huzur ve rahatlarını temin et

mek için bu işlerin esaslı bir surette düzeltilmesinin zaruri bulunduğu izahtan varestedir. 
Kama ve bıçaklarda olduğu gibi ateşli silâhlara ait hükümlerde memleketimizin bugünkü ihti

yaçlarım karşılamaktan uzaktır. Bugünkü hükümlere göre silâhlar, memnu ve gayrimemnu diye 
iki kısma ayrılmıştır. Türk Ceza Kanununun 265 nci maddesindeki memnu silâhın tarifinde, bil
hassa namlu uzunluğunun esas ittihaz edildiği görülmektedir. Halbuki uzun namlulu silâhlarla kı
sa namlulu silâhlar arasında bugün emniyet ve asayişi ihlâl etme bakımından o kadar mühim bir 
fark kalmamış ve aksine olarak kolaylıkla farkedilmesi ve uzaktan görülebilmesi hasebiyle uzun 
namlulu silâhlara karşı vatandaşların kendilerini koruma tedbirleri almaları daha kolay ve müm
kün olduğu halde üstte taşınması ve gizlenmesindeki kolaylıktan dolayı kısa namlulu silâh ve ta
bancalara karşı korunma tedbiri alınması da o kadar müşkül olduğu cihetle asıl tehlike teşkil 
eden silâhlar da bu nevi silâhlardır. Bu itibarla silâhları memnu ve gayrimemnu diye iki kısma 
ayırmak ve uzun namlulu silâhları, memnu silâhlardan sayarak diğerlerini nispeten daha geniş 
bir rejime tâbi tutmak bugünkü realitelere ve ihtiyaçlara nygun görülmemektedir. 

Bundan başka; barut ve parlayıcı maddeler, silâh ve teferruatı inhisarı hakkındaki 4374 sayı
lı Kanunda, yasak olmıyan rövelver ve tabancalarla bunlara ait nıermilerin ithal ve imali Devlet 
tekeli eline alınmış olmakla beraber Tekel Idresine aynı zamanda bu gibi tabanca ve mermileri
nin ithal ve imali için başkalarına müsaade vermek yetkisi de tanınmış ve bu ahvalin ise tatbi
katta iyi neticeler vermediği görülmüştür. Tekel idaresince hususi şahıs ve bâzı firmalara, 1949 
yılından 1950 yılının sonuna kadar (25613) aded tabanca ithaline müsaade edildiği ve bunlardan 
(13793 ) adedinin memlekete getirildiği ve ayrıca bâzı firmalar tarafından İdareden izin alın
maksızın yabancı fabrikalara birçok tabancalar.sipariş edildikten sonra bunlara ithal müsaadesi 
verilmesi için müracaatlar da yapıldığı anlaşılmıştır. 

Diğer taraftan Tekel İdaresinin müsaadesiyle hususi şahıs ve firmalar tarafından ithal edilen 
ve miktarları mühim yekûna baliğ olan tabancaların memlekette kimlere satıldığının sıhhatli bir 
surette tesbiti de mümkün olamamıştır. 

Bunlardan maada, Makine ve Kimya Endüstrisi Genel Müdürlüğünden içişleri Bakanlığına ve
rilen cetvellerin tetkikmda, yurdumuzda silâh imal eden fabrikalar tarafından, 1951 yılının 
başından Ağustos ayı sonuna kadar silâh bayileriyle diğer şahıslara (1446) aded 7,65 çapında 
tabanca satıldığı ve bu fabrikların silâh taşıma iznini haiz olanlarla silâh bayilerine doğrudan 
doğruya tabanca satmakta oldukları da görülmüştür. 

Burada bilhassa şu ciheti de tebarüz ettirmek lâzımdır ki : 2637 sayılı Kanuna ait nizamname
nin birinci maddesine göre ilçelerde kaymakamlar, illerde valilerin muvafakatleriyle emniyet mü
dür ve memurlukları yasak olmıyan Silâhların taşınabilmesi için, hiçbir kayıt ve şarta bağlı ol
maksızın diledikleri kimselere izin vermek yetkisini haiz bulunmaktadırlar. 

Silâh taşıma izni verilmesi hususunda çok titiz hareket edilmesi gerekirken bu yetkinin geli
şigüzel kullanılmakta olduğu ve terzi, banka müdür ve ajansları, manifaturacı, Tekel memurla
rı, Tekel bayileri ve hattâ bakkal ve işletme şefleri gibi silâh taşımalarını icabettirir hiçbir se
bep mevcut bulunmıyan kimselere de bu izin ve müsaadenin verildiği görülmektedir. 

Binaenaleyh : Yukardan beri izah edilen bütün bu sebeplerden dolayı ateşli ve kesici silâh
ların ithali, imali, satılması, satmalınması, taşınması veya bulundurulması hususunda daha e-
saslı ve ciddî tedbirler alınmasına lüzum ve zaruret hâsıl olduğundan bu tasan hazırlanmıştır. 

Tasarının ihtiva ettiği başlıca esaslar şunlardır : 
1. Memnu ve gayrimemnu silâh tefriki kaldırılarak hepsi aynı hükme tâbi tutulmuştur. 
2. Ordu ve Emniyet kuvvetlerinin irtiyacı olan silâh ve cephanelerin Millî Savunma ve 

içişleri bakanlıklarınca tedariki hakkındaki hükümler saklı kalmak üzere ateşli silâhlarla bun
lara ait mermilerin ve bıçakların memlekete, sokulması yasak edilmiştir. 

3. Hususi kanunlarına göre silâh taşımak yetkisini haiz olanlarla Bakanlar Kurulunca silâh 
taşıyabileceklerine karar verilen, Devlet belediye, özel idare ve iktisadi Devlet Teşekkülleri 
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memur ve hizmetlilerinden başka kimse silâh taşımıyacak ve bunlardan başka kimseye ateşli si
lâh satılamayacaktır. 

4. Kaymakamlarla emniyet müdür ve memurluklarının diledikleri kimselere silâh taşıma iz
ni verme yetkileri kaldırılarak bu mesele tasarının 6 ve 7 nci maddelerinde daha esaslı ve ciddî hü
kümlere bağlanmıştır. *" T' 

5. Memlekette bıçak imali ve satışı kontrol ve murakabe altına alınmış ve bir meslek veya sana
tın icrası için kullanılması zaruri bulunanlar hariç olmak üzere ucu sivri bıçak imali, satılması, satın-
alınması, taşınması ve bulundurulması menedilmiştir. 

6. Ceza müeyyideleri bugünkü ihtiyaçlara uygun bir hadde yükseltilmiştir. 
7. Münhasıran spor ve avda kullanılan ateşli silâhlarla mermilerin ve ev levazımatmdan olan 

yahut tababet veya sanayide veya ziraatte kullanılan bıçaklar bu kanuna tâbi tutulmamıştır. 
8. Halen yürürlükteki hükümlere uygun olarak hâtıra teşkil eden veya antika olan ateşli silâh

larla bıçakların bulundurulmasına mahallin en büyük mülkiye amirliğince izin verilmesi usulü 
konulmuştur. 

Maddelerin izahına gelince : 
1. Tasarının birinci maddesinde ateşli silâhlarla bıçakların memlekete sokulması, imali, satılma

sı, satınalınması, taşınması veya bulundurulması bu kanun hükümlerine tâbi tutulmuş ve diğer 
kanunların bu kanuna uymıyan hükümleri kaldırılmıştır. Şurasını ilâve etmek lâzımdır ki : Bu tasarı 
yalnız ateşli silâhlarla bıçaklar hakkında kabili tatbik olup yıkıcı ve patlayıcı maddelere şâmil 
bulunmamıştır. Yıkıcı ve patlayıcı maddeler hakkında bugünkü hükümler cari olacaktır. 

2. Tasarının ikinci maddesinde; 4374 sayıl: Kanunun 2 nci maddesinin (a) bencili hükmü saklı 
kalmak üzere ateşli silâhlarla bunlara ait mermilerin ve bıçakların memlekete sokulması yasak 
edilmiştir. •* 

Barut ve patlayıcı maddeler, silâh ve teferruatı inhisarı hakkındaki 4374 sayılı Kanuna göre; Dev
let tekeli altına alınmış olan kullanılması yasak olmıyaıı rövelver ve tabancalarla bunlara ait 
fişekleri, Tekel İdaresi bizzat hariçten getirebileceği gibi bu kabîl tabanca ve fişekleri ithal 
için şahıslara müsaade de verilebilecektir. 

Tasarının bu maddesiyle 4374 sayılı Kanunun bu husustaki hükümleri ve binaenaleyh İdarenin 
bu yetkisi kaldırılmıştır. Buna göre, bundan sonra Tekel İdaresi bizzat hariçten silâh ithal edemi-
yeceği gibi başkalarına da ithal müsaadesi veremiyeeektir. 

Şu kadar ki; ordu ve emniyet kuvvetlerinin ihtiyacı olan silâhlar Millî Savunma ve İçişleri Ba
kanlıklarınca bugün olduğu gibi, 4374 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin mahfuz tutulan (d) bendi 
hükmüne tevfikan ithal ve tedarik edebilecektir. 

Sapı sayılmamak üzere namlu uzunluğu 25 santimetre ve daha aşağı olan kama ve bıçak gibi 
münhasıran adam öldürmek ve yaralamaktan ba§ka bir işe yaramıyan âletlerin memlekete sokul
ması bugün hiçbir kayıt ve şarta tâbi değildir.. Tasarının bu maddesinde aynı zamanda bıçak
ların da memlekete sokulması yasak edilmiştir. Burada şu ciheti ilâve etmek lâzımdır ki: Bu tasa
rının münhasıran av ve sporda kullanılan ateşli silâhlarla ev levazımatmdan olan yahut tababet, 
sanayi veya ziraatte kullanılan bıçaklara şümulü bulunmadığından bu gibi ateşli silâh ve bıçakların 
bu madde hükmüne tâbi olmıyacağı tabiidir. 4 

3. Tasarının 3 ncü maddesi, ateşli silâhlarla mermilerinin memlekette imaline taalluk etmek
tedir. |ÇvTO-.~- -.;..----; - : -

Ateşli silâhlarla mermilerinin memlekette imali ve bu imalâtın murakabe usul ve şekilleri 
3763, 4374 ve 5591 sayılı kanunlarda tesbit edilmiştir. Bu üç kanunun bu husustaki hükümleri
nin ayrıca buraya aktarılmasında bir faide mülâhaza edilmediği gibi bu usul esasen kanun tek
niğine de uygun düşmiyeceğinden tasarının bu maddesinde sadece, memlekette ateşli silâhlarla mer
milerinin imalinin mezkûr kanun hükümlerine tâbi olacağı kaydedilmekle iktifa edilmiştir. Şu 
halde, Tekel İdaresi, 4374 sayılı Kanunun birinci maddesinin (c) bendinde yazılı silâhlarla bunlara 
ait mermileri hariçten getiremiyecek ise de bu silâhlarla mermilerin memlekette imali yine devlet 
tekeli altında bulunmaktadır. İdare bu gibi tabanca, rövelver mermilerini bugün olduğu gibi 
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askerî fabrikalara veya askerî fabrikaların yapamadığını veya yapamıyacağım veya istenilen za
manda veremiyeceğini bildirmeleri halinde fenni ehliyetleri tahakkuk etmiş olan şahıs ve müessese
lere kendi murakabesi altında yaptırabilecektir. Memleket dahilindeki hiçibr fabrika ve müessese 
devlet tekeli altında bulunan bu silâh ve mermileri kendiliklerinden imal etmek hakları yoktur; 

4. Tasarının 4 ve 5 nci maddelerinde, bıçakların imal ve satışı bâzı kayıt ve şartlara tâbi 
tutulmuştur. Bu maddeye göre bıçak imali için evvel enıirde valilerden müsaade alınması icabettiği 
gibi müsaade ile imal edilen bıçakları satmak istiyen bıçak satıcılarının da mahallin en büyük 
mülkiye memurundan izin almaları esası konulmuştur. 

Tasarının beşinci maddesindeki «bıçak satıcıları» tâbirinden de açıkça anlaşılacağı üzere bıçak 
satmak için izin almak mecburiyeti yalnız ticaret maksadiyle bıçak alıp satan ve bu işi meslek ve 
sanat ittihaz eden kimseler hakkında olup faraza bir kimsenin evinde fazla bulunan veya artık ken
disine lüzumu kalmıyan bıçakları satması halinde bu hüküm uygulanmıyacaktır. 

Yine tasarıda, bir meslek veya sanatın icrasında kullanılması zaruri bulunanlar hariç olmak 
üzere ucu sivri bıçak imal edilmesi, bu gibi bıçakların satılması, satmalmması, taşınması ve bu
lundurulması yasak edilmiştir. Valiler bu gibi bıçakların imaline hiçbir surette müsaade edemi-
yeceklerdir. 

Hangi çeşit ve şekildeki bıçakların imaline müsaade edileceğinin ve bıçak imal ve satışının ne 
gibi kayıt ve şartlara tâbi tutulacağının kanunda teferrüatiyle yazılması doğru görülmediği gibi 
mulıtelif meslek ve sanat erbabı tarafından kullanılacak olan bıçaklara ait resim ve şekillerin 
kanuna konulmasındaki mahzurlar da göz önünde tutularak bütün bu hususların yapılacak yö
netmelikte tesbit edilmesi muvafık görülmüştür. 

Bu kanun tatbikatı daha ziyade Adalet ve İçişleri bakanlıklarını ilgilendirdiğinden bu kanuna 
ait yönetmeliğin de bu iki bakanlık tarafından birlikte hazırlanması icabetmektedir.. 

5. Tasarıda tesbit edilen esaslı hükümlerden birisi de kimlere süâh taşıma ve bulundurma 
izni verileceği hususudur. 

Halen yürürlükte bulunan 2637 sayılı kanunla bu kanuna müsteniden çıkarılmış olan nizam
name hükümlerine göre, ilçelerde kaymakamlara, illerde valilerin muvafakat ve imzalariyle em
niyet müdür veya memurluklarına yasak olmıyan silâhların alınması, satılması ve taşınması 
hususunda izin vermek yetkisi tanınmıştır. Yukarda da işaret edildiği üzere bu yetkinin titiz
lik ve hassasiyetle kullanılmadığı, terzi, banka müdür ve ajanları, manifaturacı, tekel memur 
ve bayileri gibi silâh taşıma ihtiyacında bulunntıyan kimselere de silâh taşıma izni verildiği 
görülmüştür. 

Emniyet ve asayişin muhafazası, şahıs, mal, can, ırz ve mesken masuniyetlerinin temini, dev
letin en mühim ve başlıca vazifeleri meyanındadır. Medeni bir memlekette hiçbir kimse, şahsı
na, malına, canına, meskenine veya ırz veya namusuna vukubulan taarruz ve tecavüzleri bizzat 
defetmek kaygusiyle baş başa bırakılamaz. Vatandaşlarına bol bol silâh taşıma ve bulunduran a 
izni verilen memleketlerde emniyet ve asayişin zayıflığına hükmetmek icabeder. Memleketimiz 
de ise böyle bir endişe asla varit olmadığı cihetle halen yürürlükte bulunan ve uzun tatbikatla 
mahzurları anlaşılan mevzuubahis sistemden vazgeçilerek idare âmirlerinin, hiçbir kayıt ve şarta 
bağlı olmaksızın diledikleri kimselere ateşli silâh taşıma izni vermek hususundaki yetkileri kaldı
rılarak bu mesele daha esaslı hükümlere bağlanmıştır. 

Tasarının 6 ve 7 nci maddelerine göre ancak; 
a) Hususi kanunlarına göre silâh taşıma yetkisini haiz olanlar; 
b) Bakanlar Kurulunca silâh taşıyabileceklerine karar verilen devlet, belediye, özel idare ve 

İktisadi Devlet Teşekkülleri memur ve hizmetlileri; 
e) Bakanlar Kurulunun tâyin edeceği mmt&kakrda y&şıyan kimseler (valiler tarafından ve

rilen müsaadeye müsteniden) ; 
silâh taşıyabilecekler ve bunlardan başka kimse silâh taşıma ve bulundurma hakkını haiz olnn-
yaeâklardır. 

]%ttilek^timmn bâzı miHfe^falarına ve bilhassa bir kısım hudut bölgelerindeki köylerimiz.' 
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silâhlı bâzı grupların hariçten tecavüz ederek vatandaşlarımızı öldürdükleri ve sürü ve mallarını 
da yağma ettikten sonra geldikleri yerlere kaçtıkları nazarı dikkate alınarak tasarının 7 nci mad
desinde Bakanlar Kuruluna bir yetki verilmiştir. Bakanlar Kurulu lüzum gördüğü, takdirde bu 
gibi mıntakalarda halka silâh taşıma müsaadesi verebileceğine karar verdiği takdirde valiler, bu 
karara dayanarak bu mıntakalarda sakin bulunan halka silâh taşıma izni verebileceklerdir. Bu 
gibi mıntakalarda yaşıyan ve kendilerine süâh taşıma izni verilen şahıslar, silâhlarını ancak bu 
inıntakalar dâhilinde taşıyabilip bu yerlerin haricinde taşıyamıyacaklardır. 

Burada bilhassa şu noktayı tebarüz ettirmek lâzımdır ki: Kama, hançer ve sairenin nerede 
olursa olsun taşınmasına izin verme usulü tasarıda kabul edilmemiştir. 

Tasarının 8 ve 9 ncu maddeleri, silâh taşımak hakkını haiz olanlara verilecek silâh ve mermi
lerinin ne suretle temin ve tedarik edileceğine mütedair bulunmaktadır. 

6. Tasarınm 10 ncu maddesine göre, ateşli silâh taşımak müsaadesini haiz olanların silâhla
rını resmî ruhsatı haiz olanlardan başkalarına satamıyacakları gibi muvakkaten de olsa kimseye 
veremiyeceklerdir. 

Bu silâhlarla bir suç işlendiği takdirde, suçun cezası ayrıca tâyin edilmekle beraber verilen 
müsaadenin geri alınması ve bu gibi kimselere bir daha silâh taşıma müsaadesi verilmemesi ge
rekmektedir. 

7. Adlî mercilerce müsadere edilen veya zahıtaca elde edilmiş bulunan silâh ve bıçakların 
nereye teslim edileceği 11 nci ve bu kanundaki bıçak tâbirine nelerin girdiği ve hangi nevi ateş
li silâhlarla bıçakların bu kanuna tâbi olmıyacağı da 12 nci maddede gösterilmiştir. 

Tasarının 13 ncü maddesi^ hâtıra teşkil eden veya antika olan silâh ve hıçafclftr harında
dır. Bu madde Türk Ceza Kanununun 5435 sayılı Kanunla değişen 264 ncü maddeiinia son 
fıkrasından aşağı yukarı aynen alınmıştır. 

8. Tasarının 14 ncüden 19 ncuya kadar olan maddeleri ceza müeyyidelerine taallûk etmekte
dir. 

Bu tasarının şümulüne gire» ateşli silâhlınla bunlar* ait mermilerin ve bıçakların memlekete 
sokulması, sokulmasına tavassut edilmesi, bir yerde» diğer bir yere götürülmesi, 3763 ve 4374 
ve 5591 sayılı Kanun hükümleri dışında memlekette mal edilmesi, satılması, satmaya tavassut 
edilmesi, satınalınması, taşınması veya bulundurulması bu kanunda suç sayılarak ceza müeyyidesine 
tâbi tutulmuştur. 

Binaenaleyh : Bu tasarı kanuniyet keebedeflek yü*ürlü§e girdikten sonra yukarda yazılı fiillerin 
işlenmesi kaimde Tüek Cega IÇamunua»a 5435 sayılı Kanunla değişen 264 ve 549 ncu maddeleri 
değil bu kanun hükümlerinin t a l i k i ieabedjeeıeiirtâr. Tasa*»»» bu maddeleri, Türk Ceza Kanununun zik
redilenmaddelermin bu hususlara mütaallik hiİfeümlerini zımnen ilga etmiş olacak ve mevzuubahis 
264 ncü madde yalnız dinamik bomba ve buna bewm yıkm ve öldürücü aletlerle ateşli eczalar 
hakkında kabili tatbik olunacaktır. 

9. Tasarıma geçici 1 ve 2 nci maddeleri, halen yürürlükte bulunan kanunlara göre teessüs 
etmiş durumları bu kanun hükümlerine ayaütoaMak içip gesekli hükümlerdi teşbit etmektedir. 

Geçici birinci maddeye gö>e, bu kanunun •şümulüne giren ateşli sMân.la$a bunlara ait mermileri 
veya bıçakları her ne suretle olursa olsan eüeainde bulunduranlar, bunları kanunun yürürlüğe gir-
diğv'tarihten itibaren şehir ve kasabalarda 3 ve diğer yerlerde 6 ay içinde en yakın zabıta makam
larına teslim -edeceklerdir. 

Bu madde, 5435 sayılı Kanunun ««çifti 2 mi maddesinde kaimi edilen müddet içinde silâhları 
teslim etmiyenler hakkında yani bir müddet ye imkân bahşetmektedir, filerinde memnu silâh ve 
25 santimetreden uzun ucu sivri rtngak mevcut olup da bunları meşkûr geçiei 2 noi maddedeki müddet 
içinde tealim etmemiş .plan kimselerin bu .hareketleri Türk Ceza Kanununun muaddel 264 ncü mad
desi mucibince suç t e ^ etmektedir. Jgte tasarının gemici îbirinei maddesi, aynı zamanda bu gibi 
kimler hakkında yeni bir rmÜWet' ve 'müsaadeyi tazammun' etmektedir. Buna göre, ellerinde 
memnu silâh ve sivri u^u bıçak' bulunank>r, bunları bu kanunun yürürlüğe girdili tarihten iti
baren şehir ve ka&abal&rd* üç^aair jrariLeede 6 ay içinde en yakan zabıta makamlarına teslim et-
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tikleri takdirde artık haklarında bir ceza takibatı mevzuubahis olmıyacaktır. 
Ancak, esasen suç mevzuu olması hasebiyle müsadereye tâbi olan bu gibi silâhların teslimin

de sahiplerine bir tazminat ödenmesi mevzuubahis olamıyacağından maddede, teslim ediıen bı
çak ve silâhların bedellerinin ödenmesi cihetine gidilmemiştir. 

Tasarının geçici 2 nci maddesine göre, bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte meslek ve sanat 
erbabı tarafından kullanılmakta olan bıçaklar, ilgililerin üç ay içinde müracaatları üzerine ma
hallin en büyük mülkiye amirliğince damgalanacaktır. Şu kadar ki bu kanunun yürürlüğe girdi
ği tarihte ev levazımatmdan olarak kullanılmakta olan bıçakları damgalama mecburiyeti yoktur. 

10. Tasarının 20 nci maddesiyle, Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 10 ncu maddesi ve 
taşınması yasak olmıyan silâhların alım ve satımı hakkındaki 2637 sayılı Kanun ve diğer kanu
nun bu kanuna uymıyan hükümleri kaldırılmıştır. 

Bu tasarının kanuniyet kesbetmesi halinde, silâhla işlenen öldürme ve yaralama vakaları 
mühim miktarda azalacağı gibi memleketin emniyet ve asayişi, vatandaşların huzur ve rahatla
rı da o nispette daha mükemmel bir surette sağlanmış olacaktır. 

İçişleri Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
İçişleri Komisyonu 13 . VI . 1952 
Esas No. 1/264 

Karar No. 41 
Yüksek Başkanlığa 

Adalet Bakanlığınca hazırlanarak Yüksek Baş
kanlığınızca komisyonumuza havale buyurulan 
(Ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkında Kanun ta
sarısı) komisyonumuzca mütaaddit celselerde ve 
içişleri Bakanından izahat alınarak Adalet ve iç
işleri bakanlıkları temsilcileri hazır oldukları 
halde müzakere edildi. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan müzakere
lerde bâzı üyeler Türk Ceza Kanununun bu suç
lara ait maddelerinde yapılacak tadillerle maksa
dın elde edileceğine ayrıca böyle hususi bir ka
nun tedvinine lüzum olmadığını, bâzı üyeler de 
memleketin bâzı mmtakalarmdaki hayat şartları 
ve ananeler icabı silâh taşımanın lüzumlu oldu
ğunu ve bu sebeple kanuna ağır takyitler ve mü
eyyideler vaz 'etmenin doğru olmıyacağmı, umu
mi aramaların mahzurlar tevlit edebileceğini 
bundan başka bu kanunun yürürlüğe girmesinde 
ellerinde silâh bulunanların bu silâhlarının pa
rasız alınmasının mülkiyet prensibine aykırı ola
cağını ileri sürmüşlerdir. 

Neticede ateşli silâh ve bıçak taşımanın bu
gün memlekette suç işlenmesinde görülen tesirle
ri dolayısiyle bu tasarının hazırlanmasına âmil 
olan sebeplere mütedair bulunan Hükümet gerek

çesi yerinde görülerek maddelerin müzakeresine 
geçilmesi ekseriyetle kabul olunarak maddelerin 
müzakeresine geçilmiştir. 

1, 2 ve 3 ncü maddeler tasarıdaki şekille 
kabul olunmuştur. 4 ncü maddenin müzakere
sinde memleket içinde bıçak imalinin valilerin 
müsaadesine bağlı olmasının takdirde isabet
sizlikler olabileceği, imal edilen bıçakların da 
damgalattırılması mecburiyetinin tatbikatta 
zorluklar doğurabileceği mülâhazalariyle kal
dırılması, ancak bıçak imal edecek olanların 
bir beyanname vermesiyle iktifa olunması ve 
imal edecekleri bıçaklara alâmeti farikalarını 
koymanın maksadı temin edeceği kabul olun
muş ve madde bu esaslarla tadil olunmuştur. 

Bıçak imal ve satışları hususunda mülkiye 
âmirlerinden izin alınmak kaydı kabul edilme
diği, ve imali memnu bıçakların satılması, sa-
tmalmması ve taşınması mutaakıp ceza hüküm
lerinde müeyyideye bağlandığı cihetle madde
nin ikinci ve üçüncü fıkraları kaldırılar&k be
şinci madde ancak tasarıdaki birinci fıkranın 
ipkası şekliyle kabul edilmiştir. 

Altıncı madde ile Hükümet tasarısındaki 
mevcut birinci ve ikinci fıkraya ilâveten vali 

( S. Sayısı : 211) 



ve kaytmakamlarcâ verilen izin vesikasını hâ
mil olanların da silâh taşıyabileceği fıkrası ilâ
ve edilmiştir. 

Yedinci madde ile lüzum görülen mmtaka-
larda Bakanlar Kurulu karariyle toplu silâh 
aramaları yapılabileceğine dair bir fıkra ekle
nerek tadil edilmiştir. 

Altıncı madde hükmüne göre taşınabilecek 
silâhların ilgili dairelerce nereden ve ne suretle 
tedarik edilebileceğinin, 3763, 4374 ve 5591 sa
yılı kanunlar mer'i ve baki kaldığına göre ay
rıca bu kanunda tasrihine lüzum bulunmadığı 
neticesine varılarak 8 nci madde kaldırılmıştır. 

Tasarının sonunda bu kanunun kuvveti 
tatbikma dair Adalet ve içişleri Bakanlığınca 
bir talimatname hazırlanacağı dercedilebilece-
ğine göre 9 ncu madde lüzumsuz görülerek 
kaldırılmıştır. 

10 ncu maddenin müzakeresinde silâh taşı
mak ruhsatnameleri ancak silâhın nev'i ve cinsi 
kaydedilerek muayyen şahıslara verildiğine göre 
bunların silââhlarını başkalarına satmalarına 
cevaz verilmemesi ancak ruhsatlı olarak taşı
nan silâhla suç işlenmesi halinde bu izin kâğı
dının geri alınması ve bu gibi kimselere bir 
daha ruhsatname verilmemesi şeklinde madde
nin tadili uygun görülmüş, 8 ve 9 ncu madde
ler kaldırıldığına göre bu madde numarası 8 
olmuştur. Bu kanuna göre ruhsatsız silâh ta
şıma esasen suç olacağından maddedeki (suçla 
ilgili olmıyarafe) tâbiri zait görülmüş ve 11 nci 
madde muaddel şekliyle 9 ncu madde olarak 
kabul edilmiştir. 

12 nci maddenin ikinci fıkrasındaki (ev le-
raazımatmdan olan yahut tababet ve sanayide 
ve ziraatte kullanılan bıçaklar ve benzerleri) 
cümlesi dördüncü maddede ifadelendirilmiş ol
duğundan çıkarılarak madde tadil olunmuş ve 
10 ncu maddeyi teşkil eylemiştir. 

Hâtıra teşkil eden ve antika olan silâhların 
bulundurulabilmesi ve nakledilebilmesi için izin 
verilmesinin mülkiye âmirlerinin takdirine mu-
havvel kalmaması için izin verilmesinin mec
buri olacağı şeklinde 13 ncü madde tadil olun
muştur. 

Ateşli silâhlarla bunlara ait mermilerin 
memlekete sokulması, buna tavassut edilmesi 
veya 3763, 4374 ve 5591 sayılı kanunlar dışın
da ve imalî, nakli hükümlerini, cezai müeyyi
delere bağlıyan 14 ve 15 nci maddeler birleşti

rilmiş ve 12 nci madde olarak tedvin olunmuş
tur. 

4 ncü madde ile izin almak mecburiyeti kal
dırılmış ve bıçak îmali için ancak beyanname 
verme usulü kabul edilmiş olması dolayısiyle 
buna ait bulunan 16 nci madde, buna göre 13 
ncü madde olarak hazırlanmıştır. 

14 ncü madde beyanname vermeden bıçak 
imal edenlerle bu kanun hükmüne muhalif ola
rak imal edilmiş bıçakları satanlar, taşıyanlar, 
satın alanlar, nakleden ve bulunduranlarla, ima
line mesağ bulunan bıçakları kullanma maksadı 
dışında taşıyanlar cezalandırmaya imkân ve
recek şekilde yeniden hazırlanmıştır. 

17 nci maddenin ikinci halinde yazılı ceza 
hadleri üç aydan altı aya kadar hapis ve 100 
liradan 500 liraya kadar ağır para cezası şek
linde tadilen kabul olundu. 

18 nci maddeye bu kanun hükmüne muhalif 
olarak bıçak imal, ithal hailleri de ilâve olunarak 
ve ceza hadleri üç aydan altı aya kadar hapis ve 
100 liradan 500 liraya kac|ar ağır para cezası ile 
16 nci madde olarak tadil olundu. 

Bıçak satmak için ruhsatname almak mecbu
riyeti kaldırılmış olduğundan 19 ncu madde 
tayy edilmiştir. 

Geçici birinci maddenin müzakeresinde bu 
kanunun yürürlüğe girmesinden sonra ruhsat
name almıyanların veya silâhlarını ruhsatname 
alabileceklere satamıyacak olanların silâhlarını 
Hükümete teslime mecbur edilmeleri Anayasaya 
ve mülkiyet haklarına aykırı olduğu ileri sürül-
müşse de bu kanundan beklenen maksadın istih
sali için bu maddenin! tedvinine lüzum görülmüş 
ve maddede tadil kabul edilmiştir. 

îmal edilecek bıçakların da damgalattırılması 
mecburiyeti kabul edilmediği için geçici ikinci 
madde tayyolunmuştur. 

17 nci madde bu kanunun tatbik şekillerini 
göstermek için İçişleri ve Adalet Bakanlığın
ca yeniden bir talimatname yapılmasını temin için 
vaz 'edilmiştir. 

îlga edilen kanunlara ait tasarıdaki 20 nci 
madde 18 nci madde numarasını alarak aynen 
ipka edilmiştir. 

Talimatname yapılmasına fırsat verilmesi 
mülâhazasiyle kanunun neşrinden üç ay son
ra yürürlüğe girmesi uygun görülerek tasarı
daki 21 nci madde 19 ncu madde olarak tadil 
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edilmiştir. 22 nci madde 20 nci madde olarak 
aynen ipka olunmuştur. 

Havalesi gereğince Adalet Komisyonuna tev
di olunmak üzere yüksek Başkanlığa sunulur. 
İçişleri Komisyonu Başkanı 

Kırklareli 
F. Üstün 

Bu R. Sözcüsü 
îzmir 

P. Arat 

Aydın 
N. Geveci 

Çoruh 
Muhalefet şerhi aşağı

dadır [•] 
Z. Ural 

Çorum 
iSf. özer 

Ko. Başkan V. 
Bursa 

Muhalefet şerhi 
aşağıdadır [*] 

İV. Yılmaz 
Kâtip 

Amasya 
Muhalefet şerhi aşa

ğıdadır [•]: 
K. Eren 

Balıkesir 
M. Tuncay 

Çorum 
Kemal E ren'in nok-
tai nazarına iştirak 

ederek 
B. Koldaş 
İsparta 
T. Tola 

İstanbul; 
C. Türkgeldi 

İmzada bulunamadı 

Kütahya 
Yusuf Aysal 

Niğde 
F. Ecer 

Kastamonu 
Muhalifim 

[Söz hakkım mahfuz) 
F. Keççcioğlu 

Müstenkifim [*] 
Y. Başer 
Trabzon 

Muhalifim 
H. Orhon 

Van 
î. Akm 

H 
Geçici birinci madde gereğince müsadere 

edilecek olan silâhlar için Devletçe bir bedel 
verilmemesi halinde bu maddenin tatbik kabi
liyeti olamıyacağı gibi tasarruf hakkına da mü
dahale mahiyetinde olacağından bu maddeye 
muhalifiz. 

Bursa Amagya 
N. Yılmaz K. Eren 

Çoruh Muğla 
Z. Ural T. jfegff! 
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Geçici Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Geçici Adalet Komisyonu ' 26 '. V . 1958 

Esas No. 1/264 
Karar No. 10 

Yüksek Reisliğe 

Adalet Vekilliğince hazırlanan ve Vekiller 
Heyetinin 27 , X . 1951 ftrihli toplantısında 
Yüksek Meclise sunultûasMa karar verilen ateş
li silâhlar ve bıçaklar hakkındaki kanun lâyi
hası komisyonumuza havale edilmekle Adalet, 
İçişleri, Gümrük ve Tekel Vekâletleri temsil
cileri hazır olduğu halde tetkik ve müzakere 
edildi. 

Komisyonumuzca lâyiha üzerinde yapılan de
ğişiklikler aşağıdaki şekilde arzolunur. 

Birinci madde: Hükümet tasarısının 1. mad
desine (mermilerin) kelimesi ilâve edilmek su
retiyle aynen kabul edilmiştir. 

İkinci madde : Hükümet tasarısının 2. mad
desine (4 ncü madde de menolunan) kelimeleri 
ilâve edilmek suretiyle kabul edilmiştir. 

Üçüncü madde : Hükümet tasarısının 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Dördüncü madde : Hükümet tasarısının 12 
nci maddesi hükümleri buraya nakledilmek su
retiyle yeniden tanzim edilmiş; her nevi bıçak 
imali valilerin müsaadesine bırakılmıyarak yal
nız kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı 
çakı ve benzerleri ile sivri uçlu ve oluklu bıçak
lardan bir sanat veya meslekin icrası için kul
lanılması zaruri bulunanların imali zabıtanın 
müsaadesine bırakılmış ve damgalanması şart 
koşularak satışa çıkarılabileceği kabul edilmiş
tir. 

Beşinci madde : Yeniden tanzim edilerek 
ithali ve imali menedilen bıçakların satılması, 
satın alınması ve bulundurulması memnuiyeti 
kabul edilmiş sair bıçaklar serbest bırakılmıştır. 

Altıncı madde : Ateşli silâh ve mermilerinin 
7 ve 8 nci maddelerde yazılı istisnalar dışında 
memlekette satılması yasağı bir kaide halinde 
kabul edildiğinden yeniden tanzim edilmiştir. 

Yedinekmadde : İçişleri Komisyonunun 6 ncı 
maddesinin 2 nci fıkrasına (Belediyeler) keli
mesi ithal edilmek ve 3 ncü fıkrasına da İçiş
leri Vekâletince tâyin ve tesbit edilecek esaslar 

dâiresinde vali ve kaymakamların izin vesikası 
verebilecekleri ve bu vesikayı alanların ateşli 
silâhları taşıyabileceği ve bulundurabileceği esa 
sı kabul edilmiştir. 

Sekizinci madde : İçişleri Komisyonunun 7 
nci maddesi, esas kabul edilerek kelimelerde 
tasarruf yapılmak suretiyle yeniden yazılmıştır 

Dokuzuncu madde : Hükümet tasarısının 10 
ncu maddesinin 1 nci fıkrasiyle, İçişleri Komis
yonunun 8 nci maddesi hükümleri birleştirilmek 
ve (intihar ve intihara teşebbüs edilmesi) hal
leri de ilâve edilmek suretiyle yeni baştan tan
zim edilmiştir. 

Onuncu madde : İçişleri Komisyonunun 9 
ncu maddesi 10 ncu madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

On birinci madde : İçişleri Komisyonunun 11 
ncı maddesi aynen kabul edilmişir. 

On ikinci madde : İçişleri Komisyonunun 12 
nci maddesine (Teşebbüs) kelimesi ilâve edilmek 
suretiyle kabul edilmiştir. 

On üçüncü madde : Hükümet tasarısının 16 
ncı maddesi 13 ncü madde olarak kabul edilmiş 
ancak vuzuhu sağlamak ve diğer maddelerin me
tinlerine uygun olmak üzere (merciinden ruhsat 
almadan) ibaresi kaldırılarak yerine (bu kanu
na muhalif olarak) ibaresi ikame olunmuş ve 
hapis cezasının asgari haddi 6 aydan bir seneye 
çıkarılmak suretiyle kabul edilmiştir. 

On dördüncü madde : içişleri Komisyonunun 
15 nci maddesi 14 ncü madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

On beşinci madde : Hükümet tasarısının 18 
nci maddesine ithal kelimesi ilâve edilmek sure
tiyle 15 nci madde olarak kabul edilmiş, ancak, 
(zabıtaca imaline müsaade edilen bıçakları kul
lanma maksadı dışında satanlar, satmalanlar, 
taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında da aynı 
ceza hükmolunur) fıkrası bu maddeye ilâve olun
muştur. 

Geçici birinci madde : İçişleri Komisyonunun 
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geçici birinci maddesindeki (başkalarına devret-
miyen ve satmıyanlar) kelimeleri kaldırılmak 
suretiyle kabul edilmiştir. 

Geçici ikinci madde : Hükümet tasarısının 
geçici ikinci maddesine (4 ncü maddede kulla
nılması izne bağlı bıçaklar) kelimeleri ilâve edil
mek suretiyle kabul edilmiştir. 

On altıncı madde : Kaçakçılığı önlemek dü
şüncesiyle 1918 sayılı Kanunla ek ve tadillerinin 
bu kanuna aykırı olmıyan hükümlerinin mahfuz 
tutulmasını temin için bu madde yeniden tanzim 
edilmiştir. 

On yedinci madde: Hükümet tasarısının 21 
nci maddesi 17 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

On sekizinci madde: Hükümet tasarısının 22 
nci maddesinin (Adalet ve içişleri Bakanları) 
yerine (İcra Vekilleri Heyeti) denmek suretiy
le tanzim edilmiştir. 

Umumi Heyetin yüce tasvibine arzolunmak 
üzere yüksek Reisliğe sunulur. 

Geçici Adalet Komisyonu 
Reisi 

Kastamonu 
Bir kimsenin meskeninde 
ve iş yeri ile arazisinde 
bir silâh bulundurmasına 

taraftarım. 
B. Taşkın 

Bu rapor 
Sözcüsü 
Kütahya 

S. S. Nasuhoğlıı 

Kâtip 
Zonguldak 

Söz hakkım mahfuz 
A. Yurdabayrak 

Çorum 
Söz hakkım mahfuz 

A. Başıbüyük 
Gazianteb 
G. Kınoğlu 

Bingöl 
F. F. Düşünsel 

Erzurum 
M. Zer en 

Ordu 
II. Şanları 

Muhalefet şerhi : 
Tasarı, ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkında 

hükümleri ihtiva etmektedir. Bu itibarla, yü
rürlükte bulunan Türk Ceza Kanununun 264, 
265 ve 549 ncu maddelerine memnu olmıyan 
silâhların satışı hakkındaki 2637 sayılı Kanun 
hükümlerine mütenazır hükümler taşımaktadır. 
O halde, bu hususi, kanun tasarısının lüzumlu 
hükümlerini mer'i bulunan kanunlara ilAve 
ederek bu kanunları ikmal etmeyi, ve yalnız bu 
kanunlarda mevcut bulunmıyan ve tatbikatta 
görülen noksanları bertaraf edici hükümleri ge
tirmeyi, kanunların bütünlüğü mefhumu ve tat
bikatı kolaylaştırması bakımından lüzumlu ve 
fayda 11 görmekteyim. 

Bu itibarla tasarının tümüne ve tatbikat 
kıymetleri bakımından hazırlanan metne mu
halif bulunmaktayım. 

Manisa 
Muhlis Tüm.'iy 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ . İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRÎŞt 

Ateşli süâhlar ve bıçaklar hakkında Kanun 
iasarm 

MADDE 1. — Ateşli silâhlarla bıçakların 
memlekete sokulması, imali, satılması, satınalın-
ması, taşınması veya bulundurulması bu kanun 
hükümlerine tâbidir. 

MADDE 2. — 4374 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin (d) bendi hükmü mahfuz kalmak 
üzere, ateşli silâhlarla bunlara ait mermilerin 
ve bıçakların memlekete sokulması yasaktır. 

MADDE 3. —• Memleket içinde ateşli silâh
larla mermilerin imali 3763, 4374 ve 5591 sayılı 
kanunların hükümlerine tâbidir. 

MADDE 4. — Memleket içinde bıçak imali, 
valilerin müsaadesine bağlıdır. 

Bir sanat veya meslekin icrası için kullanıl
ması zaruri bulunanlar hariç olmak üzere sivri 
uçlu bıçakların imaline müsaade edilmez. 

İmaline müsaade edilen sair bıçaklar dam-
galanmadıkça satışa çıkarılamaz. 

İmal ve satış müsaadesinin hangi kayıt ve 
şartlara göre verilebileceği yapılacak bir yönet
melikle tesbit olunur. 

MADDE 5. — Ateşli silâhlarla mermilerinin 
6 ve 7 nci maddelerde yazılı istisnalar dışında 
memlekette satılması yasaktır. 

Vasıfları yukarıki maddeye göre düzenlene
cek yönetmelikle tâyin edilecek bıçakların satı
cıları mahallin en büyük mülkiye âmirinden 
izin almaya mecburdurlar. 

Mezkûr maddenin 2 nci fıkrasında gösteri
len bıçakların satılması, satmalınması, taşınma
sı, bulundurulması yasaktır. 

MADDE 6. —- Ateşli silâhlar, ancak : 
I - Hususi kanunlarına göre silâh taşıma yet

kisini haiz olanlar, 
II - Bakanlar Kurulunca silâh taşıyabilecek

lerine karar verilen Devlet, belediye, özel ida
re ve İktisadi Devlet Teşekkülleri memur ve 
hizmetlileri tarafından taşınabilir veya bulun
durulabilir. 

( S. Say 

Ateşli süâhlar ve bıçaklar hakkında Kanun 
tasarın 

MADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 neü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bir sanat veya mesleğin icrası 
için kullanılan veyahut ev levazımatından olan
lar hariç olmak üzere sivri uçlu veya iki taraflı 
kesici bıçakların imali yasaktır. 

Bıçak imal edecek olanlar mahallin mülkiye 
âmirine bir beyanname verirler ve imal ettikleri 
bıçakların üzerine ad ve soyadlarını gösterir bir 
damga koyarlar ve bunu beyannamelerinde gös
terirler. 

MADDE 5. — Ateşli silahlarla mermilerinin 6 
ve 7 nci maddelerle yazılı istisnalar dışında mem
lekette satılması yasaktır. 

MADDE 6. — Ateşli silâhlar, ancak : 
1. Hususi kanunlarına göre silâh taşıma yet

kisini haiz olanlar, 
2. Bakanlar Kurulunca silâh taşıyabilecek

lerine karar verilen Devlet, özel idare ve İktisa
di Devlet Teşekkülleri memur ve müstahdemleri, 

3. Vali veya kaymakamlarca verilen izin ve
sikasını almış olanlar tarafından taşınabilir ve
ya bulundurulabilir. 
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DBĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Ateşli, silâhlar ve bıçaklar hakkında kanun 
J" İaşatnsı* ı 

MADDE 1. — Ateşli silâhlarla mermilerinin 
ve bıçakların memlekete sokulması, imali, satıl 
ması, satınalınması, taşınması veya bulundurul
ması bu kanun hükümlerine tâbidir. 

MADDE 2. — 4374 sayılı Kanunun ikinci 
maddesinin (D) bendi hükmü mahfuz kalmak 
üzere, ateşli silâhlarla bunlara ait mermilerin ve 
döıtlüncü maddede imalî menoiunan bıçakların 
memlekte sokulması yasaktır. 

MADDE 3. — Memleket içinde ateşli »ilâh
larla mermilerinin imali 3763, 4374 ve 5591 sayılı 
kanunların hükümlerine tâbidir. 

MADDE 4. — Memleket içinde kama, han-
çer, saldırma, şişli bastan, sustalı sası ve benzer
leriyle sivri uçlu ve, çlufchı bıçakların imali mem
nudur. 

Bunlardan, bir sanat veya meslekin ibrası 
için kullanılması zaruri bulunanların imalin; 
zabıtaca müsaade edilir,ve bunlar zabıtaca dam-
galanmadıkça satışa çıkarılamaz. 

Ev levazimatmdan olan yahut tababet ve sa
nayide veya ziraaıtte kullanılan bıçaklar ve ben
zerleri bu kanun hükümlerine tâbi değildirler. 

MADDE15. — Yulkrdaki maddelerde ithali 
ve imali menedilen bıçakların satılması, satma Ira
ması, taşınması jve bulundurulması memnudur. 

Bir sanat yeya, meslekîn icrası • için kullanıl 
masına aabıtaca .müsaade verilen bıçaklar bu 
raemııuiyetin dışındadırlar. 

MADDE 6. — A$eşji silahlarla mermileriniı: 
yedinci ve .sekizinci maddelerde yazılı istisnalar 
dışında memlekette satüftıaşı yasaktır. 

(S . Sayısı : 211) 
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MADDE 7. — Lüzum görülen mıntakalarda 
Bakanlar Kurulu karariyle valiler tarafından 
halka silâh taşıma müsaadesi verilebilir. 

MADDE 8. — Altıncı madde hükmüne göre 
taşınacak silâhlarla mermileri ilgili daireler ta
rafından (3763) (4374) ve 5591 sayılı Kanun 
hükümlerine göre tedarik olunur. 

MADDE 9. — Yedinci maddeye göre taşına
cak silâhlarla mermilerinin ne suretle tedarik 
edileceği bir yönetmelikle tesbit olunur. 

MADDE 10. — Ateşli silâh taşımak müsaa
desini haiz olanlar bu silâhları resmî ruhsatı ha
iz olanlandan başkalarına satamıyacaklan gibi 
muvakkaten de olsa başkalarına veremezler. 

Bu silâhlarla suç işlendiği takdirde izin kâ
ğıtları geri alınır ve kendilerine bir daha silâh 
taşıma izni verilmez. 

MADDE 11. — Adlî meclislerce müsaderesine 
karar verilen veya zabıtaca suçla ilgili olmıya-
rak elde edilen ateşli silâhlarla mermileri ve 
bıçaklar Millî Savunma Bakanlığı emrine veri
lir. 

is. K. 

MADDE 7. — Lüzum görülen mıntakalarda 
Bakanlar Kurulu karariyle valiler tarafından 
halka silâh taşıma müsaadesi verilebilir ve yine 
lüzum görülen mıntakalarda Bakanlar Kurulu 
karariyle toplu silâh araması yapılabilir, 

MADDE 8. — îzin vesikasını haiz bir kimse
nin kendi silâhı ile suç işlemesi veya ihmal veya 
kusuru neticesinde başkalarının eline geçen bu si
lâhla suç işlenmesi hallerinde izin vesikası geri 
alınır ve bir daha bu kimseye izin vesikası veril
mez. 

MADDE 9. — Adlî mercilerce müsaadesine 
karar verilen veya zabıtaca her hangi bîr suretle 
ele geçirilen ateşli silâhlarla mermiler ve bıçak
lar ayniyat makbuzu mukabilinde Millî Savun
ma Bakanlığı emrine verilir. 

MADDE 10. — Bu kanunda yazılı bıçak ta
birine kama, saldırma, şişli baston, sustalı çakı 
ve benzerleri de dâhildir. Münhasıran spor ve 
avda kullanılan ateşli silâhlarla bunların mermi
leri bu kanun hükümlerine tâbi değildir. 

MADDE 11. — Hâtıra teşkil eden veya anti
ka olan ateşli silâhlarla bıçakların bulundurul
masına izin verilmesi mecburidir. 

Hâtıra teşkil eden ateşli silâhlarla bıçaklar 
için verilen izin bunların yalnız sahibine bıra
kılmasına veya nakline müsaadeyi tazammun 
edip üstte taşınmasına cevaz vermez. Antika olan 
ateşli silâhlarla bıçakların izin vesikalariyle bir
likte satışı serbesttir. îstiyenler vesikalarını de
ğiştirebilirler. 

(S. Sayısı : 211) 
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MADDE 7. — Ateşli silâhları ancak : 
1. Hususi kanunlarına göre silâh taşıma yet

kisini haiz olanlar; 
2. Vekiller Heyeti karariyle silâh taşıyabile

ceklerine karar verilen Devlet, belediye, özel 
idare ve iktisadi Devlet Teşekkülleri memur ve 
hizmetlileri; 

3. içişleri Vekâletince tesbit ve tây.m edile
cek esaslar dairesinde vali veya kaymakamlar ta
rafından verilecek izin vesikasını alanlar taşıya
bilir veya bulundurabilirler. 

MADDE 8. — Lüzum görülen mıntakalarda 
Vekiller Heyeti karariyle valiler tarafından hal
ka silâih taşıma müsaadesi verilelbileeeği1 gibi 
toplu silâh aranması da yapılabilir. 

MADDE 9. — Ateşli silâh taşımak müsaade
sini haiz olanlar, Ibu silâhları resmî ruhsatı ha
iz bulunanlardan başkasına satamıyacakları gi
bi muvakkaten de olsa başkalarına veremezler. 

Silâh taşıma ruhsatını haiz olan kimsenin bu 
silâhla suç işlemesi veya silâhın muhafazasında
ki ihmal ve kusuru neticesi başkaları tarafın
dan bir suç işlenmesi veya inti'har ve intihara 
teşebbüs edilmesi hallerinde silâh vesikası geri
ye alınır ve bir daha silâh taşıma izni verilmez. 

MADDE 10. — Adlî -mercilerce müsaderesi
ne karar verilen veya zabıtaca her hangi fair su
retle ele geçirilen ateşli silâhlarla mermiler ve 
bıçaklar ayniyat makbuzu mukabilinde Millî 
Savunma Vekâleti emrine verilir. 

MADDE 11. — Hâtıra teşkil eden veya an
tika olan ateşli silâhlarla bıçakların bulundurul
masına izin verilmesi mecburidir. 

Hâtıra teşkil eden ateşli silâhlarla bıçaklar 
için verilen kin 'bunların yalnız sahibine bıra
kılmasına veya nakliye müsaadeyi tazammun 
edip üstte taşınmasına cevaz vermez. Antika 
•olan ateşli silâhlarla bıçakların izin vesikala-
riyle birlikte satışı serbesttir. Istiyenler vesi
kalarını değiştirebilirler. 

(.S. Sayısı : 211) 
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MADDE 12. — Bu kanunda yazılı bıçak tâ
birine kama, saldırma, şişli baston, sustalı çakı 
ve benzerleri de dâhildir. 

Münhasıran spor ve avda kullanılan ateşli 
silâhlarla bunların mermileri, ev levazımatmdan 
olan yahut tababet ve sanayide veya ziraatte 
kullanılan bıçaklar ve benzerleri bu kanun hü
kümlerine tâbi değildir. 

MADDE 13. — Hâtıra teşkil eden veya anti
ka olan ateşli silâhlarla bıçakların bulundurul
masına mahallin en büyük mülkiye âmiri tara
fından izin verilir. Bu izin bunların yalnız sa
hibinde bırakılmasına müsaadeyi tazammun 
edip üstte taşınmasına cevaz vermez. 

MADDE 14. — Her kim bu kanunun şümu
lüne giren ateşli silâhlarla bunlara ait mermileri 
veya bıçakları; memlekete ithal eder veya bunla
rın memlekete sokulmasına tavassut eder veya 
memleket içinde bir yerden diğer bir yere götü
rür veya yollar yahut götürmeye bilerek tavas
sut ederse 1 yıldan 3 yıla kadar hapsolunur ve 
«500» liradan «5 000» liraya kadar ağır para 
cezası alımı. 

MADDE 15. — 3763, 4374 ve 5591 sayılı ka
nunların hükümleri dışında her kim mamleket 
içinde ateşli silâhlarla bunlara ait mermileri imal 
ederse yukarıki maddede yazılı cezalarla cezalan
dırılır 

MADDE 16. — Merciinden ruhsat almadan 
bıçak imal edenler hakkında 6 aydan 2 yıla ka
dar hapis ve 500 liradan 5 000 liraya kadar ağır 
para cezası verilir. 

16 — 
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MADDE 12. — Her kim bu kanunun şümu
lüne giren ateşli silâhlarla bunlara ait mermileri 
memlekete sokar veya bunların memlekete sokul
masına tavassut eder veya bunlara 3763, 4374 ve 
5591 sayılı kanunların hükümleri dışında mem
lekette imal eder veya bu suretle memlekete so
kulmuş veya memlekette imal edilmiş olan ateşli 
silâhları bir yerden diğer bir yere nakleder veya 
yollar veya nakletmeye bilerek tavassut ederse 
bir yıldan üç yıla kadar hapsolunur ve 500 lira
dan 5 000 liraya kadar ağır para cezası alınır. 

MADDE 13. — Dördüncü maddede yazılı 
beyanname ve damga mecburiyetine riayet et-
miyenlere yüz liraya kadar hafif para cezası 
verilir. 

MADDE 14. — Merciine beyanname verme
den bıçak imal edenler hakkında bir aydan altı 
aya kadar hapis ve yüz liradan iki yüz liraya 
kadar ağır para cezası verilir. 

Bu kanun hükmüne muhalif olarak imal 
edilmiş olan bıçakları satanlar : satırialanlar, 
satmaya tavassut edenler, taşıyanlar, nakleden
ler veya bulunduranlarla imaline mesağ bulu
nan bıçakları kullanma maksadı dışında taşı
yanlar veya bulunduranlar hakkında da aynı 
ceza hükmolunur. 

MADDE 15. — Bu kanunda yazılı istisna
lar dışında ateşli silâhlarla bunlara ait mermi
leri satanlar, sataırya tavassut edenler hakkın
da altı aydan iki yıla kadar hapis ve yüz lira
dan bin liraya kadar ağır para cezası ve satın-
alanlar, taşıyanlar, veya bulunduranlar hakkın
da üç aydan altı aya kadar ve yüz liradan beş 
yüz liraya kadar ağır para cezası hüfamolunur. 

MADDE 16. — Bu kanun hükmüne muha
lif olarak bıçak ithal veya imal edenlerle fal 
bıçakları satanla satmıya tavassut edenler; sa
tın alanlar, taşıyanlar, veya bulunduranlar hak
kında üç aydan altı aya kadar hapis ve yüz li
radan beş yüz liraya kadar ağır para cezası 
hükmolunur . 

( S. Sayısı : 211) 



— 17 — 
Geçici Ad. K. I 

MADDE 12. — Her kim, bu kanunun şümu
lüne giren ateşli silâhlarla bunlara ait mermi
leri memlekete sokar, sokmaya teşebbüs eder 
veya 'bunların memlekete sokulmasına tavassut 
eder veya bunlara 3763, 4374 ve 5591 sayılı ka
nunların hükümleri dışında memlekette imal 
eder veya bu surette memlekete sokulmuş, veya 
memlekette imal edilmiş olan ateşli silâhları bir 
yerden diğer bir yere nakleder veya yollar ve
ya nakletmeye bilerek tavassut ederse bir yıl
dan üç yıla kadar hapis olunur ve 500 liradan 
5 000 liraya kadar ağır para cezası alınır. 

MADDE 13. -*- Bu kanun hükümlerine mu
halif olarak bıçak imal edenler bdr seneden iki I 
seneye kadar hapis ve 500 liradan 5 000 liraya 
kadar ağır para cezası verilir. 

MADDE 14. — Bu kanunda yaeılı istisnalar 
dışında ateşli silâhlarla bunlara ait mermileri 
satanlar, satmaya tavassut edenler 'hakkında 
6 aydan iki yıla kadar hapis ve 100 liradan 1 000 
liraya kadar ağır para cezası ve satınalanlar, 
taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında 3 ay
dan 6 aya kadar hapis ve 100 liradan 500 lira
ya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

MADDE 15. — Bu kanun hükmüne muhalif 
olarak ithal ve imal edilen (bıçakları satanlar, 
satmaya tavassut edenler, satınalanlar, taşıyan
lar veya bulunduranlar hakkında da yukardaki 
maddede yazılı cezalar hükmolunur. 

Zabıtaca imaline müsaade edilen bıçakları 
kullanma maksadı dışında satanlar, satınalan
lar, taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında da 
aynı ceza hükmolunur. 

f ( S. Sayısı : 2U ) 
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MADDE 17, — Bu kanunda yazılı istisnalar 
dışında ateşli silâhlarla bunlara ait mermileri 
satanlar, satmaya tavassut edenler hakkında 6 
aydan 2 yıla kadar hapis ve 100 liradan (1 000) 
liraya kadar ağır para cezası ve satmalanlar, 
taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında 3 ay
dan 6 yıla kadar hapis ve 50 liradan 500 liraya 
kadar ağır para cezası hükmolunur. 

MADDE 18. — Bu kanun hükmüne muhalif 
olarak imal edilen bıçaklan satanlar, satmaya 
tavassut edenler, satmalanlar, taşıyanlar, veya 
bulunduranlar hakkında da yuakrıki maddede 
yazılı cezalar hükmolunur. 

MADDE 19. — Bu kanun hükümlerine göre 
imal edilmiş olan bıçakları müsaadesiz satanlar 
veya satılmasına tavassut edenler hakkında 1 ay
dan 6 aya kadar hapis ve 100 liradan 500 liraya 
kadar ağır para cezası hükmolunur. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun şümulü
ne giren ateşli silâhlarla bunlara ait mermileri 
veya, bıçakları ruhsatlı veya ruhsatsız ellerinde 
bulunduranlar kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren şehir ve kasabalarda üç ay, sair yer
lerde 6 ay içinde en yakın zabıta makamlarına 
teslime mecburdurlar. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlü 
ğe girdiği tarihte meslek ve sanat erbabı tara
fından kullanılmakta olan bıçaklar, ilgililerin 
üç ay içinde müracaatı üzerine mahallin en bü
yük mülkiye amirliğince damgalanır. Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte ev levazımatından ola
rak kullanılmakta olan bıçaklar bu hükümden 
hariçtir. 

İçiş. K. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun şümu
lüne giren ateşli silâhlarla bunlara ıait mer
mileri veya bıçakları ruhsatsız ellerinde 
bulunduranlardan kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren şehir ve kasabalarda üç ay sair 
yerlerde altı ay içinde başkalarına devretmiyen 
veya satmıyanlar en yakın zabıta makamına tes
lime mecburdurlar. 2637 sayılı Kaniun hüküm
lerine tevfikan kendilerine izin vesikası verilmiş 
olup da müddetleri henüz bitmemiş olanlar bu 
kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yu-
kardaki süreleri içinde yeniden izin vesikası al
madıkları veya kendilerine vesika verilmediği 
takdirde ellerindeki vesikalar hükümsüzdür. 

MADDE 17. — Bu kanunun tatbik şekille
rini göstermek üzere İçişleri ve Adalet bakan
lıklarınca müştereken üç ay zarfında bir tali
matname yapılır. 
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GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun şümulü
ne giren ateşli silâhlarla bunlara ait mermileri 
veya 'bıçakları müsaadesiz ellerinde bulunduran
lardan kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren şehir ve kasa'balarda üç ay ve sair yerler
de 6 ay içinde en yakın zabıta makamına tes
lime mecburdurlar. 

2637 sayılı Kanunun hükümlerine tevfikan 
kendilerine iziri vesikası verilmiş olup da müd
detleri henüz bitmemiş olanlar bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren yukardaki sü
releri içinde yeniden izin vesikası almadıkları 
veya kendilerine vesika verilmediği takdirde el
lerindeki vesikalar hükümsüzdür. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte meslek ve sanat erbabı ta
rafından kullanılmakta olup 4 ncü maddede 
imali izne Ibağlı olan bıçaklar ilgililerin 3 ay 
içinde müracatı üzerine mahallin en büyük mül
kiye amirince damgalanır. Kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte ev levazımatından olarak 'kul
lanılmakta olanlar Ibu hükümden hariçtir. 

(S. Sayan*: 211) 
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MADDE 20. — Taşınması yasak olmıyan si
lâhların alım ve satımı hakkındaki 2637 sayılı 
Kanunla Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
10 ncu maddesi ve diğer kanunların bu kanuna 
uymıyan hükümleri kaldırılmıştır. 

MADDE 21. 
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 22. — Bu kanuna Adalet re İçişleri 
Bakanları yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı ve tefleri 
Bakanı V. 

F. L. Karaosmanoğhı 
Millî Savunma Bakanı 

H. Köymen 
Dışişleri Bakanı 

F. Köprülü 
Millî Eğitim Bakanı 

T. İleri 
Ekonomi ve Ticaret Bakanı 

M. Ete 
Gümrük ve Tekel Bakanı V. 

N. özsan 
Ulaştırma Bakanı 

S. Kurtbek 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
R. Namhioğlu 

İçişleri Bakanı 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Dr. E. H. Üstündağ 
Tarım Bakanı 

İV. ökmen 
Çalışma Bakanı 

N. özsan 
İşletmeler Bakanı 

Hakkı Gedik 

îçiş. K. 

MADDE 18. — Hükümetin 20 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Bu kanun yayımı 
den üç ay sonra yürürlüğe girer. 

tarihin» 

MADDE 20. — Hükümetin 22 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

.(S. Sayısı : 211) 
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MADDE 16. — Bu kanunun .şümültint giren 
maddelerin ithali hususunda 1918 sayılı Kanun
la ek ve tadülerindn 'bu kanuna aykırı olmıyan 
hükümleri saklıdır. 

MADDE 17. — Bu kantin yayım* tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 18. — Bu kanunu İcra Vekilleri 
Heyeti yürütür. 

t>m<t 
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S. SAYISI : 215 
Van Mebusu izzet Akın ile Tunceli Mebusu Hıdır Aydın'ın, iskân 
Kanununu tadil eden 5098 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin değiş
tirilmesi ve yasaklıgı kaldırılan yerlerle 5227 sayılı Kanunun birin
ci maddesinin 4 ncü bendinde zikredilen idareten boşaltılmış bölge
lerde köyler teşkili ve halkının yerleştirilmesi hakkındaki 5826 sayı
lı Kanunun 2 nci maddesinin ikinci ve son fıkrasiyle 3 ncü mad
desinin A ve B fıkralarının kaldırılmasına, 4 ncü maddesinin tadi
line ve aynı kanuna yeniden bâzı hükümler ilâvesine dair kanun 

teklifleri ve Geçici Komisyon raporu (2/518, 525) 

Van Mebusu izzet Akın'in, İska» Kanununu tadil eden 5098 sayılı kanunun 12 nci maddesinin 
değiştirilmesi ve yasaklıgı kaldırılan yerlerle 5227 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 4 ncü ben
dinde zikredilen idareten boşaltılmış bölgelerde köyler teşkili ve halkmın yerleştirilmesi hak
kındaki 5826 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin son fıkrasiyle 3 ncü maddesinin A bendinin kal
dırılmasına, 4 ncü maddesinin tadiline ve aynı kanuna yeniden bâzı hükümler ilâvesine dair kanun 

teklifi (2/518) 

13. IV. 1953 

B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 

iskân Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki (5826) sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesinin ıtadiline ve 2 nci maddesinin son fıkrasiyle 3 ncü maddesinin A bendinin kaldırılma
sına ve yeniden bâzı hükümler ilâvesine dair hazırlanan kanun teklifi ilişik o'larak sunulmuştur. 

Gereğine müsaade buyurulmasını arzederim. 
Van Mebusu 

/ . Akın 

5826 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesine ve 2 nci maddenin son fıkrasiyle 3 ncü 
maddenin A. Bendinin kaldırılmasına ve bâzı hükümler ilâvesine dair kanun tasarısına ait 

esbabı mucibedir 

5826 saylı Kanunun 4 ncü maddesinde geçen iki yıllık müracaat «müddetinin mebdei 5227 
sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih olarak kabul edilmiştir. Bu müddet zarfında alâkadar
ların Hükümete müracaat edemedikleri vâki muamele ve muhaberattan anlaşılmakta olduğundan 
bu gibilerin haklarını mahfuz tutmak için yeniden bir senelik müracaat müddeti kabul edilmek su
retiyle 5826 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi tadilen tertip edilerek hak sahiplerinin iskânları te
min edilmek istenilmiştir. 

Eski yerlerinde terkettikleri gayrimenkullerin mülkiyeti 2510 sayılı Kanunun mülga 26 nci 
maddesi gereğince tam olarak Devlete intikal etmiş olduğundan bu kerre serbest duruma geçen 
bu gibilerden mürettep yerlerinde iskân edilenlerle arazisi dağılan ve istihkak mazbatası muh
teviyatını alanlar, 5826 sayılı Kanuna tevfikan iskân edilenler hariç tutulmak suretiyle diğerle
rinin ibraz edecekleri tasarruf vesikalarına göre gayrimenkuUerinin sahiplerine iadesi ve kendi 
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topraklarında yerleştirilmesi maslahata daha uygun görülmüş ve 2 nci madde bu maksatla tertip 
olunmuştur. 

Bu suretle sahiplerine iadesi lâzımgelen topraklardan evvelce Devletçe istimlâk edilrpte mül
ga 26 ncı madde gereğince Devlete intikal ettiği mülâhazasiyle ödenmiyen istimlâk bedellerinin 
mal sahiplerine tediyesi yoluna gidilmesi derpiş olunmuştur. 

Tasarının birinci maddesinin aldığı son şekle göre esasen 5826 sayılı Kanunun matlap ve 
maksadına uygun olmıyan ve bu yüzden bugüne kadar tatbik kabiliyeti bulunmıyan 2 nci madde
nin son fıkrasiyle 3 ncü maddenin A. fıkrası da zait görüldüğünden kanundan çıkarılması düşü
nülmüştür. 

Tunceli Mebusu Hıdır Aydın'm, îskân Kanununu tadil eden 5098 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesinin değiştirilmesi ve yasaklığı kaldırılan yerlerle 5227 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin 4 ncü bendinde zikredilen idareten boşaltılmış bölgelerde köyler teşkili 
ve halkının yerleştirilmesi hakkındaki 5826 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasiyle 
4 ncü maddesinin tadiline, 3 ncü maddesinin A. B. fıkralarının kaldırılmasına ve yeniden bâzı hü

kümler ilâvesine dair kanun teklifi (2/525) 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 

5826 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin tadiline ve bâzı fıkralarının 'kaldırılmasına ve yeniden 
bâzı hükümler (tesisine dair kanun teklifim ve gerekçesi eklice arzolunur. Saygılarımla ... 

4 . V . 1953 
Tunceli Mebusu 

U, Aydın 

Gerekçe 

2510 sayılı iskân Kanununun hükümlerine göre 1938 yılından sonra Bakanlar Kurulu karariyle 
bâzı mmtakalardan dâhilden nakiller yapılmıştır.Fakat bu nakiller vatandaşların nüfus, ziraat ve 
iktisadi durumları üzerinde büyük sarsıntılar yaratmıştır. Bu sarsıntıların neticesi halen devam 
etmektedir. Bir tecziyeden başka bir şey olmıyan nakillerle binlerce kişiye verdiği maddi ve mâ
nevi ıstırap ve mahrumiyet, sefalet çöküntülerinin ıslahı için muhtelif zamanlarda çıkarılan kanun
lar mahallî hâdiselere tatbika kâfi gelmemiştir. 

Vatandaş haklarının emsali gibi verilmesi ve geçmiş devirleri tamamen kapamak düşüncesiyle 
5826 sayılı Kanun kabul edilmişti. Bu kanunun tatbikmda da kısa zamanda çok boşluklar görülmüş
tür. Bu sebeple 5826 sayılı Kanunun bâzı madde ve fıkralarının tadili ve bâzı fıkralarının kaldırıl
ması ve yeniden bâzı hükümlerin konulmasiyle muztariplerin mağduriyetlerini ksmen olsun te
lâfi edecektir. 

1. Dâhilden yapılan nakilleri üç katagoriye ayırmak icabeder. v \ ' 
A) Serbest bölgeler. 
B) Yasak bölgeler. ! 
C) İdareten boşaltılmış bölgeler. 
Serbest bölgelerden 2510 sayılı Kanunla Garp illerine nakle tâbi tutulanların bir kısımları mü-

rettep yerlerinde iskân görmemişlerdir. Bir kısımları da kısmen iskân edilmişlerse de bulundukları 
yerlerin sıhhi ve geçim şartları ve sair sebepler yüzünden iskân arazisini ucuz fiyatlarla satarak 
zaruri masraflarına sarfederek eski yerlerine dönmüşlerdir. 

Bir kısımları da iskân haklarını olduğğu gibi Hazineye terketmekle 1947 de de 5098 sayılı Kanu-
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nun hükümlerinden istifade etmek üzere memleketlerine döndüklerinde eski yerlerindeki arazi
leri mukabiline bir yıl içinde istihkak mazbatası almak imkânlarını bulamadıklarından ve Hazi
ne de kanuna uygun tasfiye etmeden tapulu arazi ve emâkleri gayet ucuz fiyatlarla başka şahıs
lara satmış, tapusuzlar da bedelsiz olarak tevzi edilmiştir. 5098 sayılı Kanunla ancak tevzi edilmiyen 
arazilerin iadesi ve istihkak mazbatası almış, olanların da mazbata muhteviyatının dört misli öden
mesi derpiş edilmiş, 5420 sayılı Kanunla da bedelsiz tevzi edilen arazilerin vergi kıymetinin dört 
misli üzerinden bedel verilmesi .düşünülmüşse de arazisiz olan muhtaç kimseler ve çiftçilikle geçi
mini sağlamaya mecbur olanların durumları düşünülmemiştir. 

Serbest bölgeliler de nakle tâbi tutulan yasak ve boşaltılmış bölgelilerin durumlarından fark
sızdır, 15 seneden beri arazisiz ve yuvasız sefalet içinde sürünen bu gibilerin acıklı durumlarına 
son vermek için kanunun birinci maddesi teklif edilmiştir. 

2. Yasak ve idareten boşaltılmış bölgelerden Garp illerine nakle tâbi tutulanlardan başka aynı 
mmtakalarm halkından bir kısmı da Hükümetin müsaadesiyle illeri ve civar illerin muhtelif köy
lerine serpiştirilmek suretiyle kalmışlardır. Yasak bölgelerin yasaklığı kaldırıldıktan sonra Garp 
illerine nakledilmiyenler iskân edilemezler şeklinda tereddütler hâsıl olmuştur. Halbuki, ya
sak bölgelerle bu bölgelere mücavir bölgeler de idareten boşaltılmış uzun yıllar boş bırakılmıştır. Bu 
şekilde serpiştirilen kimseler de şimdiye kadar iskân haklarından istifade etmemişlerdir. Yasak 
bölgelerin yasaklığı 1951 yılında kaldırıldığı için 5227 sayılı Kanunun 1949 yılına kadar olan mü
racaat müddetinin yasak ve boşaltılmış bölge halkına tatbik edilmesi adalet kaidelerine uygun ol-
mıyacağından 5826 sayılı Kanunun üçüncü maddesinin A bendinin kaldırılarak bu bölgelerin hal
kından iskân talebinde bulunmak istiyenlere bu kanunla bir yıllık müracaat müddeti verilmesi ve 
5826 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin B bendiyle aynı maddenin Ç bendi birbirine tezat teşkil ede
ceğinden kaldırılması-ve yasak bölgelerle boşaltılmış bölgelerin bir kısım mıntakalarında ziraate elve
rişli toprak miktarı iskân edileceklere kâfi gelemiyeceğinden arzu edenler olursa toprağı müsait 
yerlerde de iskân imkânım sağlamak için kanunahüküm koymak ıstıraplı insanların acıklı haline 
en son bir imkân vermek düşüncesiyle ikinci madde ile beşinci madde teklf edilmiştir. 

3. Serbest bölgelilerin eski yerlerimde bıraktıkları gayrimenkulleri Hazine tarafından tasfiye 
edilmeden 2510 sayılı Kanunun 27 nci maddesine göre birtakım sebeplerle gayet uıcuz bedelle 
satılmış, alınan bedellerle 5098 sayılı Kanunla istihkak mazbatası muhteviyatının dört misli ve 
5420 sayılı Kanunla da parasız tevzi edilenlerin de 1944 yılı Bütçesine matrah olan verginin dört 
kaıtı Hazinece ödenmesi şartları karşısında kıyas kabul edilmiyecek derecede farklı olan bu du
rumu emsali gibi istifade etmesi düşüncesiyle 5826 sayılı Kanuna geıçici bir madde konulmuştu. 

Maddenin tatbika geçtiği sıralarda yalnız arazi farklarına tatbik edilmiş emlâk farklarının 
ödenmesinde tereddüt hâsıl olmuştur. Çünkü atfedilen 5618 sayılı Kanunun 21 nci maddesi 
yalnız aıazilerin istimlâkini istihdaf ediyor. Bu itibarla 5618 sayılı Kanuna atfedilmeden yeni 
tadilde vuzuhlu olarak Hazine tarafından satılan arazi ve emlâk bedelleri 1944 Malî yılı Bütçe
sine matrah olan vergi kıymetinin dört mislini doldurmıyan kısımlar hesaplanarak evvelce öde
nen satış bedellerine iLâveteın farkları sahiplerine verilmesi ve bedelleri henüz emanette olup 
sahipleri tarafından bâzı sebeplerle alınmamış ve yahut Hazinece verilmiyen kısımlara da yeni 
farklar ilâvesiyle ödenmesi âdilâne olacağı ve zararlara Hazine tarafından sebebiyet verildiğin
den farkların da Hazine tarafından ödenmesi ve vergi kaydı bulunmıyan arazi ve emlâklere de 
aynı civariardaki emsaller nazara alınarak yeniden tarhedilecek vergi kıymeti üzerinden farkla
rının hesaplanması ve bu gibi emlâk ve arazilerden bir kısımlarını belediyeler ve özel d'dareler, 
resmî müesseseler almışlarsa da bir hizmete tahsis edilmemiş, harabe olmaktadır. Hem Hazineyi 
fark ödemekten, hem de harabe olan malları hajabiyetten kurtarmak vatandaşın da ceddinden 
kalan malını kendisine vermek çok yerinde bir tedbir olacağından üçüncü maddeye lüzumlu! 
teklifler konulmuştur. 

4. 1934 yılında kabull edilen 2510 sayılı Kanunun 26 nci maddesiyle yasak mıntakaların ara
zileri Hajzineye .mutlak bir ifade ile maledilmiştir. Aynı mnıtakalardaki yasaklık dolayısiyle sa
hipleri tarafından istihkak mazbatası alınmamış ve Hazine de şimdiye kadar tasfiye ve tevzi et-
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memiştir. Yasakhğın kaldırılmasiyle eski sahipleri veya mirasçıları aynı topraklarının intifam
dan istifade etmekte iseler ,de mülga 26 ncı maddenin yerime yeni bir hükmün tesisiyle .ortadaki 
mahzurların, bertaraf edileceği şüphesizdir. Anayasamıza göre mukaddes olan mülkiyet hakkına. 
riayet etmek zorundayız, Eskisi gi,bi bıraktığımız takdirde Devlet tekrar ihtiyaclı bulunanlara 
iskân yolu ile tevzi etmek ve sahiplerine de bedelini veya karşılığında toprak vermek mecburiye
tinde kalacağından tevzi edilmemiş; ve bedelleri ödenmemiş veya sahipleri tarafından istihkak 
mazbatası alınmamış olan kısımlar aynen sahiplerine iade edilmesi1 yerinde bir hareket olacaktır. 

'Bu arazilerden bundan önce istimlâk edilenlerin bedellerinin ödenmesinde tereddütler hâsıl 
olmuştur. Halbuki 2510 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrası, Hazîneye -geçer, de
mekte ise de ikinci fıkrasiyle de istihkak mazbatasını almak hakkını tanımıştır. Bâzı. sebep
lerle mazbata alınmadığına göre istimlâk bedelinin de ödenmemesinde isabet olmadığı düşünce
siyle bu kanuna yeni madde eklenmiştir. 

Geçici Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Geçici Komisyon 28 . V . 1953 

Esas No. 2/518, 2/525 
Karar No. 2 

Yüksek Reisliğe 

Umumi Heyetin 6 . V . 1953 tarih ve 77 nci 
Birleşiminde komisyonumuza havalesine karar 
verilen Van Mebusu izzet Akm ve Tunceli Me
busu Hıdır Aydın'm îskân Kanununun bâzı 
maddelerinin tadiline ve yeniden bâzı hüküm
ler ilâvesine dair 5420 ve 5826 sayılı kanunla
rın bâzı maddelerinim değiştirilmesine ve yeni
den bâzı hükümler ilâvesine dair kanun teklif
leri komisyonda incelendi. Esasları aynı olan 
iki teklifin müzakereyi kolaylaştırmak maksa-
diyle teklif sahipleri tarafından müşterek bir 
metin haline getirilmesi komisyonca uygun gö
rüldü. Teklif sahipleri komisyonun bu noktai 
nazarını kabul ederek müştereken hazırladık
ları teklif komisyonca Hükümet temsilcilerinin 
ve teklif sahiplerinin huzuru ile görüşüldü: 

Umumi olarak teklif; (2510) sayılı Kanu
nun mülga (26) ncı maddesine göre yasak ve 
boşaltılmış bölgeler halkının Hazineye intikal 
etmiş olan gayrimenkullerinden istihkak maz
batası muhteviyatını almamış ve mürettep yer
lerinde iskân görmemiş veyahut iskân görüp 
de iskânına muhassas gayrimenkulleri iade et
miş olanların eski yerlerindeki tevzi edilmemiş 
gayrim enkullerinin kendilerine iadesini ve 
(5098), (5227), (5420) ve (5826) sayılı kanun
ların tatbikatında görülen bâzı aksaklıkların 

düzeltilmesini ve vatandaş hakkını sıyaneten 
bâzı boşlukların doldurulmasını istihdaf ettiği 
görülmüştür. 

Teklifin birinci maddesi; (5826) sayılı Ka
nunun (2) nci maddesinin (2) nci fıkrasının 
tatbikmda bâzı zorluklara sebebiyet verdiği 
anlaşıldığından (2510) sayılı Kanunla serbest 
bölgelerden nakle tâbi tutulan vatandaşlardan 
mürettep yerlerinde iskân görmiyenlerin veya 
mürettep yerlerinde verilen gayrimenkulleri 
her hangi bir sebeple Hükümete terkederek 
eski yerlerine dönenlerin ve mürettep yerlerin
de iskân görmemiş ve eski yerlerindeki gayri
menkulleri tevzi edilmiş olup da bedellerini 
henüz almamış olanların topraksız bırakılma-
maları düşüncesiyle müsait yerlerde iskânlarını 
sağlamak maksadiyle tedvin edildiği anlaşılmış
tır. Bu arada serbest 'bölgeler halkından mü
rettep yerlerinde verilen gayrimenkullerini za
ruret saikasiyle elden çıkarmış olan vatandaş
lardan da muhtaç olanlara îskân Kanununun 
borçlandırma usulleri dairesinde toprak ve ev 
yeri verilmesi düşünülmüştür. Bu düşünceler 
komisyonca, uygun görülerek madde aynen ka
bul edilmiştir. 

ikinci madde; (2510) sayılı Kanunla yasak 
veya boşaltılmış hale 'getirilen bölgeler halkın-
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dan olup da nakle tâbi tutuknıyantan (5227) 
sayılı Kontunla tâyin «dilen müracaat müddeti 
içinde bâzılarının her hangi;bir sebepte müra
caat edemedikleri ve /esasen bu yüzdem iskân 
işlerinin de Büküımetçe yürütülemıediği anlaşıl
dığından bu kabîl vatandaşların haklarını sıya-
neten müracaat müddetinin bir sene daha uza
tılmasını istihdaf etmektedir. Komisyonumuz
ca da uygun görülerek yalnıfc maddenin birinci 
fıkrasının (yasaklığı kaldırılan) kelimelerinden 
sonra (veya) kelimesi ilâve suretiyle madde ka
bul edilmiştir. 

Üçüncü madde vaktiyle Hükümet tarafından 
tasfiye edilen gayrimen'kullerin bedeli (1944) 
malî yılı vergisine matrah olan kıymetin dört 
mislini doldurmak için (5826) »ayılı Kanunun 
geçici maddesi tedvin edilirken (5618) sayılı 
Kanunun 21 nei maddesine atfedilmiş olup tat
bikatta yalnız arazi parası ödenmiş ve emlâkin 
hesaba katılmadığı anlaşılmış olduğundan va
tandaşın hakkını sıyaneten (5836) sayılı Kanu
nun geçici maddesinin tadilini derpiş etmekte
dir. Bu madde de komisyonca uygun görülerek 
aynen kabul edilmiştir. 

Dördüncü madde; yasak ve boşaltılmış böl
geler halkının eski yerlerindeki tevzi edilme
miş mallarının sahiplerine iadesini istihdaf et
mektedir. Adalete ve bilhassa mülkiyet hak
kının kudsiyetine hürmeten teklifin temelini teş
kil eden bu maddede komisyonca aynen kabul 
edilmiştir. Bu arada mürettep yerlerinden al
dıkları gayrimenkulleroni her hangi bir zaru
ret ilcasiyle satmış olanlar bu analların (1944) 
yılı vergisinin dört misli üzerinden bedelini öde
dikleri takdirde bunların da eski yerlerindeki 
tevzi ve tasfiye edilmemiş gayrimenkullerinin 
iadesi adalete uygun olacağı komisyonumuzca 
da muvafık mütalâa edilmiştir. Yalnız bu mad
denin ikinci fıkrasının (iskân edilmiş) kelimesin
den sonra (olup) kelimesi .komisyonca ilâve 
edilmiştir. 

Beşinci madde : (5826) sayılı Kanunun 
üçüncü maddesinin müddete taallûk eden 
(A) bendi ile yasak bölgeler halkından yasak-
lık kaldırılmadan önce eski yerleri civarında is
kâna tâbi tutulanların yasak bölgelerdeki gay-
rimenkullerine tesahup edebilmelerini sağlamak 

maksadiyle de (B) bendinin kaldırıldığı anlaşıl
mıştır. 

Bu madde de komisyonca uygun görülerek 
aynen kabul edilmiştir. 

Altıncı madde : Sahipleri tarafından tas
fiye edilmeyip de Hükümetçe tevzi edilen 
gayrimenkullerin tevzi edilen eşhas veya miras
çıları adına tesciline dair olup (5420) sarılı Ka
nunun birinci maddesiyle mevcut iskân kanun
ları arasındaki tenakuzu kaldırmak maksadiy
le değiştirilmiş olduğu anlaşılmıştır. Komisyon
ca uygun görülen bu madde Hükümet temsilci
lerinin teklifi üzerine ikinci bir fıkra ilâvesi su
retiyle kabul edilmiştir. 

7 ve 8 nci maddeler aynen kabul edilmiştir. 
Yasak bölgeler halkından olup da yasaklık 

kaldırıldıktan sonra yurtlarına dönen on bin
lerce vatandaş bugün eski yerlerindeki arazi
lerine fiilen tesahup etmişlerse de (2'510) sayı
lı Kanunun mülga 26 ncı maddesi gereğince Ha
zineye intikal etmiş olan bu mallarına hukuka!* 
sahip değildirler. Vatandaşların; kendi malları 
üzerinde bugün bir yabancı gibi durdukları an
laşılmıştır. Bu kararsızlık yüzünden evlerini 
yapamadıkları tarlalarını imar edemedikleri ve 
binnetice büyük bir huzursuzluk içinde bulun
dukları anlaşılıyor. Bundan başka bunların is
kânları için (1952) Bütçesinde kabul edilen 
bir buçuk milyon liralık tahsisatın da bu karar
sızlık yüzünden sarfedilemediği öğrenilmiştir. 
Ve yine bu kararsızlık yüzünden köylerin ku
rulamadığı ve muhtar seçimlerinin yapılama
dığı ve binnetice vatandaşların büyük zorluk
larla karşı karşıya oldukları anlaşılmaktadır. 

Uzun yıllar İstırap çekmiş olan bu vatandaş
ları bir an evvel huzura kavuşturmak ve bu sene 
bu maksatla bütçeye konulan tahsisatın sarfına 
imkân hazırlamak için Hükümet temsilcilerinin 
de mutabık bulunduğu ve komisyonumuzca oy 
birliğiyle kabul edildiği yukarda arzedilen bu 
teklifin ivedilik ve öncelikle müzakeresinin Yük
sek Meclise arzına komisyonumuzca ittifakla ka
rar verildiğini arzederiz. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Geçici Komisyon Reisi Sözcü 

Çoruh Sivas 
Zihni TJral Ercüment Damalı 

( S. Sayısı : 215 ) 
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Kâtip 
Elâzığ 

8. Ergene 
Diyarbakır 

Söz hakkım mahfuz 
olarak 

M. Ekinci 

Elâzığ 
ö. F. Smaç 

Kayseri 
Mehmet özdemir 

tmzada bulunamadı 
Ordu 

A. Topaloğlu 

Niğde 
H. Ariba§ 

Van 
1. Ahin 

VAN MEBUSU ÎZZET AKIN'İN TEKLİFİ 

İskân Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi hakkındaki 5826 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesinin tadiline ve 2 nci maddesinin son 
fıkrasiyle 3 ncü maddesinin A bendinin kaldı
rılmasına ve yeniden bâzı hükümler ilâvesine 

dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5826 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesi 'aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Yasafchğı kaldırılan ve idareten boşaltılan 
bölgeler halkından olup da 3 ncü maddenin şü
mulü haricinde kalan, yardıma muhtaç kimsele
rin bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren bir yıl içinde iskânlarrnı istedikleri tak
dirde bu bölgeler dâhilinde İskân Kanunu hü
kümlerine göre iskânları yapılır. 

MADDE 2. — 5826 sayılı Kanuna aşağıdaki 
madde eklenmiştir : 

Bu bölgeler halkından olup da mürettep yer
lerinde iskân edilmiş olanlarla idareten boşaltıl
mış bölgelerde arazisi tevzi edilenler ve istihkak 
mazbatası mukabili iskân görmüş veya mazbata 
muhteviyatını «İmiş olanların ve 1826 s(ayılı Ka
nuna tevfikan iskân edilenlerin gayrimenkulleri 

hariç diğerlerinin eski yerlerinde 'kalan ve 2510 
sayılı Kanunun mülga 26 ncı maddesi gereğince 
Devlete intikal etmiş olan gayrimenkulleri, ibraz 
edecekleri tasarruf belgelerine müsteniden sa
hiplerine iade olunur. 

ladesi lâzımgelen topraklardan istimlâk edi
lip şimdiye kadar ödenmemiş olan. bedeller sa
hiplerine tediye edilir, 

MADDE 3. — 5826 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin son fıkrasiyle 3 ncü maddesinin A 
bendi kaldırılmıştır. 

MADDE 4. 
rürlüğe girer. 

Bu kanun neşri tarihinde yü-

MADDE 5. — Bu kanunu lera Vekilleri 
Heyeti yürütür. 

( S. Sayısı : 215 ) 



TUNCELİ MEBUSU HIDIR AYDIN'tN 
TEKLİFİ 

İskân Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi hakkındaki 5826 sayılı Kanunun ikinci mad
desinin ikinci fıkrasiyle 4 ncü maddesinin tadi
line 3 ncü maddesinin A. B. fıkralarının kaldı
rılmasına ve yeniden bâzı hükümler ilâvesine 

dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 5826 sayılı Kanunun ikinci 
maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Yasak ve idareten boşaltılmış bölgeler dı
şında kalan serbest bölgelerden 2510 sayılı Ka
nunla muameleye tâbi tutulan kimselerin. 

A) Mürettep yerlerinde iskân edilmeden 
eski yerlerine dönenler, -

B) Mühettep iskân yerinde verilen gayri-
menkulleri Hazineye terkedenler, 

C) Eski yerlerindeki arazileri Hazine ta
rafından satılıp da bedeli sahipleri tarafından 
alınmamış olanlar, 

Ç) Eski yerlerindeki arazileri Hazine tara
fından başkalarına bedelsiz tevzi edilmiş sahip
lerine veya mirasçılarına bedelleri ödenmemiş 
ve istihkak mazbatası verilmemiş olanlardan 
muhtaç kimseler istedikleri takdirde bulunduk
ları yerlerde veya toprağı müsait bölgelerde 
îskân Kanunu hükümleri dairesinde iskânları 
yapılır. 

D) Mürettep yerlerinde iskân yolu ile ve
rilen gayrimenkuUerini satanlar ve bu kanunun 
C. Ç. fıkralarına göre satılan veya tevzi edilen 
arazilerinin bedellerini veya istihkak mazbata
sı muhteviyatını alan muhtaç kimseler istedik
leri takdirde iskân Kanununun borçlandırma 
usulleri dairesinde toprak ve ev yeri verilir. 

MADDE 2. — 5826 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Yasaklığı kaldırılan ve idareten boşaltılan 
bölgeler halkından olup da 5826 sayılı Kanu
nun 3 ncü maddesinin C. Ç. fıkraları şümulü 
haricinde kalan kimselerin bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde 
iskânını istiyenler bu bölgeler dâhilinde ve ya
hut arazisi müsait başka yerlerde arzu ettikleri 
takdirde iskân Kanunu hükümlerine göre is
kânları yapılır. 

GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞIŞTlRlŞl 

tskân Kanununun bâzt maddelerini tadü ve ye
niden bâzı hükümler ilâvesine dair 5420 ve 5826 
sayüt kanunların bâzı maddelerinin değiştirüme-
sine ve yeniden bâzı hükümler ilâvesine dair ka

nun teklifi 

MADDE 1. — 5826 sayılı Kanunun ikinci 
maddesinin ikinci fıkrası .aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Yasak ve idareten boşaltılmış bölgeler dı
şında kalan serbest bölgelerden 2510 sayılı 'Ka
nun mucibince nakle tâbi tutulan kimselerden, 

A) Mürettep yerlerinde iskân edilmeden es
ki yerlerine dönenler, 

B) Mürettep yerlerinde verilen gayrimenkul-
leri Hazineye terkedenler, 

C) Mürettep yerlerinde iskân görmemiş ve 
eski yerlerindeki gayrimenkulleri de tevzi edil
miş olup da bedellerini almaktan feragat edenler, 

Toprağı müsait yerlerde iskân edilirler. 
Ancak serbest bölge ahalisinden olup da bu 

yerlerde gayrimenkulleri bulunmıyan ve müret
tep yerlerinde verilen gayrimenkuUerini de sat
mak suretiyle ellerinden çıkaranlardan muhtaç 
olanlara İskân Kanununun borçlandırma usulle
ri dairesinde toprak ve ev yeri verilir, 

MADDE 2. — 5826 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Yasaklığı kaldırılan veya idareten boşaltılan 
bölgeler Kalfandan olup da üçüncü maddenin şü
mulü haricinde kalan yardıma muhtaç kimsele
rin bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren bir yıl içinde iskânlarını istedikleri tak
dirde bu bölgeler dâhilinde veyahut arazisi mü
sait başka yerlerde iskân Kanunu hükümlerine 
göre iskânları yapılır. 

( S. Sayısı : 215 ) 
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MADDE 3. — 5826 sayılı Kanunun geçici 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Serbest bölge halkından olup idareten nakil 
edilenlerden 2510 sayılı Kanunun 27 nci mad
desi gereğince bir yıl içinde mallarını tasfiye ve 
istihkak mazbatası alamıyanlarm Hazine tara
fından satılanlardan bu kanunun neşrinden ön
ce satış tutarları ödenmiş olanlara ve satış be
delleri ödenmemiş veya sahipleri tarafından 
henüz alınmayıp emanette olan arazi ve emlâk 
bedellerine 1944 malî yılı bütçesine matrah 
olan vergi kıymeti belli olmıyanlar emsal na
zara alınarak Tadilât komisyonlarının takdir 
edecekleri vergi dört misli üzerinden hesaplanır. 

Ödenmiyen miktarlara ilâve olunacak fark
larla birlikte sahiplerine verilir. 

Doğacak farklar Hazine tarafından ödenir. 
Bu gibi arazi ve emlâkten resmî daireler, 

belediyeler, ve hususi idarelerin satın aldık
ları veya Maliyenin uhdesinde her ne suretle 
olursa olsun geçen kısımlardan âmme hizmeti
ne tahsis edilmemiş veya üzerinde tesis vücuda 
getirilmemiş olanlardan bedelsizler aynen, be
delli olanlar da müzayede kaimelerindeki satış 
miktarları alınarak sahiplerine veya mirasçıla
rına iade olunur. 

MADDE 4. — 5826 sayılı Kanuna aşağıdaki 
madde eklenmiştir: 

Yasak ve idareten boşaltılmış bölgeler hal
kından olup da ımürettep yerlerinde iskân edil
miş olanlarla idareten 'boşaltılmış bölgelerde 
arazisi tevzi edilenler ve istihkak mazbatası mu
kabili iskân görmüş veya mazbata muhteviya
tını almış olanların ve 5826 sayılı Kanuna tev
fikan iskân edilenlerin gayrimenkulleri hariç di
ğerlerimin eski yerlerinde kalan ve 2510 sayılı 
Kanunun mülga 26 ncı maddesi gereğince Dev
lete intikâl etmiş olan gayrimenkulleri ibraz 
edecekleri tasarruf belgelerine müsteniden sa
hiplerine iade olunur. 

Şu kadar ki, mürettep yerinde iskân edil
miş ve iskânına muhassas gayrimenkulunu sat
mış olanların yasak ve boşaltılmış bölgelerdeki 
arazileri tevzi, edilmemiş ise mürettep yerinde 
sattığı arazinin 1944 Malî yılı Bütçesine matrah 
olan vergi kıymetinin 4 misli hesaplanarak tu
tarı Hazineye ödenmek suretiyle eski yerindeki 

Geçici K. 

MADDE 3. — 5826 sayılı Kanunun geçici 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Serbest bölge halkından olup da idareten nak
ledilenlerden 2510 sayılı Kanunun 27 nci madde
si gereğince bir yıl içinde mallarını tasfiye et-
miyenlere veya istihkak mazbatası almıyanlara 
ait arazi ve emlâkin Hazinece tasfiyesi neticesin
de satış bedellerinden bu kanunun yayımı tari
hinden önce ödenen veya henüz ödenmeyip ema
nette olan miktarları 1944 Malî yılı vergisine 
matrah olan kıymetin dört misli üzerinden hesap
lanarak doğacak farklarla birlikte Hazine tara
fından ödenir. 

Vergi kıymeti belli olmıyan gayrimenkulle-
rin tadilât komisyonlarınca emsallerinin 1944 Ma
lî yılı vergi kıymetleri esas alınarak belirtilecek 
kıymetlerinin dört misli ödenir. 

MADDE 4. — 5826 sayılı Kanuna aşağıdaki 
madde eklenmiştir : 

Yasak ve idareten boşaltılan bölgeler halkın
dan olup da mürettep yerlerinde iskân edilmiş 
olanlarla idareten boşaltılmış bölgelerde arazi
si tevzi edilenlerin, istihkak mazbatası mukabi
li iskân gören veya mazbata muhteviyatını almış 
olanların ve 5826 sayılı Kanuna tevfikan iskân 
edilenlerin gayrimenkulleri hariç diğerlerinin 
eski yerlerinde kalan ve 2510 sayılı Kanunun 
mülga 26 neı maddesi gereğince devlete inti
kal etmiş olan gayrimenkulleri ibraz edecekle
ri tasarruf belgelerine müsteniden sahiplerine 
iade olunur. 

Şu kadar ki, mürettep yerinde iskân edilmiş 
olup da iskânına muhassas gayrimenkulunu bu 
kanunun neşri tarihinden önce satmış olanların 
yasak ve boşaltılmış bölgelerle serbest bölge
lerdeki arazileri tevzi veya^ her hangi bir âmme 
hizmetine tahsis edilmemiş ise mürettep yerinde 
sattıkları gayrimenkullerin 1944 malî yılı vergi-

S. Sayısı : 215 ) 
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mallarına sahipleri veya mirasçıları tasarruf 
edebilirler. 

Yasak ve idareten boşaltılmış bölgelerde gay-
rimenkulleri buluninıyan ve mtirettep yerlerin
de verilen gayrimenkullerind de satmak sure
tiyle •ellerinden çıkaranlardan muhtaç olanlar 
iskân Kanununun borçlandırma usulleri daire
sinde toprak ve ev yeri verilir. 

ladesi lâzımgelen topraklardan istimlâk edi
lip şimdiye kadar ödenmemiş olan bedeller sa
hiplerine veya mdrasçı'krınja tediye editör. 

MADDE 5. — 5826 «ayılı Kanunun 
m<addiesmin A, B bentleri fealdırilimıştır. 

3 ncü 

(MADDE 6. — Bu kantin aeiBii tarikinden iti
baren muteberdir. 

MADDE 7. — Bu kaaranu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Geçici K. 

sine matrah olan kıymetinin dört misli Hazine
ye ödenmek suretiyle eski yerlerindeki malları 
sahiplerine geri verilir. 

Sahiplerine iadesi lâzımgelen yasak bölge-
lerleki topraklardan istimlâk edilip de şimdiye 
kadar ödenmemiş olan istimlâk bedelleri sahip
lerine ödenir. 

MADDE 5. — 5826 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin A ve B bendi kaldırılmıştır. 

MADDE 6. — 5420 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

2510 sayılı îskân Kanununun mülge 27 nci 
maddesi mucibince sahipleri veya Hükümet ta
rafından tasfiyesi icabettiği halde tasfiye edil-
miyen ve fakat tevzie tâbi tutulan gayrimenkul-
ler ile 1505 sayılı Kanuna göre ve tevzie tâbi 
tutulmak üzere mahallî Hükümet eliyle alınıp 
tevzi edilmiş bulunan arazi ve-bunların mütem
mim cüz'i olan binalar tevzi edilen eşhasa ait 
olup bir gûna harç ve resme tâbi olmaksızın 
bunlar veya mirasçıları namına tescil olunur. 
Eski sahipleri bu gayrimenkuller ve arazi ve 
mütemmim cüzüleri üzerinde bir hak iddia 
edemezler. 

İ505 sayılı Kanun gereğince mahallî Hü
kümet eliyle alınıp tevzi edilen gayrimenkuller-
le mütemmim cüzülerinin bedelleri eski sahip
lerine bu kanunun üçüncü maddesine göre öde
nir. 

MADDE 7. — Bu kanun neşri tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu kanunu İcra Vekilleri He
yeti yürütür. 

» • - « 
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S. S A Y I S I : 

Kocaeli Mebusu Ekrem Alican'ıri, Vergi Usulü Kanununun bâzı 
maddeleri ile kanuna bağlı cetvelde değişiklik yapılmasına ve bu 
kanuna bâzı madde ve fıkralar eklenmesine dair 5815 sayılı Ka
nunun bâzı hükümlerinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Ge

çici Komisyon raporu (2/319) 

34. XII. 1951 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

5432, sayılı Vergi Usul Kanununa ek 5815 sayılı Kanunun bâzı hükümlerinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve gerekçesi ilişik olarak takdim edilmiştir. Teklifin kanuniyet kesbetmesi için gerekli 
muamelelerin icrasına müsaadelerini saygılarımla arzederim. 

Kocaeli Milletvekili 
Ekrem Alican 

5815 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin tadili hakkındaki kanun teklifi gerekçesi 

Umumi mütalâalar: 
Anayasamızın 95 nci maddesi hükümleri dolayısiyle 1951 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve ekleri

ni en geç Aralık 1950 ayı iptidasında Büyük Millet Meclisine takdim etmek mecburiyetinde kalan 
Hükümet o zaman, 1950 takvim yılı başından itibaren yürürlüğe girmiş bulunan Gelir Vergisi 
tahminlerini tatbikat neticelerine istinat ettirmek imkânını bulamamış ve bilâhara meydana çıkan 
vergi tahakkuk miktarları, bütçedeki tahminlerin dununda kalmıştı. . 

ÜVfillî Gelirin ticaret ve sanayie isabet eden 5 milyarlık miktariyle, Kurumlar ve Esnaf vergi
leri dâhil, ticaret ve sanayi sektörlerinden tahakkuk etmiş ceman 110 milyon liralık vergi miktarı 
mukayese edilince, aradaki bariz nispetsizliği izah edebilmek pek güçtü ve gerekli tedbirler alın
madığı takdirde, aynı durum 1952 Bütçe yılında da tekerrür edebilecekti. îşte bu haklı mucip se
bepten hareket eden Hükümet, durumun gerektirdiği süratle fiiliyata geçebilmek ve istikbali kıs
men olsun karşıhyabümek için, ilk merhale olarak, vergi kaçakçılıklarını imkân nispetinde ön* 
lemek gayesini gütmüş ve bu maksatla 5432 sayılı Vergi Usul Kanununa ek 5815 sayılı Kanun 
18 . VII . 1951 tarihinde Büyük Millet Meclisinden çıkarılmıştı. 

Aradan geçen dört beş aylık devre; bu yeni kanundan oldukça müspet neticelerin alınacağı
nı göstermiş bulunmakla beraber, kanun metninde yer almış olan bâzı şiddetli ve suçla münasebeti 
az cezai müeyyidelerin, dürüst ve hüsnüniyet sahibi mükelleflere ait maddi hata ve kanunu yan
lış tefsir etmeden mütevellit fiil ve hareketleri de, vâzn kanunun maksadı ve bu kanunun mucip 
sebepleri hilâfına, tashihine imkân bırakmıyacak şekilde şümulleri içerisine aldığını meydana çı-
karmr^tır. 

Bu itibarla dört beş ay gibi çok kısa bir zaman evvel yürürlüğe girmiş bulunan bir kanunun, bu
gün tadilini istemekten doğabilecek haklı tereddüt ve aksülamellere rağmen, adı geçen kanunun 1952 
malî yılı iptidasından itibaren geniş mikyasta tatbik sahası bulacağı ve bu tatbikat sırasında hüsnü
niyet sahibi birçok mükelleflerin müşkül durumlara düşecekleri dikkat nazarına alınarak, hâdise
nin, işbu kanun teklifi ile, Yüksek Meclise arzına lüzum ve zaruret hissedilmiştir, 
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Tadili istenen hükümler ve tadili mucip sebepler : 
I - 5815 sayılı Kanunun birinci maddesine ait tadil teklifimiz ve mucip sebepleri : 
5815 sayılı Kanunun birinci maddesi eski kanunun kaçakçılık fiiline taallûk eden 324 ncü maddi

sini tamamen değiştirmiş ve şu şekle sokmuştur. 
Muaddel madde .324 — Kaçakçılık, mükellef veya sorumlu tarafından kasten vergi ziyama sebe 

biyet verilmesidir. 
Aşağıdaki şekillerden her hangi birisi ile vergi ziyama sebebiyet verilmesi halleri, kasıl aranmak

sızın kaçakçılık sayılır. 
1. Beyannamede noksan veya hakikata aykırı bildirmede bulunulmam (verilen beyannamede İti,; 

beyanda bulunulmaması veya 30 ncu maddenin 2 ve 3 ncü fıkralarındaki sebeplerle beyannamede 
bildirilen miktardan fazla re'sen takdir edilen mal ah da noksan beyan hükmündedir.) 

2. Beyana dayanmakla beraber bildirmeleri beyanname ile yapılmıyan vergilendirmelerde, hiç. 
beyanda bulunulmaması veya noksan veya hakikata aykırı beyanda bulunulması; 

3. Vergilendirme dönemi geçtiği halde iş ve teşebbüsün veya beyan esasına dayanan vergilerde 
muaflıktan mükellefiyete intikal hallerinin vergi dairesinin ıttılaı haricinde bırakılması (kazançları 
götürü olarak tesbit edilen serbest meslek erbabı ile sabit iş yeri olan esnafta vergilendirme dönem: 
yerine tarh zamanı nazara alınır); 

4. Şahsi, medeni haller veya aile durumu hakkında gerçeğe uymıyan şekilde tanzim edilmiş ve
sikadan faydalanılması. 

Madde metninin tetkikından anlaşılacağı üzere, kanun kaçakçılık fiilinin tekevvünü için iki 
unsurun mevcudiyetini şart kılmaktadır. 

1. Mükellef veya sorumlu tarafından vergi ziyama sebebiyet verilmesi; 
2. Vergi zıyaı keyfiyetinin kasten meydana getirilmiş olması. 
Kaçakçılık fiilinin tekevvünü için vergi zıyaı ile birlikte «kast» unsurunun, mevcudiyetini şart 

kılmakla, vâzıı kanun, dürüst ve hüsnüniyet sahibi mükelleflerin hukukunu himaye için esaslı 
bir teminat müessesesi kurmuş ve vergi zıyaı mahiyetindeki her hareketin kaçakçılığa ait ağır 
cezai müeyyidelerle cezalandırılmasını önlemek istemiştir. 

Fakat; bu hükmün hemen altında «aşağıdaki şekillerden her hangi birisi ile vergi ziyama 
sebebiyet verilmesi kast aranmaksızın kaçakçılık sayılır» denilmek suretiyle dört hal tadat olun 
muştur. Kast unsuru dışında bırakılan bu hallerden bilhassa. (I) numaralısında zikredilen hal, vâ
zıı kanunun maksadı hilafına bâzı karışıklıklar doğurabilecek ve hüsnüniyet sahibi mükellef
leri her a«ı kaçakçı durumuna sokabilecek mahiyettedir. 

Vâzıı kanunun bu dört hali kast unsuru dışında bırakmasının sebeplerini 5815 saydı Ka
nuna ait hükümet tasarısı gerekçesinde bulmak mümkündür. Gerekçenin «kaçakçılık» adı altın
da toplanan kısmının (b) fıkrasında aynen şöyle denilmektedir : 

«b) Kaçakçılık 'suçunun unsurları meyanmda vergi kaçırma kaydının da mevcudiyeti pren
sip olarak muhafaza edilmekle beraber, objektif emare ve tezahürlerine </öve,, vergi kaçırma ira
desi ile müteferrik olmadan işlenemiyecek mahiyet arzeden vergi zıyaı halleri tadat edilmiş ve 
bunlar kanun nazarında, başka şart aranmaksızın kaçakçılık addedilmiştir.» 

Şu hale göre; vâzıı kanunun, bu dört hali sıralarken, bunlardan her birinin kast unsuru ol
madan meydana getirilemiyeeeğini kabul ve tasavvur ettiği inkâr olunamaz. Halbuki kanun 
metninin bilhassa (1.) numaralı, istisnai hali, bugünkü şekli ile, tamamen aksi neticeler doğura
bilecek durumdadır. 

Metni aynen alalım ve tatbiki misallerle fikrimizi izah edelim : 
«Madde 324, fıkra 1 - Beyannamede noksan veya hakikata aykırı bildirmede bulunulması 

(verilen beyannamede hiç beyanda bulunulmaması veya 30 ncu maddenin 2 ve 3 ncü fıkraların
daki sebeplerle beyannamede bildirilen miktardan fazla re'sen takdir edilen matrah da noksan 
beyan hükmündedi r.)» 

Bu fıkra hükümlerinin merkezi sıkletini «Beyannamede noksan veya hakikata aykırı bildirmede 
bulunulması» kısmı teşkil etmektedir, Bu hükme göre; her hangi bir mükellef, vergi dairesine \x-
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receği her hangi bir vergi beyannamesinde, bu noksanlık veya hakikata aykırı bir bildirmede 
bulunduğu takdirde bu noksanlık veya hakikata aykırılık her ne sebepten ileri gelir
se gelsin ve ne miktar olursa olsun, kaçakçı sayılacak ve kaçakçılığa ait Kanunda g#st«rilmiş c«-
za ile cezalandırılacaktır. 

Bu cihete tamamiyle nüfuz edebilmek için bâzı tatbikî misaller verelim : 
a) Bilanço esasına göre defter tutmak suretiyle Gelir Vergisine tâbi bir mükellef, kanuni defterle

rini zamanında tasdik ettirmiş, ispat edici kâğıtlarını muntazam tutmuş, muamelâtını kanunun ta
rif ettiği şekilde ispat edici kâğıtlarına ve defterlerine intikâl ettirmiş, yıl sonunda gene kanunun 
tarif atı dairesinde bilançosunu yapmış ve defterlerine geçirmiş. 

Bu mükellef, Mart ayı içerisinde bağlı bulunduğu vergi dairesine verdiği yıllık beyannamesine, 
bilançosunda meselâ 12 210,00 lira olarak gözüken safi kârını, maddi bir hata neticesinde 12 120,00 
lira olarak geçirse, vergi kaçakçısı addedilecektir. Hiçbir kasdı olmadan yanlışlıkla yıllık gelirini 
90,00 lira noksan gösteren bu mükellef, Vergi Usul Kanununun gene 5815 sayılı Kanunla muaddel 
325 nei maddesine göre iki bin beş yüz lira ceza ödiyecektir. 

b) Aynı mükellef, meselâ bir hayır kurumuna yaptığı yirmi liralık bir teberruu Gelir Vergisi 
Kanununa göre kabulü caiz bir masraf telâkki ederek defterine işlemiş olsa, beyannamesini de bu su
retle yirmi lira eksik gelirle vergi dairesine verse, gene vergi kaçakçısı addedilecek ve. iki bin beş yüz 
lira ceza ödiyecektir. 

e) Aynı mükellef demirbaş mahiyetindeki bir masrafını yıllık amortismanlara tâbi tutması ica-
bederken, defterlerine toptan masraf kaydetse gene kaçakçı addedilecek ve iki bin beş yüz lira ceza 
ödiyecektir. 

ç) Aynı mükellef Vergi Usul Kanununun «Değerlendirme» bahsinde bildirilen değerlendir
meye mütaallik hükümlerden her hangi birini yanlış tatbik edip, elinde mevcut emtiayı noksan 
değerde gösterse, bu noksanlığa ait vergiyi mütaakıp yılda nasılsa ödiyeceği halde, gene vergi 
kaçakçısı addedilecek ve iki bin beş yüz lira ceza ödemek zorunda kalacaktır. 

d) Aynı mükellef amoirtisman nispetlerinde her hangi bir hata yapsa ve bu suretle beyanna
mesindeki gelir miktarı, hakiki miktara nazaran,azalmış gözükse, defterlerinden her an tesbiti 
kabil ve kasda makrun olması imkânsız bulunan bu hareketi, gene kaçakçılık addedilecek ve iki 
bin beş yüz lira ceza ödiyecektir. 

e) İşletme esasına göre Gelir Vergisine tâbi bir müessese, perakende satışları günlük yekûn
larından her hangi birini yanlış toplasa ve meselâ beş lira noksan olarak işletme defterinin hası
lat tablosuna kaydetse, yıl sonunda yıllık gelirini bu miktar noksan beyan etmiş olacağından, 
gene Vergi Usul Kanununun 5815 le muaddel 325 nci maddesine göre bin lira kaçakçılık ceza
sı ödemek mecburiyetinde kalacaktır. 

Hulâsa • bu «misalleri* muhtelif vergi kanunlarındaki beyanname mükellefiyetlerine göre çeşit
lendirmek, vâzıı kanunun maksadına uymıyan pek çok durumlar tesbit etmek mümkündür. Misal
lerin tetkikmdan kolayea anlaşılacağı üzere, bu hallere, tadil kanununa ait gerekçenin yukarda 
arzettiğimiz kısmında sarahaten ifade olunan «Vergi kaçırma iradesi» nin müterafik bulunma-

.dığı aşikârdır. Mükelleflerin beşerî hata ve kanunları yanlış anlamalarından ileri gelen ve bü
tün dikkat ve hassasiyetlere rağmen içtinabı gayrikabil olan bu çeşit hâdiselerden bir veya bir
kaçına eminiz ki, beyanname esasına göre vergi ödemek durumunda olan her mükellefin muame
lâtında mutlaka tesadüf edilebilecektir. Bir an için bu mükelleflerin hepsinin muamelâtının tet
kik olunduğunu kabul etsek, memlekette mevcut bütün mükellefleri kaçakçı telâkki etmek ve bu 
fiile ait cezalarla cezalandırmak zarureti ile karşı karşıya kalacağız demektir. Şu halde bugün, 
memleketimizde, bir mükellefin müessesesinde tetkikat yapmak, o mükellefi, en az, kaçakçılık 
cezasına çarptırmak iradesinin bir müterafikı haline girmiş bulunmaktadır. Mevcut mükellef
lerinin, bir yılda, ancak yüzde onunun muamelâtını tetkik edebilmek imkânına sahip bir malî 
bünye için arzettiğimiz bu durumun ne kadar tehlikeli netayiç doğurabileceğini izah* lüzum »1-
masa gerektir. 
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Bıırada, üzerinde ehemmiyetle durulması icabeden bir nokta da Vergi Usul Kanununun muad
del 318 nci ve 919 ncu maddeleri muvacehesinde durumun peyda ettiği tehlikeli hususiyettir. 

Muaddel 318 nci madde ile, evvelce mevcut ollan « aynı takvim yılı içinde birden fazla kaçak
çılık yapılmış olursa bunların hepsi 325 nci maddede yazılı en az cezanın, hesaplanması bakımın
dan bir fiil sayılır ». Hükmü kaldırılmış, bu suretle bir taraftan eski kanunun 500, 250 ve 50 
liralık asgari kaçakçılık cezaları 2.500, 1.000, 100 liralık miktarlara çıkarılırken, diğer taraftan da 
bir takvim yılı içinde yapılmış kaçakçılık mahiyetindeki her suç için ayrı ayrı asgari ceza alınması 
esası konularak, fiil ayrılığı prensibine, en geniş mânasiyle, tatbikatta yer verilmiştir. Buna zami-
meten 319 ncu maddede; tekerrür eden kaçakçılık suçlarının cezalarına % 50 nispetinde ilâve yapı
lacağı, hüküm altına alınmıştır. 

Bütün bu cihetler de göz nünde tutulursa, bir kısım masum mükelleflerin ilerde ne kadar müş
kül durumlarla karşılaşabileceklerini tasavvur etmek imkân dâhiline girmiş olur: 

Gerekçemizin bu kısmına son vermeden evvel, biraz da, elinde olmıyan sebeplerle ve yukarda 
izah ettiğimiz şekil ve suretlerde vergi kaçakçısı durumuna girmiş mükelleflerin, müesseselerinde 
tetkikata geçilmezden önce hatalarını tesbit etmeleri halinde cezadan kurtulmak imkânına sahip 
olup olmadıklarını gözden geçirelim. 

5432 sayılı Vergi Usul Kanununda 348 nci madde ile ihdas olunmuş bir pişmanlık müessesesi 
mevcuttu. Bu madde hükümlerine göre ve bâzı şartların tahakkuk etmesi halinde, kaçakçılık veya 
kusur mahiyetindeki kanuna aykırı hareketlerini ilgili makamlara kendiliğinden, ve açık olarak ha
ber veren mükellefler hakkında ceza kesilmezdi, ek kanun ana kanunun bu maddesini de 12 nci 
maddesine koyduğu bir hükümle 24. I X . 1951 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmış ve bu 
suretle bir defa kaçakçı durumuna girmiş olan hüsnüniyet sahibi mükelleflerin bu durumdan kurtu
labilmeleri imkânı külliyen bertaraf olunmuştur. 

îşte izah ettiğimiz bütün bu hususları göz önünde tutarak, 5815 sayılı Kanunun birinci mad
desine taallûk eden tadil teklifimizde, 324 ncü maddeye mütaallik istisnai hallerden (I) nci hali taki
ben aşağıdaki şekilde bir hüküm konulmasına zaruret hissetmiş bulunuyoruz. 

«Ancak; bu fıkrada beyan olunan suçlar mükellefin, maddi hata, kanunu yanlış anlama gibi 
sebeplerle hüsnüniyetinden tevellüt etmiş olur ve bu kanuna göre tutulması mecburi defter veya 
ispat edici kâğıtları bu hususu gösterirse, kaçakçılık için kasıt unsuru mevcut değil demektir.» 

Bu ilâve hükümle; beyannamelerinde noksan veya hakikata aykırı beyanda bulunan hüsnüniyet 
sahibi mükelleflere, hüsnüniyetlerini ispat hakkını tanımak gayesi güdülmüştür. Yalnız, hüsnüni
yetin ispatı mücerret iddialara ve takdirî delillere istinat etmiyecek, kanunen kabulü caiz defter veya 
vesikalar bu hususu açıkça göstermiş bulunacaktır. Bu suretle hem vatandaş hukuku, hem de hazine 
hukuku karşılıklı bir şekilde teminat altına alınmış olacaktır. 

II - 5815 sayılı Kanunun ek ikinci maddesine ait tadil teklifimiz ve mucip sebepleri 

5815, sayılı Kanunla memleketimiz vergi hukukuna yepyeni ve oldukça ağır cezai müeyyedeler 
getirilmiştir. Devlet hazinesinden hileli yollarla vergi kaçırmayı sanatı mûtade haline getirmiş kim
seleri cezalandırmak gayesini güden bu hükümleri tasvip etmemek için hiçbir sebep yoktur. Yalnız, 
yukarda da tebarüz ettirmeye çalıştığımız gibi, kaçakçıları ve hilebazları takip edip cezalarını verelim 
derken, namuslu mükellefleri de himaye vecibesiyle karşı karşıya bulunduğumuzu unutmamak gerekir. 
Hâdiseyi bu yönden tetkik ettiğimizde 5815 sayılı Kanunun ek ikinci maddesi hükümlerinin ilerde 
bâzı komplikasyonlar doğurabileceğini ve hüsnüniyet sahibi vatandaşları, bâzı maddi hatalarının 
neticesinde, mahkeme kapılarında sürüklendirebileceğimizi ve neticede ağır cezaî müeyyedelerle hattâ 
hürriyeti tahdit edici cezalarla karşı karşıya bırakabileceğimizi dikkatten uzak tutmamamız icabeder. 
Bu hususta da görüşlerimizi kanun hükümlerini tetkik ve maddi misallerle izah etmek suretiyle ortaya 
koyalım. 

Ek ikinci madde vergi hilesi sayılacak vergi suçlarını A, B, C namları ile üç bentte mütalâa 
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etmiş ve maddenin merkezi sıkletini teşkil eden A bendini 7 fıkraya bölmüştür. Bu yedi fıkradan 
mevzuumuzla ilgili yedinci fıkra aynen şu hükümleri ihtiva etmektedir. 

«Bir vergilendirme dönemi içinde 5 000 lirayı aşan satış bedeli veya 2 500 lirayı aşan ücret, 
komüsyon, faiz, iştirak hissesi, kira bedeli gibi hasılatı bu kanuna göre tutulması mecburi olan 
defterlerden hiçbirinde veya beyannamede göstermemek.» Hasılatın bu defterlerden veya beyan
nameden birinde gösterilmiş olması halinde bu fıkra hükmü uygulanmaz. Defter tutmaya mec
bur olmıyanlar hakkında yalnız beyannamede gösterilmiş olup olmadığına bakılır.) • 

Madde; diğer altı fıkrada mevcut durumlardan birinin veya yukarıki fıkradaki durumun tesbi-
ti halinde (beyanname verilmiş olsun olmasın) verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesine ve
ya noksan tahakkuk ettirilmesine sebebiyet veren mükelleflerin vergi hilesi yapmış addedilece
ğini ve bu suça ait cezalarla cezalandırılacağını ifade etmektedir. 

Ayrıca, aynı maddenin C bendindeki hükümle de, A bendinin 1-7 nci fıkralarında yazılı 
hareketlerin vergi hilesi sayılması için verginin tahakkuku için kanunda belli edilen sürenin hu
lulünün şart olmadığı, yani fiilen vergi ziyamın mevcut olup olmadığının ehemmiyeti bulunma
dığı ifade edilmiştir. 

Su hale nazaran; meselâ bir mükellef yapmış olduğu satışlar neticesinde kestiği faturalardan 
tutarı beş bin lirayı aşan her hangi birini veya tutarları yekûnu beş bin lirayı aşan birkaçını yev
miye defterine intikal ettirmeyi unutsa, henüz sene sonu gelip beyanname vermemiş olsa ve bu 
arada bu faturayı yevmiye defterine işlemediği her hangi bir tetkikte meydana çıkarılsa, hileli 
vergi suçu işlemiş olacak ve bu suçlara ait ceza ile cezalandırılacaktır. Bu cezanın nevi ve mikta
rı da 3 ncü maddenin 2 nci fıkrasında gösterilmiştir. Bu fıkranın hükmü aynen şöyledir: 

«Hareketleri ek ikinci maddenin A bendinin 7 nci fıkrasına veya C bendine uygun olanlar hak
kında üç aydan bir yıla kadar hapis cezasiyle birlikte ceza müddeti kadar ticaret, sanat veya mes
lekten memnuiyete ve masrafı hükümlüden sonradan tahsil edilmek üzere keyfiyetin gazete çıkan 
yerlerde gezete ile, gazete çıkmıyan yerlerde mûtat vasıtalarla ilânına hükmolunur.» 

Suçla ceza arasındaki ağır nispetsizlik aşikârdır. Sattığı her hangi bir emtia için fatura kesen 
bir mükellef vergi hilesi yapmayı hatır ve hayalinden geçiren bir kimse olmamak gerekir. Her 
hangi bir şekilde defterine intikal ettirmeyi unuttuğu bu faturayı da, muhtemelen sene içinde ya
pacağı muhtelif kontrollerden birinde veya sene sonunda bilançosunu yaparken tesbit edecek ve 
defterine intikal ettirerek vergisini ödiyecektir. 

5815 sayılı Kanuna ait Hükümet tasarısının gerekçesini tetkik ettiğimizde, bir hareketin ver
gi hilesi telâkki edilebilmesi için, vergi ziyama sebebiyet versin vermesin, bu hareketin hile, sah
tekârlık, aldatıcı vasıtalara müracaat şeklinde vukua gelmesi ve bir bakımdan da âmme hakkının 
ihlâl ve iptali sadedinde, âmmeye karşı işlenilmiş bir mahiyet iktisap etmiş bulunması lâzımdır. 
Kanun vâzıı ek ikinci maddeyi kabul ederken bilhassa bu mucip sebepleri hareket noktası olarak 
kabul ettiğine göre, yukarda bahis mevzuu hâdisenin vergi hilesi olarak kabulüne imkân ve ihti
mal bulunmamak icabeder? Bir mükellefin her hangi bir veya birkaç satış faturasını her zaman 
her kesin başına gelebilecek beşerî bir dalgınlık hata veya unutkanlıkla henüz vergi dairesine be
yannamesini vermediği bir sırada defterine işlememiş olması hâdisesinde, ne bir hile, ne bir sahte
kârlık, ne de aldatıcı vasıtalara müracaat kasdı görmek imkânı olmadığı gibi, bu hareketi âmme
ye karşı, âmme hakkının ihlâl veya iptali sadedinde girişilmiş bir teşebbüs şeklinde vasıflandırmak-
da mümkün değildir. 

îşte bu mucip sebepler göz önünde tutularak, kanun teklifimizde ek ikinci maddenin A bendinin 
7 nci fıkrası ufak bir tadille aşağıki şekle sokulmuştur : 

«Bir vergilendirme dönemi içinde beş bin lirayı aşan satış bedeli veya iki bin beş yüz lirayı aşan 
Ücret, komüsyon, faiz, iştirak hissesi, kira bedeli gibi hasılatı bu kanuna göre tutulması mecburi 
olan defterler veya ispat edici kâğıtlardan hiç birinde veya beyannamede göstermemek. (Hasıla
tın bu defterler ve ispat edici kâğıtlardan veya beyannameden birinde gösterilmiş olması halindi 
bu fıkra hükmü uygulanmaz. Defter tutmaya mjcbur olmayanlar hakkında yalnız beyannamede 
gösterilmiş olup olmadığına bakılır.) » 
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Hükmü bu şekle sokmakla, bir mükellefin vergi hilesi yapmış olması için, kaçırmak kasdını güt

tüğü hasılatı, defterleri veya beyannamesi ile birlikte ispat edici kâğıtlarına da kaydetmemiş bulun
ması şart kılınmıştır. Ancak bu suretle vâzıı kanunun kasdettiği mânada, vergi hilesi suçunun te
kevvün edeceği, yukarda verdiğimiz izahatın tabiî bir neticesi olmak gerekir. 

I I I - 5815 sayılı Kanunun ek dördüncü maddesine ait tadil teklifimiz ve mucip sebepleri : 
5815 sayılı Kanunun ek dördüncü maddesi; idari makamlarca vergi hilesi mahiyetinde görülen 

suçların, idari ve adlî mahkemelere intikalleri bakımından tâbi tutulacakları usuli hükümleri vaz'et
miş bulunmaktadır. Bu hükümlerin esaslarını şöylece sıralıyabiliriz: 

a) idari makamlar vergi tetkikleri sırasında tesadüf ettikleri ve vergi hilesi şeklinde telâkki 
ettikleri suçları âmme dâvası açılması zımnında derhal savcılığa bildirmek mecburiyetindedirler. 

b) Vergi hilesi yaptığı iddia olunan bir mükellef, idari kaza mercilerinden hile yapmamış oldu
ğunu müeyyet bir karar alabilir, fakat bu karar ceza yargıcının kendisine hürriyeti tahdit edici 
ceza vermesine mâni değildir. 

c) Vergi hilesi yaptığı iddia olunan bir mükellef ceza mahkemesinden beraet kararı alabilir, 
fakat bu karar idari kaza mercilerinin kendisine kaçakçılık cezası tahakkuk ettirmesine mâni de
ğildir. 

ç) Hulâsa; hâdisenin idari dâva yolu ile tetkiki ayrı, ceza dâvası yolu ile tetkiki ayrı bir se
yir ve mecra takip etmekte ve aynı hâdise hakkında karar vermek durumunda olan bu iki kaza 
mercii arasında en ufak bir irtibat tesisine lüzum görülmemiş bulunmaktadır. 

Kanaatimizce bu usuli hükümler, tatbikatta bâzı mertebe tezatlara ve suitefehhümlere sebe
biyet verici mahiyettedirler. Bu itibarla yukarda sıralanmış olan bugünkü esaslara sarahat ver
mek ve bunları tezatlı neticeler doğurmayacak şekle sokmak icabeder. Bu maksatla ek dördün
cü madde tarafımızdan yeniden kaleme alınmış ve bu yeni şekil teklif olunmuştur. Teklimizde 
göz önünde tuttuğumuz esasları şöylece sıralıyabiliriz. 

a) Vergi tetkikleri sırasında tesadüf edilen ve vergi hilesi mahiyetinde telâkki olunan hâdi
seler, idari kaza mercilerinin nihai ve kesin kararları ile teyit olunmadıkça, adlî mahkemelere 
intikal ettirilemezler. 

b) Tetkikat sırasında idari kaza mercilerini alâkalandırmıyacak şekilde ve vergi hilesi ma
hiyetinde suçlara tesadüf olunursa, hâdise derhal adlî mahkemelere intikal ettirilir. 

e) Cumhuriyet savcılarına yapılacak ihbarlar evvel emirde idari mercilere bildirilir ve bu mer
cilerin yapacakları tetkikler neticesine göre muamele icra olunur. 

Bir mükellef veya bir müessesenin âmme menfaatlerine karşı bir suç işlemiş olmak zan vo 
töhmeti ile ceza mahkemesine sevkedilmesinin, bilâhara mahkemeden beraet kararı alsa dahi, o 
mükellef veya müessesenin ticari ve malî itibarı, şahsi haysiyeti üzerinde çok büyük tesirleri obı-
cağı muhakkaktır. Böyle geniş aksülâmeller doğuracak bir hâdisenin de, her hangi bir incelere o 
memurunun sübjektif takdir ve telâkkilerine istinat ettirilmesi, bugün içinde bulunduğumuz k;ı-
nuıı devleti ve insan haklarına riayet havası ile kabili telif olmamak gerekir. Hele programnuiı 
vergi borcundan dolayı hapis cezasının kaldın anasını, Hazine menfaati ile halkın menfaatinin be
raber yürütülmesini istiyen bir partinin iktdiarda bulunduğu sırada, bu şekildeki bir hükmün mıı-
vakaaya hiç de uygun düşmiyeceği aşikârdır. Fu itibarla; getirmek istediğimiz hükümlerde, mü
kellefler hakkındaki tetkikat neticelerinin idari kaza mercilerinin nihai ve kesin kararları ile te-
teyit olunmadıkça, mükelleflerin ceza mahkemelerine sevkedilemiyecekleri prensibi bilhassa «yo/. 
önünde tutulmuştur. Ayrıca, idari kaza merci! rinin tetkikma tâbi olmıyan hususlarda, biz/arım.-
hâdiselerin derhal ceza mahkemelerine intikal ettirilmesi kabul olunmuştur. 

5815 sayılı Kanunun ek 3 ncü maddesindeki ceza hadlerine nazaran, Türk Ceza Kanunumu t 
102 rıci maddesiyle konulmuş bulunan dâva müruruzamanı 5 sene gibi uzun bir müddet olduğun
dan, koymak istediğimiz esasların ceza hukukumuzun ana prensiplerine de aykırı düşmiyeceği 
tabiîdir. 
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Geçici Komisyon! raporu 

T. B. M. M. 
Geçici Komisyon 
Esas No. 2/319 

Karar No. 5 
Yüksek 

Kocaeli Mebusu Ekrem Alican 'in, Vergi Usul 
Kanununun bâzı maddeleriyle kanuna bağlı 
cetvelde değişiklik yapılmasına ve bu kanuna 
bâzı madde ve fıkralar eklenmesine dair 5815 
sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
ne dair 24 . XII . 1951 tarihli kanun teklifi 
ile aynı mevzuda Hükümetçe ihzar edilmiş, olan 
26 . IX . 1952 tarihli kanun tasarısı Maliye, 
iktisat, Ticaret, Adalet ve Bütçe komisyonların
dan' beşer üye alınmak suretiyle teşkil edilen 
geçici komisyonumuzda teklif sahibi ve Maliye 
ve Adalet Vekâletleri temsilcileri huzuriyle in
celendi. 

Hükümetçe hazırlanmış olan tasarı, bu tasa
rı ile birlikte Komisyonumuza havale edilen 
Gelir, Kurumlar Vergisi Kanunlarının tadili ile 
ilgili tasarılarda yapılan tadilâta mütenazır 
çok geniş ve şümullü tadil tekliflerini ihtiva 
etmekte olup 'bu tasarının müzakere mevzuu edi
lebilmesi, anıcak bahsedilen gelir ve kurumlar 
vergisi tadil tasarılarının daha önce tetkik ve 
kabulüne mütevakkıf bulunmuş ve bu tetkika-
tm ise kısa b*r zamanda yapılmasının mümkün 
olamıyacağı anlaşılmıştır. 

Halbuki Vergi Usul Kanununda yer almış 
olan vergi cezalarına mütaallik hükümlerin, 
5815 sayılı Kanunla evvelce yapılmış olan ta
dilât neticesinde şiddetlendirilerek bilhassa be
yana istinadeden vergilerde, mükelleflerin ya
pacakları noksan bildirmelerin alelıtlak kaçak
çılık sayılması ve muayyen bir miktarı tecavüz 
eden bâzı hasılatın beyanname ve defterlere 
intikal ettirilmemiş olması keyfiyetinin, vergi 
zıyaı olmadan dahi hileli vergi suçu sayılması, 
buna mukabil bâzı şartlar dâhilinde mükellef
lerin faydalanabilecekleri (pişmanlık) hükmü
nün ilga edilmesi gibi sebepler ve haller muva
cehesinde devamlı bir endişe içinde bulunduk
ları anlaşılan hüsnüniyet sahibi mükelleflerin 
bu endişelerinin müstacelen bertaraf edilebil
mesi için. Hükümetçe hazırlanan tasarının mü
zakeresinin Gelir ve Kurumlar Vergisi -Kanunu 

JI ' . ( S . Sııj» 

3 . VI. 1953 

Reisliğe 
tadil tasarılarının müzakeresine taliki ile Ko
caeli Mebusu Ekrem Alican'in kanun teklifinin 
takdimen müzakere mevzuu edilmesine lüzum ve 
zaruret hissedilmiş ve ancak bu müzakereler 
sırasında Hükümet tasarısında mevcut bâzı tek
liflerden de faydalanılmıştır. 

Teklif sahiibi Ekrem Alican 'in 5 maddeden 
ibaret olan ve yürürlüğe taallûk eden maddeler 
haricinde tadilâtla ilgili 3 maddeyi ihtiva eden 
kanun teklifinin birinci maddesi ile yapılması 
teklif edilen tadilât, 5815 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesiyle değiştirilen Vergi Usul Kanununun 
324 ncü maddesinin ikinci bendinin 1 numaralı 
fıkrasına bir hüküm eklenmesinden ibaret bu
lunmaktadır. 

Komisyonumuzca yapılan müzakere neticesin
de, eklenmesi teklif edilen bu hükmün, sözü edi
len maddenin birinci bendinde istisna teşkil eden 
hükümlerden birini tesbit eylemekte bulunan 1 
numaralı fıkraya bir istisna vaz'edar mahiyette 
bulunduğu ve istisnai bir hükme aynı fıkra için
de istisna teşkil edeeek diğer bir hüküm konul
masının kanun tekniği bakımından doğru olamı
yacağı gibi bu hükümle, mezkûr 1 numaralı fık
raya göre kasıt aranmaksızın suç sayılan noksan 
bildirmelerde, maddi hata, kanunu yanlış anla
ma gibi mükelleflerce her bahiste ileri sürüle
bilecek ve aksinin iddia ve ispatı mümkün ola-
mıyacak olan sebeplerin, mükellefin hüsnüni
yetine delil addedilmesi ve mükellef tarafından 
beyanname ile yapılan noksan bildirimin, tutul
ması kanunen mecburi olan defterlerde veya is
pat edici kâğıtlarda görülmesi halinin, bu fık
ra hükmüne göre suçlandırılmamak için bir se
bep ve karine olarak kabul olunması, bu fıkra
nın tedvininden beklenilen faydanın tamamen 
kaybedilmesini mucip olacağı anlaşıldığından 
yapılacak tadilâtın, fıkraya istisnai bir hüküm 
ilâvesinden ziyade, fıkranın tamamen değişti
rilmesi suretiyle yapılması ve bu fıkraya göre 
kasıt aranmaksızın suç sayılan halin, mükellef
ler tarafından verilen beyannamelerde noksan 
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bildirmede bulunulması ve fakat noksan bildir
menin toplamının 5 000 lirayı ve beyannamede 
yazılı vergi matrahının. % 10 nu aşması haline 
hasrı uygun görülmüş ve tasarının birinci mad
desi komisyonumuzca bu maksatla tadilen kabul 
edilmiştİT. 

Bundan başka Hükümetçe hazırlanmış olan 
tadil tasarısı ile Vergi Usul Kanununun muad
del 324 noü maddesinin ikinci bendinin 3 nu
maralı fıkrasında münderiç, (Vergilendirme dö
nemi geçtiği halde iş ve teşebbüsün...) ibare-
sindeki (Vergilendirme dönemi tabiriyle tâyin 
ve tahdit edilmiş olan sürenin kifayetsiz görü
lerek bu sürenin beyanname verme müddeti 
ve 322 nci maddede yazılı ek sürenin hitam bu
lacağı zamana kadar temdit edilmesi ve fıkra 
metnine göre iş ve teşebbüsü idarenin ıttılaı 
haricinde kalan mükellefler hakkında uygula
nacak olan hükmün de pek şümullü olup tat
bikatta yanlış anlamalara sebebiyet vermiş bu
lunmasına mebni bu halin de, yalnız ticari veya 
mesleki kazanç sahiplerinin kazançlariyle ilgili 
faaliyetlerinin mektum kalması halinde tatbik 
edilmesinin teklif edildiği görülmüş ve komis
yonumuzca yapılan müzakere neticesinde bah
sedilen sebepler varit görüldüğünden mezkûr 
3 numaralı fıkra hükmü de bu maksadı temin 
edecek şekilde tadil olunmuştur. 

5815 sayılı Kanunun 11 nci maddesiyle Ver
gi Usul Kanununa eklenen ek 2 nci maddenin 
A bendinin 7 numaralı fıkrasına göre, fıkra 
metninde zikredilen miktarları tecavüz eden 
ve nevileri tadat ve tâyin edilmiş bulunan ha
sılatın mükellef tarafından verilen beyanname
de veya kanunen tutulması gereken defterlerde 
gösterilmemesi suretiyle vergi ziyama sebebi
yet verilmesi, hileli vergi suçu sayılmıştı. 

Kocaeli Mebusu Ekrem Alican tarafından 
teklif edilen kanun tasarısının 2 nci maddesiy
le, bu fıkra hükmüne göre bir kimse hakkında 
hileli vergi suçu cezası kesilebilmesi için, nok
san bildirilen veya defter kayıtlarına noksan 
intikal ettirilen hasılatın beyanname ve defter
lerden başka ispat edici kâğıtlarda da göste
rilmemiş olmasının şart kılınmak istenildiği an
laşılmıştır. 

(İspat edici kâğıtlar) tâbiri çok geniş ve şü
mullü bir tâbir olup her hangi bir kayda ve 
şekle tâbi olmıyan ve her hangi bir mükellefin 
vergi ile ilgili bir muamelesini tesbit eder ma-

( S. Say 

hiyette olup bâzan bu mükellefin muamele ve 
münasebette bulunduğu diğer kimseler nezdin-
de de bulunabilecek olan ispat edici her hangi 
bir kâğıtta yazılı olduğu için, yapılan tadil tek
lifine göre, hileli vergi suçu sayılması mümkün 
olmıyan noksan hasılat bildirmeleri ve defter 
kayıtlarından hariç bırakılmış hasılat dolayı-
siyle mükellef hakkında hileli vergi suçundan 
dolayı takibat icrasına imkân kalmıyacağı ve 
bu suretle mezkûr fıkranın tedvini ile istihdaf 
edilmiş olan maksadın temin edilemiyeceği an
laşılmış ve bu sebeple işbu tasarının 1 nci mad
desiyle yapılan tadilâta da tenazur teşkil etmek 
ve mükellefin beyan eylediği matrah miktariyle 
mütenasip olmak üzere bir vergilendirme dö
nemi içinde toplamı 5000 lirayı ve aynı zaman
da beyannamede bildirilen vergi matrahının 
% 10 nu aşan hasılatın, beyanname veya defter 
kayıtlarına noksan intikal ettirilmek suretiyle 
vergi ziyama sebebiyet verilmesi halinin, hileli 
vergi suçu sayılmasa uygun görülmüştür. 

Diğer taraftan mer'i hükümlere göre, bah
sedilen ek 2 nci maddenin (c) bendi mucibince, 
yukarda sözü geçen 7 numaralı fıkrada yazılı 
halin, verginin tahakkuku için kanunda belli 
edilen süre içinde işlenmiş olması hali, hileli 
vergi suçu sayılmış ise de hesaplarını kapatma
mış ve bilançosunu tanzim etmemiş olan mükel
leflerin bâzan bir zühul neticesi olarak da, fık
ra metninde yazılı miktarları tecavüz eden ha
sılatını, defterlerine intikal ettirmemeleri müm
kün bulunduğundan bu gibi hallerde yapılan 
hata ve yanlışlıkların, verginin tahakkuku za
manına kadar mükelleflerce düzeltilmesine im
kân verebilmek ve bu zamana kadar yapılan bu 
nevi hatalar sebebiyle mükellefleri hileli vergi 
suçundan dolayı takibata mâruz bırakmamak 
için mezkûr (c) bendi metnindeki (A bendinin 
1 - 7 numaralı fıkralarında ...) ibaresinin, (A 
bendinin 1 - 6 numaralı fıkralarında...) şeklinde 
değiştirilmesi uygun görülmüş ve gerekli tadi
lât bu maksatla yapılmıştır. 

Müzakere mevzuu olan kanun teklifinin 3 
ncü maddesiyle hileli vergi suçlarının cezalan-
dırılmasmdaki usulü tâyin eden ek 4 ncü mad
dede, yapılan inceleme neticesinde hileli vergi 
suçu işlediği anlaşılan kimselerin bu suçları do-
layısiyle yapılacak takibatın, vergi ihtilâflarını 
incelemeye yetkili makam ve mercilerin nihai 
kararları ile kısmen olsun kesinleşmesine talik 
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edilmesi ve ancak vergi dairesince bu tarihten 
sonra suçun tesbitine mütaallik dosyanın bir 
suretinin âmme dâvası açılması talebiyle Cum
huriyet Müddeiumumiliğine gönderilmesi esası
nın vaz'olunmasının ve Cumhuriyet Müddei
umumiliğine de dâva açmak mecburiyetinin 
tahmil edilmesinin teklif olunduğu anlaşılmış
tır. 

Vergi incelemeleri sırasında tesbit edilen 
hileli vergi suçundan dolayı yapılacak takiba
tın, teklif veçhile talik edilmesi, adlî kaza mer
ciinin kararlarını, malî kaza mercilerinin karar-
lariyle takyit etmek gibi bir neticenin husulü
ne sebebiyet vereceği gibi ihtilâfın malî kaza 
mercilerinde tetkikinin gecikmesi nispetinde ad
lî takibatın gecikmesini ve bâzı hallerde suç de
lillerinin bu gecikme dolayısiyle kaybolmasını 
ve bu suretle adlî kaza verilecek hükmün tesi
rinin azalmasını intaç edeceği, aynı zamanda 
hileli vergi nuçundan zanlı olan kimselerin de 
lüzumsuz intizarlarını ve endişelerinin devamı 
mucip olacağı ve Cumhuriyet Müddeiumumili
ğine de bu mevzuda âmme dâvası açmak mec
buriyetinin tahmilinin doğru olmıyacağı düşü
nülmüş ve umumi prensiplere aykırı düşeceği 
ve bu sebeplerle ek 4 ncü maddenin mer'i hü
kümlerinde her hangi bir tadil yapılması uygun 
görülmediğinden bahsedilen 3 ncü madde me
tinden çıkarılmıştır. 

Yukarda arz ve işaret edildiği veçhile Ver
gi Usul Kanununun 348 nci maddesinde yer al
mış olup 5815 sayılı Kanunla ilga edilmiş bulu
nan pişmanlık müessesesinin evvelce meri olan 
hükümlerde yeniden bâzı değişiklikler yapıl
mak suretiyle ihyasında, gerek zuhulen gerek
se kasten noksan bildirimde bulunan mükellef
lerin bu hatalarını bilâhara anlamak veyahut 
kasdî hareketlerinden nedamet etmek suretiyle 
noksan bildirmelerini ikmal etmek istedikleri 
takdirde buna imkân vermenin mükellef bakı
mından olduğu kadar idare hukukunu temin ba
kımından da faydalı olacağı düşünülmüş ve esa
sen Hükümetçe hazırlanmış olan tasarıda da bu 
hükmün yeniden vaz'inin teklif edildiği görüldü
ğünden tasarının 3 ncü maddesini teşkil etmek 
ve V^rgi Usul Kanununun 5815 sayılı Kanunla 
ilga edilen 348 nci maddesi yerine (ıslah ve piş
manlık) matlabını taşıyan bir madde konulmuştur. 

Kanun teklifinin komisyonumuzca tadilen ka
bul edilmiş olan 1 ve 2 nci maddeleriyle, 5815 sa

yılı Kanunla vaz 'edilen ceza hükümlerinde mü
kellef lehine bâzı değişiklikler yapılmış ve 3 
ncü madde ile vaz'edilen ıslah ve pişmanlık 
hükümleri de, noksan bildirmede bulunmak 
veya muayyen bir miktarı geçen hasılatını beyan
namelerinde göstermemek veya defter kayıtla
rına intikal ettirmemek suretiyle hileli vergi su
çu işliyen veya kaçakçılık ve kusur gibi kanuna 
aykırı harekette bulunan mükelleflere bu suç ve 
hareketlerinden dolayı kesilecek cezalardan 
muayyen bir süre içinde bâzı şartlar dâhilinde 
kurtulmak imkânını bahşetmekte bulunduğun
dan bu hükümlerin kanuniyet kesbederek yü
rürlüğe girdiği tarihten önce işlenmiş olan fi
iller hakkında bu fiillerin işlendiği tarihte yü
rürlükte bulunan kanunların vergi zamlarına ve 
cezalarına mütaallik hükümleriyle bu kanunun 
hükümlerinden hangisi mükellefin veya suçu iş
liyen kimsenin lehine ise o hükmün tatbik olun
ması ve bu hükmün yine bu tarihten önce 5815 
sayılı Kanuna göre kesilmiş olan vergi cezala-
riyle ceza mahkemelerince hükmolunan cezala-

* ra - bu cezalar kesinleşmiş veya tahsil edilmiş 
olsun olmasın - da teşmiliyle tahsil edilmiş olan 
vergi cezalarının iadesini teminen hüküm vaz'ı, 
bilhassa hüsnüniyet sahibi mükelleflerin huku
kunu sıyanet bakımından lüzumlu ve faydalı gö
rüldüğünden kanun teklifine bu maksatla geçici 
iki madde ilâve edilmiştir. 

Yürürlüğe taallûk eden 4 ncü maddesi ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiş, 5 nci mad
desi dil bakımından düzeltilmiş olan işbu kanun 
teklifinin ehemmiyetine mebni Umumi Heyette 
ivedilik ve öncelikle görüşülmesi talebiyle gerekli 
muamele yapılmak üzere Yüksek Reisliğe sunul
muştur. 
Geçici Komisyon Reisi " Bu rapor Sözcüsü 

Rize Bolu 
î'Akçal K. Kozak 
Kâtip 

Zonguldak Gümüşane 
F. Açtksöz H. Tokdemir 
Kastamonu Kocaeli 

Şükrü Kerimzade M. Yılmaz 
imzada bulunamadı 

Konya Konya 
H. Aychner Saffet Gürol 

İmzada bulunamadı 
Sürd Bursa 

M. D. Süalp H. Şaman • 
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Urfa Sivas 

Söz hakkım mahfuzdur. Halil Emre 
F. Ergin imzada bulunamadı 

KOCAELİ MİLLETVEKİLİ EKREM 
ALÎCAN'IN TEKLİFİ 

5432 sayılı Vergi Usul Kanununa ek 5815 sayılı 
Kanunun bâzı hükümlerinin değiştirilmesine 

dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 5432 sayılı Vergi Usul Kanu
nunun 5815 sayılı Kanunun birinci maddesiy
le muaddel 324 ncü maddesinin, ikinci bendinin 
I numarayı taşıyan fıkrasına aşağıdaki hüküm 
eklenmiştir : 

«Ancak; bu fıkrada beyan olunan suçlar 
mükellefin, maddi hata, kanunu yanlış anla
ma gibi sebeplerle, hüsnüniyetinden tevellüt et
miş olur ve bu kanuna göre tutulması mecburi 
defter veya ispat edici kâğıtları bu hususu gös
terirse, kaçakçılık fiili için kast unsuru mev
cut değil demektir.» 

, (S. 

Kocaeli istanbul 
Söz hakkım mahfuzdur A. H. Basar 

E. Alicm 

I GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞİŞTİRiŞl 

Vergi Usul Kanununun bâzı maddeleri üe bu 
kanuna bağlı cetvelde değişiklik yapılmasına ve 
bu kanuna bâzı maddeler ve fıkralar eklenmesi
ne dair 5815 sayılı Kanunun bâzı hükümlerinin 
değiştirilmesine ve Vergi Usul', Kanununun 
mezkûr kanunla kaldırılan 348 nci maddesi ye

line bir madde konulmasına dair Kanun 

MADDE 1. — 5432 sayılı Kanunun 5815 sa* 
yılı Kanunla muaddel 324 ncü maddesinin ikin
ci "bendinin 1 ve 3 numaralı fıkraları aşağıdaki 

I şekilde değiştirilmiştir: 
[ 1. Bir vergilendirme dönemi içinde topla

mı 5 000 lirayı ve beyannamede yazılı vergi 
•matrahının % 10 nu aşan bir miktarın noksan 
veya yanlış bildirilmesi •('beyanname dışında 
ayrıca 'bir tetkika ihtiyaç göstermeksizin be-

| yannamede yazılı malûmata dstinaden vergi da-
j iresince tesbiti mümkün olan noksan veya 

yanlış bildirmeler bu hükümden müstesnadır). 
Verilen beyannamelerde hiç beyanda bulu

nulmaması veya 30 ncu maddenin 2 veya 3 nu
maralı fıkralarında yazılı sebeplerle ne's'en tak
dir olunan ve yukarda yazılı hadleri aşan mat
rah veya matrah farkları da noksan beyan 
hükmündedir. 

3. a) Beyan esasına istiniadeden mükelle
fiyetlerde beyanname verme süresi ve 322 nci 
maddedeki ek süre; veya, 

b) Beyan «sasına istinat etmiyen mükelle
fiyetlerde vergilendirme döneımi ve tarh za
manı ; 

geçtiği halde ticari veya meslekî 'kazanç sa-
I hipleririin kazançlariyle ilgild faaliyetlerinin; 

veya, 
c) Beyan esasına istinadeden vergilerde 

vergilendirme dönemi ve beyanname verme sü
resi ve 322 nci maddedeki ek süre geçtiği hal
de muaflıktan mükellefiyete intikal halinin 

I vergi dairesinin ıttılaı haricinde bırakılması. 
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Teklif 

MADDE 2. — 5815 sayılı Kanunun ek ikinci 
maddenin A bendinin 7 nci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

«Bir vergilendirme dönemi içinde 5 000 li
rayı aşan satış bedeli veya 2 500 lirayı aşan 
ücret, komüsyon, faiz, iştirak hissesi, kira be
deli gibi hasılatı bu kanuna göre tutulması 
mecburi olan defterler veya ispat edici kâğıt
lardan hiçbirinde veya beyannamede gösterme
mek (hasılatın bu defterler veya ispat edici 
kâğıtlardan veya beyannameden birinde gös
terilmiş olması halinde bu fıkra hükmü uygu
lanmaz. Defter tutmaya mecbur olmıyanlar 
hakkında yalnız beyannamede gösterilmiş olup 
olmadığına bakılır.) 

MADDE 3. — 5815 sayılı Kanunun ek dör
düncü maddesi aşağıdaki sekide değiştirilmiş
tir: 

Hileli vergi suçlarının cezalandırılmasında 
usul: 

Yapılan incelemeler sonunda hileli vergi su- I 
cundan zanlı" olduğu anlaşrlan mükelleflerin 
suçları, vergi ihtilâflarını incelemeye yetkili ma
kam ve mercilerin nihai kararlan ile kısmen ol
sun kesinleştiği takdirde, dosyanın bir sureti il
gili vergi dairesi tarafından, âmme dâvası açıl
ması talebi ile, o yer Cumhuriyet savcılığına gön
derilir. Cumhuriyet savcısı dâvayı açmaya mec
burdur. Vergi ihtilâflarını incelemeye yetkili 
makam ve mercilerin kararları ceza yargıcını 
bağlamaz. 

Ek ikinci maddenin C bendi dolayısiyle; he
nüz vergi zıyaı hâdisesi vukubulmadan hileli 
vergi suçu işlediği zannahınanların, inceleme Ma
liye müfettişleri veya hesap uzmanları veya bun-
rm muavinleri tarafından yapılmışsa doğrudan 
doğruya, inceleme diğer yetkili memurlar tara
fından yapılmışsa, ilgili vergi dairesinin bağlı 
bulunduğu defterdarlığın mütalâası alınmak su
retiyle Cumhuriyet savcılığına bildirilmeleri I 
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MADDE 2. — Aynı kanuna 5815 sayılı 
Kanunun 11 nci maddesiyle eklenen ek ikincd 
maddenin A fıkrasının 7 numaralı bendiyle C 

I fıkrası aşağıdaM şekilde değiştirilmiştir: 
7. Bdr vergilendirme dönemi içinde topla

mı 5 000 liradan az olmamak üzere beyanna
mede yazılı vergi matrahının % 10 nu geçen 
satış bedeli, komüsyon, faiz, iştirak hissesi, ki
ra bedeli, serbest meslek kazancı gibi hasılat, 
kazanç, iratları bu kanuna göre tutulması mec
bura olan defterlerden hiçbirinde veya 'beyan
namede göstermemek (hasılatın, kazanç ve ira
dın bu defterlerden veya beyannameden birin
de gösterilmiş olması halinde bu fıkra hükmü 
uygulanmaz. Defter tutmaya mecbur olmıyan
lar 'hakkmda yalnız •beyannamede gösterilmiş 
olup olmadığına bakılır.); 

C) (A) bendinin 1-6 nci fıkralarında ya
zılı hareketleri, vergi tahakkuku için kanunda 
belli edilen sürenin hululünden önce tesbdt edi
lenler (bu hareketlerin vergi ziyamı mucip 
olup olmadığına 'bakılmaksızın). 

MADDE 3. — Aynı 'kanunun, 5815 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesiyle kaldırılan 348 nci 
maddesi yerine aşağıda yazılı madde konul
muştur : 

Islah ve pişmanlık 

Madde 348. — Beyana istinadeden vergiler
de hileli verigd suçu, kaçakçılık veya kusur ma
hiyetindeki kanuna aykırı hareketlerini ilgili 
makamlara, beyanname verme süresinin ve 322 
nci maddedeki ek sürenin sonundan itibaren 
bdr yıl içinde kendiliğinden dilekçe ile haber 
veren mükelleflere aşağıda yazılı kayıt ve şart
lar ile hileli vergi suçundan mütevellit ceza 
hü'kmolunmaz ve kaçakçılık ve kusur cezası 
kesilmez: 

1. Mükellefin keyfiyeti haber verdiği ta
rihten önce bir muhbir tarafından her hangi 
resmî bir makama dilekçe ile veya şifahi beya
nın bir tutanakla tevsik edilmek suretiyle ha
ber verilen husus hakkmda ihbarda bulunul
mamış olması (dilekçe veya tutanağın resmî ka
yıtlara geçirilmiş olması şarttır.); 

2. Haber verme dilekçesinin yetkili memur
lar tarafından mükellef nezdinde her hangi bir 
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mecburidir. 
Hileli vergi suçunun işlendiğine sair suret

lerle ıttıla hâsıl eden Cumhuriyet savcılığı, hemen 
ilgili vergi dairesini haberdar ederek inceleme 
yapılmasını talep eder. Âmme dâvasının açıl
ması yukarki muamelelerin ikmaline bağlıdır. 

Ek 3 ncü maddede yazılı cezalar kaçakçılık, 
kusur veya usulzüzlük cezalarının uygulanması
na mâni değildir. 

1 2 -
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vergi incelemesine başlandığı veya olayın tak
dir komisyonuna intikal ettirildiği günden ev
vel (ek 2 nci maddenin C fıkrası şümulüne gi
ren hileli vergi suçlarında bu suçun tesbit edil
diği günden evvel) verilmiş ve resmî kayıtlara 
geçirilmiş olması; 

3. Hiç verilmemiş olan vergi beyannamele
rinin, mükellefin haber verme dilekçesinin veril
diği tarihten başlıyarak 15 gün içinde tevdi 
olunması; 

4. Eksik veya yanlış yapılan vergi beyan
larının mükellefin keyfiyeti haber verme tari
hinden başlıyarak 15 gün içinde mükellef tara
fından tamamlanması veya düzeltilmesi; 

5 Mükellefçe haber verilen ve ödeme süre
si geçmiş bulunan noksan vergilerle aşağıda 
bahsi geçen % 2 nispetinde cezanın haber verme 
tarihinden başlıyarak 15 gün içinde ödenmesi; 

Lâzımdır. 
Bu tekdirde, ödenmesi gereken verginin za

manında ödenmemiş kısmı üzerinden ödemenin 
I geciktiği her ay için % 2 hesabiyle zam uygula-
| nır; ayın kesri tam sayılır. 

Yukardaki şartların tahakkuku halinde ka
çakçılığa yardım eden kimselere 328 nci madde 
mucibince vergi cezası kesilmez ve bu kimsele
re hileli vergi suçundan dolayı ceza hükmolun-
maz. 

Ceza hükümlerinin şümulü 

MUVAKKAT MADDE 1. — Bu kanunun 
yürürlüğe girmesinden önce işlenmiş fiiller hak
kında, bu fiillerin işlendiği tarihte yürürlükte 
bulunan kanunların vergi zamlarına ve cezala
rına mütaallik hükümleriyle bu kanunun hü
kümlerinden hangisi mükellefin veya suçu işli-
yeıı kimsenin lehinde ise o hüküm tatbik olunur. 

Yukardaki fıkra hükmü, bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten önce kesilmiş olup henüz 
itiraz süresi geçmemiş veya itiraz edilmiş olup 
da itiraz veya temyiz komisyonları veya Şûrayi* 
Devlet kararı ile kesinleşmemiş olan vergi zam
ları ve cezalariyle kesinleşmiş veya tahsil edil
miş olsun olmasın 5815 sayılı Kanuna göre ke
silmiş olan vergi cezalarına ve ceza mahkemele
rince hükmolunan cezalara da şâmildir. 

( S. Sayısı : 222 ) 
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MADDE 4. — Bu kanun yayımlandığı tarih
te yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Geçici K. 

MUVAKKAT MADDE 2. — 348 nci mad
dede bahsi geçen ve bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten evvelki zamanlara ait olup yürür
lük tarihinde beyanname verme süresi ve 5432 
sayılı Kanunun 322 nci maddesinde yazılı ek 
süre geçmiş bulunan vergiler için de mezkûr 
madde hükmü uygulanır. Bu takdirde mezkûr 
maddede yazılı bir yıllık sürenin mebdei bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten başlar. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımlandığı ta
rihte yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunun 
tcra Vekilleri Heyeti yürütür. 

hükümlerini 

( S. Sayısı : 222 ) 




