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1. — Sinob Mebusu Muhit Tümerkan'-

m, B. B. C. Radyosunca Türkiye'ye ay
rılmış olan on beşer dakikalık propaganda 
yayımına dair Devlet Vekilinden şifahi su
ali (6/83) 

2. — Kırklareli Mebusu Şefik Ba-
kay'ın, çitçimizin en mühim ihtiyaçlarından 
olan nal ve mıhın temini için ne gibi ted
birler alındığına dair sualine iktisat ve Ti
caret Vekili Sıtkı Yırcalı ile Ziraat Vekili 
Nedim, ökmen'in şifahi cevapları (6/85) 

3. — Manisa Mebusu Yunus Muammer 
Alakant'm, Ege bölgesinde vukubulan don 
hâdisesinde zarara uğrıyan bağcılara Zira
at Bankası vasıtasiyle kredi temini için ka
rar verilip verilmediğine ve zirai sigorta te-
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sisi hususundaki hazırlıklara dair sualine, 
iktisat ve Ticaret Vekili Sıtkı Yırcalı'nm 
şifahi cevabı (6/86) 

4. — Müzakere edilen maddefcr 
1. — Atatürk Orman Çiftliğinin 1950, 

1951, 1952 ve 1953 yılları bilançoları ile kâr 
ve zarar hesaplarına ait raporların gönde
rildiğine dair Başvekâlet tezkereleri ve Büt
çe ve Ziraat encümenlerinden kurulan Muh
telit Encümen mazbatası (3/32, 33, 34, 38) 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 1954 
yılı Aralık ve 1955 yılı Ocak, Şubat ay
ları hesabı hakkında Meclis Hesaplarının 
Tetkiki Encümeni mazbatası (5/14) 

3. — Mardin eski Mebusu Kemal Türk-
oğlu'nun, Arzuhal Encümeninin 20 . I . 
1954 tarihli haftalık karar cetvelindeki 7756 
sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesi
ne dair takriri ve Arzuhal Encümeni maz
batası (4/54) 
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4. — Büyük Millet Meclisi Muhasebesi 

Eşhas borçları hakkında Meclis Hesapla
rının Tekikı Encümeni mazbatasına dair 
Bütçe Encümeni mazbatası (5/11) İS 

5. — Orman Araştırma mevzuunda 
Türkiye 'ye Teknik Yardım temini husu
sunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Barleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 
Teşkilâtı arasında imzalanan (10) numa
ralı Ek Anlaşmanın tasdiki hakkında ka
nun lâyihası ve Hariciye ve Ziraat encü
menleri mazbataları (1/101) . 18,37,39:42 

6. — 19 Eylül 1949 tarihinde Cenev
re'de akdolunan «Karayolları Trafik 
Sözleşmesi» ile on ekine ve «Halen işgal 
Altındaki Memleketler ve Topraklara Mü
tedair Protokol» e iltihakımız hakkında 
kanun lâyihası ve Hariciye ve Nafıa encü
menleri mazbataları (1/33) 18:19,37,43:46 

7. — Altmış Milyon Liralık Madenî 
Ufaklık Para Basılması hakkındaki 5015 
sayılı Kanunun birinci maddesinin tadi
line dair kanun lâyihası ve Maliye ve Büt
çe encümenleri mazbataları (1/154) 19,37,47:50 

8. -r— Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 
Genel Anlaşması Âkıd Taraflarından bâzir 
lar^ile Japonya arasındaki Ticari Münase
betleri Düzenliyen Beyannamenin tasdiki 
hakkında kanun lâyihası ve Hariciye, Güm
rük ve İnhisarlar, Ticaret ve Bütçe encü
menleri mazbataları (1/85) 19,37,51:54 

9. — Erzurum Mebusu Abdülkadir Er-
yurt ve 60 arkadaşının, Devlet Memurları 
Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair 
olan Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile ek 
ve tadillerinin Adliye Vekâleti kısmında" 

Sayfa 
değişiklik yapılması hakkında kaaun tek
lifi ve Adliye ve Bütçe encümenleri maz
bataları (2/77) 19:20 

10. — Barut ve patlayıcı maddelerle si
lâh ve teferruatı ve av malzemesinin inhisar
dan çıkarılması hakkında kanun lâyihası 
ve Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/221) 20:2.1 

11. — Muamele Vergisi Kanununda 
değişiklikler yapılmasına ve 2731 sayılı 
Kanun ve ekleri gereğince bâzı maddeler
den alman istihlâk Vergisinin Muamele 
Vergisi ile birleştirilmesine dair 4939 sayı
lı Kanunun muvakkat 1 nci maddesine 
bir fıkra ve 3843 sayılı Muamele Vergisi 
Kanununa bâzı hükümler eklenmesine 
•dair kanun lâyihası ve Gümrük ve inhisar
lar, Maliye ve Bütçe encümenleri mazba
taları (1/226) 22 

12. — ispirto ve İspirtolu içkiler in
hisarı hakkındaki 4250 sayılı Kanunda bâ
zı değişiklikler yapılması hakkında kanun 
lâyihası ve Gümrük ve inhisarlar, Maliye, 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/223) 22:27 

13. — Bira, tabiî köpüren şarap ve vis
kinin İstihlâk Vergisine tâbi tutulması 
hakkında kanun lâyihası ve Gümrük ve 
inhisarlar, Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/222) 27:30 

14. —• ispirto ve ispirtolu içkiler in
hisarı Kanununun 16 ncı ve 5451 sayılı 
Kanunla tadil edilen 21 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve 
Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/224) 36:37 



1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Sayın mebuslardan bâzılarına izin verilmesi 
hakkındaki Riyaset tezkeresi okunarak kabul 
edildi. 

Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım 
hakkındaki 4109 sayılı Kanunun 7 nci maddesin
de değişiklik yapılmasına dair olan kanun lâyi
hası, Başvekâletin talebi üzerine geriverildi. 

Irak Ayan Meclisi Riyasetinin, Türkiye Bü
yük Millet Meclisine Irak Ayan Meclisinin selâm 
ve sevgilerini bildiren telgrafı okundu ve alkış
landı. 

Emekli Kolordu Kumandanı Gl. Cafer Tay
yar 'm tekaütlük muamelesi hakkındaki Arzuhal 
Encümeninin 1952/4088 sayılı Kararma dair 
mazbata, kabul olundu. 

Evlilik haricinde doğan çocukların cezası/ 
tesciline dair kanun teklifinin encümene veril

miş olan maddesi henüz gelmediğinden müzake
resi tehir olundu. 

Ankara Andlaşması Daimî Sekreterliği me
murlarının diplomatik statüsüne mütedair pro
tokolün tasdikine, 

6 Haziran 1947 tarihinde Lâ Haye'de kuru
lan «Milletlerarası Beratlar Enstitüsü* ne il
tihakımıza dair kanun lâyihalarının birinci mü
zakereleri bitirildi. 

2 . V . 1955 Pazartesi günü saat 15 te topla
nılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Samsun Mebusu Antalya Mebusu 

Tevrik İleri Attilâ Konuk 
Kâtip 

Bolu Mebusu 
îhsan Gülez 

Sualler 

Şifahi sualler 
1. — Malatya Mebusu Kâmil Kırıkoğlu'nun, 

Seyhan barajının 17 . IV . 1955 tarihinde kapa
tılması dolayısiyle sular altında kalan ekili ara
zi sahiplerinin zarar ve ziyanının ne kadar ol
duğuna ve tazmin edilip edilmediğine dair, şi
fahi sual takriri, Nafıa vekâletine gönderilmiş
tir. (6/87) 

2. — Antalya Mebusu Burhanettin Onat'm, 
nüfusu 50 000 den fazla olan şehirlerimizde me
murlara öğle yemeği verilmesi ve Devlet daire
lerinde hekim istihdamı hususlarında ne düşü
nüldüğüne dair şifahi sual takriri, Başvekâlete 
gönderilmiştir. (6/88) 

3. — Kocaeli Mebusu Cemal Tüzün'ün, Da-
vutpaşa kasrının tamiri hususunda ne düşünül
düğüne dair şifahi sual takriri, Millî Müdafaa 

ve Maarif vekâletlerine gönderilmiştir. (6/89) 

Tahrirî sualler 
1. — İstanbul Mebusu Hadi Hüsman'm, Ga-

, zianteb'de intişar eden Demokrat Ülkü Gazete
sinin 23 Nisan 1955 tarihli nüshasında intişar 
eden «kaçakçılarla iş birliği yapan gümrük er
leri» başlıklı haberin doğru olup olmadığına, 
doğru ise alâkalılar hakkında ne gibi muamele 
yapıldığına dair tahrirî sual takriri, Gümrük ve 
inhisarlar Vekâletine gönderilmiştir. (7/88) 

2. — Antalya Mebusu Burhanettin Onat 'm 
Emekli Sandığının senelik gelirinin kaç lira ol
duğuna ne miktar birikmiş parası bulunduğuna 
ve bu paranın nerelere sarfedilerek nerelerde 
kullanıldığına dair tahrirî sual takriri, Maliye 
Vekâletine gönderilmiştir. (7/89) 

HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Lâyihalar 
1. — Çıragan Sarayı enkazı ile arsasının Ha

zineye iadesi ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına devri hakkında kanun lâyihası (1/257) 
(Dahiliye, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

2. — Emniyet Umum Müdürlüğü vilâyetler 
teşkilâtı mensuplariyle merkez teşkilâtı âmir ve 
memurlarından bâzı hizmetlerde çalıştırılanlara 
fazla mesai ücreti verilmesine dair kanun lâyi

hası (1/258) (Dahiliye ve Bütçe encümenle
rine) 

3. — Telsiz Kanununun 5 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası (1/259) 
(Dahiliye ve Bütçe encümenlerine) 

4. — Demiryol Nakliyat Kanunu lâyihamı 
(1/260) (Münakalât, Adliye, Maliye ve Bütçe 
Encümeni r ' me) 

5. — Denizde can emnivetinin korunması 
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hakkında 1948 yılında Londra'da toplanan Mil
letlerarası Konferansta kabul edilen nihai ka
rar ile eklerine katılmamıza dair kanun lâyi
hası (1/261) (Hariciye ve münakalât encümen
lerine) 

6. — Sosyal hizmetler Enstitüsü kurulmasına 
dair kanun layihası (1/262) (Sıhhat ve îçtimai 
Muavenet ve Bütçe encümenlerine) 

7. — Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 
41 nci maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun 
lâyihası (1/263) (Ziraat, Maliye ve Bütçe en
cümenlerine) 

8. — Ruscuklu Yusuf Sümbüloğlu'nun eşi 
Nihal Sümbüloğlu ile çocukları Oral Sümbüloğ
lu ve Nair Sümbüloğlu 'na vatani hizmet terti
binden aylık bağlanması hakkında kanun lâyi
hası (1/264) (Maliye ve Bütçe eencümenlerine) 

9. — İstanbul Konservatuvarma tahsis edil
miş olan natamam binanın Hazinece inşasının 
tamamlanmasına dair kanun lâyihası (1/265) 
(Dahiliye, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

Teklifler 
10. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş ve 10 
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; arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 481 nci 
s maddesinin tadiline dair kanun teklifi (2/132) 
j (Adliye Encümenine) 

11. — îzmir Mebusu Mehmet Ali Sebük'ün, 
suçlu olmadığı halde tevkif edilenlere tazminat 
verilmesi hakkında kanun teklifi (2/133) (Ad
liye ve Bütçe encümenlerine) 

12. — Trabzn Mebusu Mahmut Goloğlu ve 
214 arkadaşının Avukatlık Kanununun 4 ncü 
maddesinin (A) bendinin tadline dair kanun 
teklifi (2/134) (Adliye Encümenine) 

13. — Yozgad Mebusu Talât Alpay'ın, İs
kân Kanununun bâzı maddelerinin tadiline ve 
yeniden bâzı hükümler ilâvesine dair 6093 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin tadiline dair kanun 
teklifi (2/135) (Dahiliye, Maliye ve Bütçe encü
menlerine) 

Mazbata 
14. — Petrol Kanununun bâzı maddelerinin 

tadili ve bâzı maddelerine fıkralar ilâvesi hak
kında kanun lâyihası ve Muvakkat Encümen 
mazbatası (1/236) (Ruznameye) 

B İ R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 15,00 

REÎS — Reisvekili Fikri Apaydın 

KÂTİPLER : Ömer Mart (Kayseri), Sedat Baran (Çorum) 

REÎS — Celsjeyi açıyorum. 

3. — SUALLER VE CEVAPLAR 

A — ŞİFAHÎ SUALLER 

1. — Sinob Mebusu Muhit Tümerkan'm, 
B. B. C. Radyosunca Türkiye'ye ayrılmış olan 
on beşer dakikalık propaganda yayımına dair 
Devlet Vekilinden şifahi suali (6/83) 

REİS — Devlet vekilerinden hiçbirisi hazır 
bulunmadığından suali gelecek İnikada bırakı
yoruz. 

2. — Kırklareli Mebusu Şefik Bakay'ın, çift
çimizin en mühim ihtiyaçlarından olan nal ve 

mıhın temini için ne gibi tedbirler alındığına 
dair sualine İktisat ve Ticaret Vekili Sıtkı Yır-
calı ile Ziraat Vekili Nedim ökmen'in şifahi ce
vapları (6/85) 

REÎS — Suali okuyoruz efendim. 

T. B. M. Metisi Başkanllığına 
Çiftçimizin en mühim ihtiyaçlarından olan 

nal ve mıhın temini için ne gibi tedbirler alın
mıştır? Sözlü olarak bildirilmesini Ekonomi ve 
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Ticaret ve Tarım bakanlıklarından rica ederim. 

Kırklareli Mebusu 
Şefik Bakay 

İKTISAT VE TICARET VEKÎLİ SITKI 
YIRCALI (Balıkesir) — Kırklareli Mebusu Şe
fik Bakay arkadaşımızın nal ve mıhın temini 
hakkındaki sualine arzı cevabedeceğim. 

Nal, mıh bir ithal malı olmasına mukabil 
nal memlekette imal edilen yerli maldır. 

Nal mıhı memleketimize en yüksek miktar
da 1952 yılında 1 106 200 Jrilo miktarında ve 
1 090 840 lira tutarında ithal edilmiştir. Bu 
miktarlar nazarı dikkate alınarak 1954 yılında 
% 50 fazlasiyle 1 564 955 liralık tahsisler yapıl
mıştır. Ayrıca E. P. U. memleketlerine 1955 yı
lı başından itibaren bir senelik ihtiyacın % 80 
inden fazlasına tekabül eden 847 560 liralık 
tahsis de yapılmıştır. Halen, arz ettiğim bütün 
bu tahsislerin transferleri de ikmal edilmiş bu
lunmaktadır. Yalnız bu arada Yugoslavya ile 
yapılmış olan 996 298 liralık siparişlerin bedel
leri tamamen ödenip hattâ mallar yüklenmek 
için limanlara kadar geldiği bir sırada ticaret 
anlaşamsmm tatbiki bakımından Yugoslav ma-
kamalrının aldığı bir karar üzeri»e bunların 
memleketimize derhal sevkı mümkün olamadı
ğından bu ithalât gecikmiştir. Bu yüzden geçi
ci bir darlık hâsıl olmuştur. Bu durumu göz 
önünde tutan hükümetiniz, biraz evvel arz etti
ğim gibi, E. P. U. memleketlerine yeniden 
847 560 liralık tahsisi yapmış, diğer taraftan da 
Yugoslav ticaret heyeti ve Büyükelçilik nezdin-
de yaptığımız teşebbüsler neticesinde mevzuu-
bahis malların memleketimize sevkı hususu te
min edilmiştir, önümüzdeki günlerde gerek 
E. P. U. memleketlerinden gerekse E. P. U. dışı 
memleketlerden asgari 1,5 senelik ihtiyaca te
kabül edecek nal mıhı yurdumuza gelmiş ola
caktır. Bunlar valilikler eli ile ihtiyaç sahipleri
ne hemen dağıtılacaktır. Nal ise, biraz evvel arz 
ettiğim gibi memlekette imal edilebildiğinden, 
ithal listelerimizde yer almamaktadır. Ordunun 
nal ihtiyacını Makine Kimya Endüstrisi Kuru
mu karşılamaktadır. Diğer hususi ihtiyaçlar 
memleketin muhtelif yerlerindeki nal imalâtha
nelerinden temin edilmektedir. 

Bu imalâthaneler Karabük tarafından veri
len lama demirlerle nalları yapmakta ve piyasa
ya sevk etmektedir. 
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Karabük'ün lüzumlu demirleri kifayetle te

min etmesi hususunda İşletmeler Vekâleti ile iş 
birliği yapılarak gayret sarf edilmektedir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Ziraat Vekili. 
ZİRAAT VEKİLİ NEDİM ÖKMEN (Maraş) 

— Muhterem arkadaşlarım, nal mıhı ithâli mev
zuunda Ticaret Vekili arkadaşımın söyledikleri
ne ilâve edecek bir şeyim yoktur. Zirai Donatım 
Kurumu 1945 ten beri bu mevzula alâkadar ol
mamıştır. Yalnız birkaç ay evvel Ticaret Vekâ
letinden bir teklif aldık. Tüccarlar tarafından 
ithal edilen 700 ton kadar nal mıhının kara 
borsaya intikaline mâni olmak için bunların 
Zirai Donatım tarafından tevzi edilmesini iste
diler. Bunu memnuniyetle kabul ettik ve vilâ
yet veterinerlikleri vasıtasiyle bu tevziatı yap
tık. ' 

Şunu da arz edeyim ki, nâzım rolü ifa et
mek üzere 300 ton kadar nal mıhı siparişi peşin
deyiz. Yakında bunu temin edeceğiz. (Alkışlar) 

ŞEFİK BAKAY (Kırklareli) — Muhterem 
arkadaşlar; çiftçimizin en mühim ihtiyaçların
dan biri olan mıh ve nal meselesini bir takrirle 
huzurunuza getirmiş bulunuyorum. Maksadım 
bu îşin Ziraat Vekâleti tarafından ele alınması 
idi. Çünkü Ziraat Vekâletine bağlı Türkiye Zi
rai Donatım Kurumu vardır. Bu Kurumun ka
nununun üçüncü maddesini müsaadenizle oku
yacağım. 

«Kurum Ziraat Vekâletinin zirai donatım 
mevzuunda takibedeceği esaslara uygun olarak 
aşağıdaki vazifeleri yapar: 

A) Ziraatte kullanılan her türlü alât, ma
kine, vasıta ve malzemeyi, ilâç ve ilâç maddele
rini, suni gübreleri imal ve istihsal etmek, bun
ları ve tohumluk, damızlık, iş ve irat hayvanla
rını iç ve dış piyasalardan tedarik ederek pe
şin veya taksitle satmak; 

B) Bu işler için gerekli her nevi zirai, sı
nai ve ticari müesseseleri kurmak ve işletmek 
veya bu kabîl işlerle iştigal eden müesseselerle 
iş ve sermaye ortaklığı yapmak; 

C) Tamirhaneler açmak; 
D) İstihsal ve imalden artakalan madde

leri icabı -halinde işliyerek satmak.» 
Arkadaşlar; bu işler şimdiye kadar tüccar 

vasıtassı ile yapılmakta idi. İthal edilen mallar 
karaborsaya intikal etmekte idi. Ziraat Vekili 
arkadaşımdan şimdi öğrenmiş bulunuyorum ki, 
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bu işleri Zirai Donatım Kurumu yapacakmış. 
Kendilerine teşekkür ederim. Çiftçinin ihtiyacı 
bu şekilde karşılanmış olacaktır. 

3. — Manisa Mebusu Yunus Muammer Ala
kant'm, Eğe bölgesinde vukubulan don hâdi
sesinde zarara uğrıyan bağcılara Ziraat Bankası 
v asit asiyle kredi temini için karar verilip veril
mediğine ve zirai sigorta tesisi hususundaki ha
zırlıklara dair sualine İktisat ve Ticaret Vekili 
Sıtkı Yırcalı'nın şifahi cevabı (6/86) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
Aşağıda yazılı hususların İktisat ve Ticaret 

Vekili tarafından sözlü olarak cevaplandırılma
sını arz ve teklif ederim : 

1. Ege bağcılarının mâruz kaldıkları don 
felâketinin yarattığı ıstırapları kısmen hafiflet
mek, bağların imarını temin etmek ve bağcıla
rın geçimlerini kolaylaştırmak tedbirleri üzerin
de alâkalılar ve mütehassıslarla yaptığımız gö
rüşmeler sonunda : 

A) Dondan müteessir olan bağcılara derhal 
dönüm başına asgari 50 lira kredi vermek; 

B) 1955 Kasım - 1956 Ekim zirai yılı için 
her bağcıya kredi haddi dâhilinde kredi açmak; 

C) Bu bağcıların halen mevcut borçları ile 
(A) fıkrasına göre yapacakları borçları asgari 
5 sene müddetle ve % 3 faiziyle taksiti endiril-
m ek; 

Hususlarının temini zaruri görülmüştür. 
Ziraat Bankası vasıtasiyle bu kredilerin te

mini kararlaştırılmış ve hemen tediyelere başlan
mış mıdır? 

2. 1947, 1948 senelerinde verdiğim sözlü 
sorularla memleketimizde zirai sigorta tesisinin 
lüzumunu belirtmiş ve o günün hükümetlerin
den bu yolda etüdlerin ve hazırlıkların ilerle
mekte oldukları cevaplarını almıştım. O za
mandan beri tekerrür eden don ve dolu felâket
leri bu lüzumu şiddetli bir zaruret halinde orta
ya atmış bulunmaktadır. Bu yoldaki hazırlıklar 
ne merkezdedir? İçinde bulunduğumuz mev
simde hiç olmazsa doluya karşı sigorta temini 
mümkün olabilecek midir? 

Manisa Mebusu 
Muammer Alakant 

REİS — İktisat ve Ticaret Vekili. 
İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ SITKI 

YIRCALT (Balıkesir) — Manisa Mebusu Mu-
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ammer Alakant arkadaşımızın Ege 'bölgesinde 
vukubulan don hadisesiyle zirai sigorta tesisi 
hakkındaki sualine arzı cevap ediyorum. 

Hükümetinizin, Ege 'bağcılarının mâruz kal
dıkları don felâketinin yarattığı ıstırapları ha
fifletmek, bağların imarını temin etmek ve 
bağcıların geçimlerini kolaylaştırmak tedbirle
ri üzerinde hassasiyet ve ehemmiyetle durmak
ta olduğunu bilhassa belirtmek isterim. 

Malûm olduğu üzere, 7 ve 18 Mart ve 9 Ni
san 1955 tarihlerinde Ege bölgesinin muhtelif 
yerlerinde vukua gelen don hâdisesi bağlarda 
oldukça mühim tahribat yapmıştır. 

Bu mevzuda Muhterem Ziraat Vekili arka
daşım, diğer bir suali münasebetiyle sizlere ge
rekli mâruzâtta bulunmuştur. 

Don yüzünden vukubulan hasar hakkında. 
ilk alman malûmat üzerine zarar görenlere ge
reken kolaylık ve yardımın derhal yapılması 
kararlaştırılmıştır. 

Bu cümleden olarak, Ziraat Bankasınca 
dondan zarar görenlerin şimdiye kadar olan 
bütün borçlariyle gerek çevirme ve gerekse ve-
rimllendirme bakımından verilen krediler üç se
ne müddetler taksitlendirme suretiyle tahsil edil
mek üzere tertiplenip tecil edilmiştir. Bu son 
kısma ait taksitler, 1956 senesinden itibaren 
başlıyacaktır. 

•Ayrıca tahribata uğrıyan bağların imar ve 
ihyası için, ilgililerle de yapılan tetkiklere ve 
varılan mutaibakata göre, dekar başına 25 li
ra oDmak üzere yeni krediler açılmaktadır. 
Bunlar da 1956 senesinden itibaren başlamak 
üzere ve taksitlendirilmek suretiyle üç senede 
tahsil edilecektir. 

Kooperatiflere bağlı olan müstahsillerin de 
aynı kolaylık ve yardımlardan ve mensup ol
dukları kooperatifler kanaliylle istifade edebil
meleri için lüzumlu imkânlar hazırlanmıştır. 

Bütün bu yardım ve tedbirler için, Ziraat 
Bankası teşkilâtına talimatını vermiş bulun
maktadır. 

Bu tedbirlerin geçirmiş olduğumuz don fe
lâketinin telâfisi için müstahsil bakımından tat
min edici olduğunu müstahsılllar ve kendilerine 

• iştirak buyuran İzmir ve Manisa mebusları ar
kadaşlarımızla beraber birkaç gün evvel müş
tereken yaptığımız görüşmelerde tesbit etmiş 
bulunmaktayız. 

— 6 — 
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Bundan başka çekirdeksiz kuru üzüm yetiş- I 

tiren mmtakanm ve müstahsilinin zirai du- | 
ramlarını tesbit etmek ve muayyen bir prog
ram tahtında yalnız müstaihsıla değil, memle
ketin iktisadi hayatına ve ihrae imkânlarına 
tesir eden bu gibi felâketlere karşı kül tedbir
ler allmak bakımından Ziraat Vekâleti, vekâle
timiz ve müstahsil teşekküllerinin de iştiraki 
ile Manisa'da 6 Haziranda, bir kongre yapmayı 
kararlaştırdık. Ziraat Vekâleti ile müştereken 
gündemi hazırlamak üzereyiz. Yakında lüzum
lu tebligat yapılacak ve diğer hazırlıklar ikmal 
edilecektir. 

1950 yılında, iktisadi faaliyetlerimizin rizi
kolarını karşılamak üzere, sigortacılığımızı, 
memleket ölçüsünde ele almak ve bu hususta. 
gerekli tasarıyı hazırlamak için girişilen çalış
malara; ilk safhada, İsviçre'den beynelmilel 
zirai sigorta sahasında otorite sahibi bir müte
hassıs getirtmekle başlamış bulunuyoruz. 

Esaslı tetkikler neticesinde, İsviçreli müte
hassısla hazırlanan yeni zirai sigorta kanun ta
sarısı, mevzuun ehemmiyet ve şümulüne bina
en, teknik ve tatbikat imkânları bakımından 
tanınmış iş adamlarımızla profesörlerden müte
şekkil Sigorta Tetkik Kuruluna da tetkik etti
rilmiş ve kurulca ileri sürülen mütalâalar göz 
önünde tutularak vekâletimizce Ziraat, Maliye 
vekâletleri temsilcileriyle Ziraat Fakültesi ve 
Ziraat Bankası mümessillerinin iştirakiyle ya
pılan toplantılarda nihai şeklini almış ve 20 
Aralık 1954 tarihinde mütalâaları alınmak üze
re vekâletlere sevk edilmiştir. 

Bunlar üzerinde son defa yapılmakta olan 
tetkikatm ikmalini mütaakıp tasarı Başvekâ
lete sevk edilmiş olacaktır. 

Yalnız bütün dünyada olduğu gibi, bilhas
sa henüz barajları ikmal edilmemiş ve suları 
nizama sokulmamış bulunan memleketimizde 
de zirai sigortanın hattâ bir tek hasar nev'ine 
tatbiki bile devletçe büyük fedakârlıkları icab-
ettireceğinden ve sigorta primlerinin tâyini ba
kımından da çok hassas bir mevzu teşkil etti
ğinden, üzerinde ehemmiyetle durulması zaruri 
olmuştur. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Efendim, çok gürültü oluyor, ha

tiplerin sözlerini anlıyamıyoruz, rica ederim. 
Muammer Alakant. I 

1955 C : 1 
MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Muh

terem arkadaşlar, bu sene Ege bölgesinde se
nelerden beri emsali görülmemiş büyük bir fe
lâket meydana geldi. Bu felâketin genişliği İs
tanbul'da son zamanlarda vâki olan Kapalıçarşı 
yangınından daha büyüktür. Kapalıçarşı yan
gınında aşağı yukarı 5 - 6 milyon liralık bir 
zarar oldu ve bu zararın büyük bir kısmı si
gorta şirketleri tarafından ödendi. Ege bölgesi 
bağcılarının mâruz kaldığı zararın miktarı ise 
20 milyonu aşmış bulunmaktadır. Demokrat 
Partinin memleket hizmetlerini üzerine aldığı 
zamandan beri ne vakit memleketin bir köşe
sinde büyük bir felâket vukua gelmişse hükü
metimiz yakın bir alâka göstermiş, alâkadar 
vekil, Başvekil ve hattâ Reisicumhur Hazretleri 
bu felâket mahalline şitabetmişlerdir. Kendi
lerinin bu felâket mahalline şitabı hem ümit
siz olan vatandaşlarımızı teselli etmiş, keder-
1 eriyle müşterek bir iktidarla karşı karşıya bu
lunmanın huzurunu temin etmiştir. Fakat Mani
sa ve İzmir bölgesinde vâki olan bu felâket kar
şısında hükümetten bir arkadaşımız gidipte bu 
felâketzede vatandaşlara bir teselli gösterisinde 
bulunmadılar. Sayın Sıtkı Yırcalı arkadaşımız
dan, Manisalı ve İzmirli felâketzedeler bir tesel
li sözü beklerlerdi. Kendisini Manisalılar çok se
verler. Manisalıların bu sitemini kendilerine bil
dirdikten sonra buradaki beyanatına geliyorum. 

Arkadaşlar, bir memlekette büyük bir felâ
ket vâki olduğu zaman bütün vatandaşların bu 
felâketi paylaşmaları esastır. Biz buna içtimai te
sanüt diyoruz. Anayasamızda ve Demokrat Par
ti programında mevcut devletçilik, bu prensip
ten meydana gelir. 20 - 30 milyon lira gibi büyük 
bir zarara mâruz kalan Manisalıların bu zararı 
bütün camiaya teşmil edilebilse o zaman vatan
daş başına ancak bir lira kadar bir külfet düşer. 

Halbuki bizim, Manisalıların talebettiği bu 
kadar büyük bir yardım değildir. 

Biz üç şey istemekteyiz. Bunlardan biri; bu
gün felâkete mâruz kalmış olan bağcılarımıza dö
nüm başına elli liralık bir kredidir. Bir bağın bir 
dönümü için yapılan senelik masraf ise 130 - 150 
lira kadardır. Biz elli lira, dönüm başına, elli li
ra borçlarını kabul ettik ve 50 lira da 1956 için 
kredi verilmesini istedik mecmuu 150 lira eder 
ki bugün bağın beher dönümü 700 - 800 liradır, 
bunların içinde 1 500 lira edenleri de vardır. 

Böyle bir felâket karsısında felâketzedelere 
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Hazine tarafından bir yardım yapılmasını da is
temedik. Şimdi Sayın Bakan arkadaşımızın ifa
delerinden anlaşılıyor ki, Manisa ve izmir bağ
cılarına dönüm başına elli liralık bir ikraz yap
mak lâzımken bu para dahi esirgenmektedir. Bu, 
maalesef Manisa halkını inkisara uğratacaktır. 
Bağcılara 2 senede 150 lira kredi verilirse Zira
at Bankası için bir tehlike görmüyorum. Dönü
nü! 800 lira 1 000 lira eden bir mülke karşı iki 
senede 150 liralık kredi yardımı yapılmış olacak
tır. 

25 liralık bir kredi verildiğinden bahsediyor
lar. Tahmin ediyorum ki, Sayın Ticaret Vekili 
arkadaşımız buna lâzımgelen mümanaatı yap
makta imsak göstermez ve belki de daha fazla bir 
yardım yapmak isterler. Ve meseleyi bir hükü
met meselesi yapıp Sayın Başvekille müzakere 
ettikten sonra bu işi tatmin edici bir hale getir
mek mümkün olacaktır. Buradaki beyanatlariyle 
iktifa etsinler. Dönüm başına bağcılara verilecek 
kredi çok bir para değildir. 

Sonra bu faizin % 3 olmasını istiyoruz, % 7 
faiz alınmaktadır. Zaten % 7 faiz müstahsıla 
ağır gelmektedir, borçlular perişan bir haldedir. 
Eğer müstahsil açılacak bir iki senelik kredi için 
% 7 faizle karşı karşıya gelirse âkibetlerinin ne 
olacağı malûmdur. Bağcıları böyle bir felâket 
karşısında uzun vadeli istikrazlar yapmak mec
buriyetini getiren şey üzümlerin para etmemesi
dir. Tarih boyunca görülmüştür ki 4 kilo buğday 
bir kilo üzüme tekabül etmiştir. İktisat kaideleri 
aynı muvazeneyi temin etmektedir. Bugün buğ
dayın tonu fob 60 dolar, üzümün 240 dolardır. 
Bırakınız Hükümetin müdahalesini, tabiî, iktisa
di' ve ticari kaideler bu muvazeneyi temin etmek
tedir. Ama Hükümetin müdahale kararları bu 
muvazeneyi bozmakta, bilhassa ihracat maddele
ri yetiştiren müstahsili perişan bir hale getir
mektedir. Bu meseleyi tekrar huzurunuza getire
ceğim. Tekrar hep beraber bunun münakaşasını 
yapacağım. 

îkînci meseleye geliyorum; zirai sigortalar 
meselesi. 

Arkadaşlar; bu asır emniyet asrıdır, sigorta 
asrıdır. İhtiyarlık sigortası, sağlık, sigortaları, 
Birleşmiş Milletler, Avrupa'da teşekkül etmekte 
olan muhtelif teşekküller; bunların hepsi insan
ları yarınından emin kılmak için tertibedilmek-
tedir. Meşhurdur : Amerika Reisicumhuru müte-
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veffa Ruzvelt'in beyanatından bir tanesi de, in
sanların korkudan masun olmak hürriyetidir. 
Bugün çiftçilerimiz tamamen korku içindedir. 
Dün dondan bir âfet geçirdi. Ben buraya dolu 
yağdığı zaman Ege'yede yağacak mı endişesini 
içimde duymaktayım. Ege çiftçisinin bütün var
lığı bir tütün tarlasında, bir pamuk tarlasında 
ve bağmdadır. Zarar bütün sermayeyi ve ümidi 
de mahvetmektedir. Dediler ki barajlar filân 
yapılmadan zirai sigortaları Devletin sırtına 
yüklemek Devlete büyük fedakârlık tahmil et
mek olacaktır. Bu da realiteye uygun değildir. 
Şimdi, dolu sigortası temin edilecek olursa; dolu 
tehlikesine karşı müstahsil masun hale gelecek
tir. Gökten yağan dolu ile barajların ne ilgisi 
vardır arkadaşlar. 

Halk Partisi zamanında bu sigorta me-
seleskıi her zaman ortaya attığımda da
ima tetkikat yapıldığını ve bu işin ya
kında halledileceğini söylediler. Zannedi
yorum İsviçre'den Halk Partisi zamanında 
bir mütehassıs da geldi, 1950 iktidarımız zama
nında bunun münakaşasını tekrar ortaya çıkar
madım, bir netice çıkmadı. Fakat arkadaşlarım
la temasımda bu işin hazır olduğunu, dolu sigor
tasının temin edileceğini bana söylüyorlardı. Ge
çen seneden beri alâkalı makamlarla yaptığım 
konuşma dolu sigortasının hazır olduğunu, hattâ 
1954 senesinde tatbik edileceğini söylediler. Se
çim kampanyası Ege'de çok mühim bir hâdise
dir; böyle bir zamanda bu mevzuu, bunu ortaya 
atabilir miyim, dedim, atabilirsin, dediler. Al
lah'tan ki, atmadım. Eğer atmış olsaydım, bugün 
boş vaitlerde bulunan bir insan durumuna düşe
cektim. Sayın Sıtkı Yırcalı bu mesele üzerinde 
ehemmiyetle dururlarsa halledebilirler. Bu, mem
leketimize kendilerinin İktisat ve Ticaret Vekili 
olarak büyük bir hediyesi olur; büyük bir hiz
mette bulunmuş olurlar. Ege bölgesindeki dolu 
zararı senede 4 - 5 yüz bin lirayı geçmez, sigor
ta pirimleri bu zararı kolaylıklar karşılar. Tica
ret şirketleri zirai sigorta tesis etseler alacakları 
primlerden büyük para kazanırlar. Dönüm başına 
yarım lira prim verilse dolu âfetinden mütevel
lit zararı ka'rşılar. Onun için rica ediyorum, bü 
iki mesele üzerinde tekrar dursunlar. Buradaki 
beyanatları maalesef tatmin edici, tam mânasiyle 
memnu kılıcı değildir. Demokrat Parti hüküme
tinin her felâkette milletin yarasına merhem 
vurmak hususunda şimdiye kadar göstermiş oldu-
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ğu yakın alâkayı biliyoruz, takdir ediyoruz, mü
teşekkiriz. Ege bölgesindeki don hadisesinden do
layı gösterilen hassasiyete müteşekkiriz, ama ted
birler yarımdır. Hattâ zirai sigorta bahsinde ya
rım değil noksandır. Bu ciheti ikmal etsinler, 
Başvekille temas etsinler, bir hükümet meselesi 
yapsınlar. 

REİS — iktisat ve Ticaret Vekili. 

İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ SITKI 
YIRCALI (Balıkesir) — Zirai sigorta hakkında
ki temennilerinin, biraz evvel arz ettim; hakika
ten hükümet olarak hassasiyetle üzerinde durmak
tayız. Kanun tasarısı son şeklini almak üzeredir. 
Ümidediyoruz ki, yakında Yüksek Heyete sevk-
edilecektir. Hazırlığı bitmiş, vekâletlerin son mü
talâasına kalmıştır. 

İkinci kısma gelince : Arkadaşlar, felâket olur 
olmaz Ziraat Bankası Umum Müdürü başta olmak 
üzere üç kişilik alâka] ı bir heyet mahalline gitmiş
tir. Ve mahallinde tetkikat yaparak raporunu 
vermiş ve bunun üzerine lüzumlu tedbirleri al
mış bulunmaktayız. 

Bu yalnız bizim vekâletimizin meselesi olarak 
değil, kendilerinin de ifade ettikleri gibi bir hü
kümet meselesi olarak ele alınmış ve tedbirler 
de bir hükümet meselesi olarak ortaya konup ni
hayet son şekli verilmiş bulunmaktadır. Bağcı
lara bir taraftan normal kredileri verilmekle be
raber, bir taraftan da çevirme ve verimlendirme 
kredileriyle takviye edilmiş, bunun fevkinde, ay
rıca hasar görenler tesbit edilmiş ve bunlara dö
nüm başına 25 lira bir kredi verilme yolu tutul
muş bulunmaktadır. Arkadaşımızın, diğer kredi
lerle beraber mütalâa edilmesi lâzımgeldiği husu
sundaki temennisi de yerine getirilmiştir. Nite
kim üç gün evvel, hasar gören bağcıları temsilen 
bir heyet gelmiştir. Kendileri maateessüf bu he
yete iştirak etmemişlerdir. Bu heyette bir kısım 
İzmir mebusu arkadaşlar da bulunuyorlardı. He
yet, alınmış olan tedbirlerden tamamen tatmin 
edilmiş olduklarını beyan etmişlerdir. Bizden is
tedikleri husus, kooperatife mensup dondan hasar 
gören vatandaşlara kooperatif kanalı ile yardım 
görmeleridir. Lâzım gelenlere derhal emir veril
miş ve bu arzuları yerine getirilmiş bulunmakta
dır. Bizzat hasar gören vatandaşlar tatmin edil
diğine göre, arkadaşımız belki bu son safha ile 
alâkadar olmadılar. Malûmat alırlarsa kendileri 
de tatmin edilmiş olacaktır. 
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i İHSAN HAMİD TİĞREL (Diyarbakır) — 

Zirai sigorta, zirai sigorta... 
İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ SITKI 

I YIRCALI (Devamla) — Kanun tasarısı hazırlan
mıştır. 

I MUHLİS ETE (Ankara) — Uç sene evvel ta
sarıyı sekv ettik. Kaç defa geri alındı... 

SITKI YIRCALI (Devamla) — Evvelce Mec
lise sevk edilmiş olan tasarı eksik görüldüğü için 
geri alınmış, bir mütehassıs celbedilip memleket
te bu işten anlıyan bir kısım bilgililerle yeniden 
elden geçirilmiş ve vekâletlerin tetkikine sunul
muştur. 

Arkadaşlar, yaptığımız bu tetkikat neticesinde 
zirai sigortanın birçok memleketlerde, hattâ Al
manya'da ve Amerika'da muayyen tahribata kar
şı tatbik edilmekte olduğunu görmüş bulunmak
tayız. Amerika'da ancak üç tehlikeye karşı kul
lanılmaktadır. Ve bu iş için hususi olarak teşek-

I kül etmiş olan umumi bir sigorta ofisi var
dır; onunla da temin edilmemekte her sene 
Devlet tarafından ayrıca 190 milyon dolarlık 
bir yardım yapılmaktadır. Türkiye'de yalnız 
dondan doğacak zararlar için yapılacak bir si
gortanın, vatandaşın verebileceği ölçüde mu
ayyen bir primden başka, mütehassısların tah
minlerine göre, Devlete asgari 30 - 40 milyon 

ı liraya mal olacağı hesabedilmiştir. Fakat henüz 
I suları bir nizama sokulmamış, barajları ikmal 
! edilmemiş hattâ tapu kayıtları dahi tesbit edil-
I memiş plan bizim memleketimiz gibi bir yerde 
| bunun tatbikinin ne kadar büyük meseleler 
i doğuracağını takdir edersiniz. Bu kadar büyük 
I bir meseleyi ortaya koyup derhal harekete geç-
I mek suretiyle birtakım müspet olmıyacak neti-
ı çeler almaktansa esaslı bir tetkika tâbi tutma-
| nın zaruri olduğunu takdir edersiniz. Buna rağ-
i men tasarı son şeklini almış ve vekâletlerin 
j mütalâasına arz edilmiştir. Umumi olarak bir 
i tetkikten geçtikten sonra Yüksek Heyetinize 
i sevk edilecektir. 
| REİS — Muammer Alakant. 

MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Arka
daşlar, sayın Vekil arkadaşımız şiddetli don 

I hâdisesi ile son zamanlardaki alâkamızın az ol-
! duğundan bahsettiler. Bu havaliye bizzat gittim, 
| alâkadar oldum ve yirmi beş gün gezdim, bir-
I çok bağcı grupları ile teker teker görüştüm. 
I Kendim de bağcıyım. Bu bağcıların istedikleri 
1 kredinin miktarı dönüm başına 50 liradır. Bu 

— 9 — 
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yardım değildir. Yardım için 10 para istemiyor
lar. Normal zamanlarda bir bağın bakımı için 
asgari 150 lira ister. Amele yevmiyeleri artmış
tır. içimizde bulunan ziraatçı arkadaşlar duru
mu gayet iyi bilirler. İstenilen dönüm başına 
50 liradır. Bu da nihayet kredidir ve bu 50 lira
lık kredi karşısında bin liralık ipotek vardır. 
Bu kadar kuvvetli bir sebep ve durum mevcut 
olduğu halde bu niçin verilmiyor1? 

iktisat Vekili arkadaşımıza bâzı arkadaşla
rımızın vâki ziyaretinde bağcılar, belki de, te-
eddüben teşekkür ederiz, kâfidir, demişlerdir. 
Fakat bize daima bu miktarın azlığını tekrarla
maktadırlar. Esasen biz haklı olduğuna kanaat 
getirmediğimiz dâvaları ele almayız. Ama, şu
rada bağcılıkla, bağ ziraati ile meşgul olmuş, 
alâkalanmış kim varsa pekâlâ bilirler ki hasara 
uğramış bir üzüm bağının ihyası için 25 liralık 
kredi hiç mesabesindedir, arkadaşlar. Çok rica 
ediyorum, belki sizin kalbinizde de bu his var
dır, siz de bize hak vermektesiniz. Ama Ziraat 
Bankası vetosunun ne kadar kuvvetli olduğunu 
bilmekteyiz. Binaenaleyh Ziraat Bankası ile bu 
işi halletmek için Sayın Başbakanla yeniden te
mas edip bu 25 liralık kredinin 50 liraya çıkarıl
ması şayanı temennidir. 

Faizden bahsettiler. Bu krediden % 7 faiz 
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almıyor. Bu felâketzede adamlar senelerden be
ri borçları için % 7 faiz verirler, iki, üç sene 
sonra hükümet daha mühim gaile ile karşı kar
şıya gelecektir. Belki de icra yolu ile bunların 
malları satılacaktır. Verimlendirme kredisi % 
3 oluyor da, neden bu krediden % 7 faiz alıyo
ruz 1 Bu doğru değildir. 

Zirai sigorta hakkında evvelâ olmıyacak gi
bi Amerika'daki tatbikattan bahsediyorlar, öbür 
taraftan yakında buna ait lâyihanın Meclise ge
leceğinden bahsediyorlar. Sadece yakında Mec
lise geleceğini bize söylemiş olsalardı mesele da
ha basit olurdu. 

Almanya'da beş maddeye tatbik ediliyor, 
Amerika'da 3 maddeye. Biz de bir defa tecrü
be olsun diye bir maddede tatbikini istiyoruz. 
Dolu felâketine karşı tatbik edilsin diyoruz. 
Bu nihayet 400 000 lira tutar ama 400 aileyi ko
rur. Bu, sigorta tarafından ödeneceği için aile
ler mahvolmaz, perişan olmaz. Ve sigortalara 
da büyük külfet tahmil etmez. Bunların kolay
lıkla tatbiki mümkündür. Yapılması da mem
lekete hizmet olur. Yapılması kolay, mümkün 
ve basit şeylerdir bunlar. (Alkışlar) 

RElS — Soru bitmiştir, ruznameye devam 
ediyoruz. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Atatürk Orman Çiftliğinin 1950, 1951, 
1952 ve 1953 yılları bilançoları ile kâr ve zarar 
hesaplarına ait raporların gönderildiğine dair 
Başvekâlet tezkereleri ve Bütçe ve Ziraat encü
menlerinden kurulan Muhtelit Encümen mazba
tası (3/32, 33, 34, 38) (1) 

REİS — Mazbatayı okutuyorum. 

(Mazbata okundu) 

REİS — Söz istiyen var mı?.. Söz istiyen yok
tur. Raporu tasvibinize arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 1954 
yılı Aralık ve 1955 yılı Ocak, Şubat ayları he
sabı hakkında Meclis Hesaplarının Tetkiki En
cümeni mazbatası (5/14) (2) 

(1) 255 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
(2) 259 sayılı matbua zaptın sonundadır. 

REİS — Mazbatayı okutuyorum. 

(Mazbata okundu) 

REİS — Ittılaınıza arz edilmiştir efendim. 

3. — Mardin eski Mebusu Kemal Türkoğlu'-
nun, Arzuhal Encümeninin 20 .1. 1954 tarihli 
haftalık karar cetvelindeki 7756 sayılı Kurarın 
Umumi Heyette görüşülmesine dair takriri ve 
Arzuhal Encümeni mazbatası (4/54) (1) 

(Mazbata okundu) 

REİS — Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu. 
ÖMER LÛTFİ ERZURUMLUOĞLU (Yoz-

gad) — Muhterem arkadaşlarım; huzurunuza 
birkaç arkadaşımın tahriki ile, o zaman vakıaya 
nüfuz etmiş bir kimse olarak, çıkmış bulunuyo
rum. 

(1) 260 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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Evvelâ, hâkimlik şerefini ve adalet mes

lekini rencide eden bir mesele karşısında, ikinci
si, bir hafta evvel gayrimeşru evlenmelerden do
ğan çocuklar kanunu mevzuubahis olurken, bu
rada, Türk Ceza Kanunununun 108 nci maddesi
ne bugünkü içtimai hayatımıza uymadığını söy
lerken, saf bir kızın, Cahil bir annenin kötü yol
lara sevkı ve altı ay bu niyetlerle oyalanması, dâ
va hakkının sükût etmesini temin ettiğini arz et
miştim. Bu bakımdan henüz lisede okuyan bir 
genç kızın ahlâki durumunu burada mevzuuba
his ederken burada konuşmakta teeddübediyo-
rum, hicap duyuyorum, çekmiyorum. Zira, böy
le bir müfteri adamın iftiralarından korkmuyo
rum, diyemem. Birçokları hakkında müfteri du
rumda bulunan bu hâkim birçok iftiralar yapa
rak kendi meslekdaşlarmı mütaaddid defalar le
keledi. Bendeniz buna şahit oldum. 

Evvelâ, şunu arz edeyim ki; Dilekçe Komis
yonunun hangi meseleleri mevzubahis edip etmi-
yeceği yüksek Meclisin açılışında münakaşa mev
zuu olmuş ve bu durum halledilmiş zannediyor
dum. Mâalesef bugün Dilekçe Komisyonunun ay
ni şeylerle yani kendisinin bakmak salâhiyeti 
olmayan hususlarla tekrar karşımıza çıktığını 
görünce üzülmedim desem yalan söylemiş olu
rum. 

Evvelâ, Hakimler Kanununun 89 nfu mad
desine tevfikan înzibat Komisyonu, salâhiyeti
ne müsteniden bir karar vermiş. Daha evvel 
Tercan hâkimi olan bu Sayın hâkim tereke 
mallarını zimmetine geçirmekten v. s. den mah
kûm olmuş, daha başka suçları sübut bulmuş. 
Bu bakımdan 5677 sayılı Kanun gereğince af
fedilmiş, ama aynı kanunun 7 nci maddesi ge
reğince înzibat Komisyonu tekrar işi ole almış, 
kararını vermiş. Fakat bâzı şeylerden dolayı 
affetmiş, bu hâkimi. Bu defa bu hâkimi 92 nci 
maddenin ikinci fıkrası gereğince, orada irtikâp 
ve irtişa huyu şüyu bulduğundan dolayı Ala
ca'ya tâyin etmişler. Fakat bir ay geçmeden bu 
Sayın hâkim... (Sayın olamaz sesleri gürültü
ler) 

Evet efendim, bu hâkim Alaca'ya geldiğin
den bir ay sonra karar vermeden keşiflere git
mek suretiyle maalesef irtikâp ve irtişada bu
lunmuş ve bu, şüyu bulmuş olduğundan altı ay 
geçmeden irtikâp ve irtişa suçlarını tahkik et
mek üzere vekâletçe müfettiş gönderilmiş ve 
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tahkikat devam etmekte iken bir sabah, o ka
zanın idare âmiri bulunduğum zaman, dul bir 
kadın yetim kızı ile saat yedide evime geldi ve 
birtakım fotoğrafları önüme serdi. Bunlar her 
halde dosyasında mevcuttur. Bunlar, bir kül
hanbeyinin bile yapamıyacağı müstehcen fotoğ
raflardır. 

HÂDÎ HÜSMAN (istanbul) — Arzuhal En
cümeni görmemiş mi? 

ÖMER LÛTFÎ ERZURUMLUOĞLU (De
vamla) — Bilmiyorum efendim. 

Vakadan bir ay evvel kadının bir ilkokul 
hocası olan kocası ölmüş. Hâkimle komşu. Hâ
kim yaşlı başlı, zannederim kırkından yukarı 
bir kimse. Her gün muntazaman namaz kılıyor. 
O zamanlarda İslâm Mezhepleri diye bir de tet
kik yapıyor ve müftünün yanından çıkmıyor. 
Bir müddet sonra hâkim kızın annesine; kızı
nı yetiştireceğini ve mektepte kırık not alma
ması için ders vereceğini bahane ederek iğfal 
ediyor, annesini. Kadıncağız ne bilsin. Her gün 
namaz kılan, müftünün yanından çıkmayan bir 
insandan şüphe etmiyor. Haddizatında kız onüç 

. yaşında bulunmaktadır, ondört değil. Daha or
taokulun birinci smıfmdadır. O zamanki doktor 
raporiyle sabittir; bulûğa ermemiştir. Rapor ve
ren doktor şimdi buradadır, bu doktoru bu hâ
kim türlü iftiralarla Adlî Tıbba sevk ettirmiştir. 
Evet kızı ders okutacağım diye kandırıyor Âe 
birkaç gün sonra da müstehcen fotoğrafları 
çektiriyor. Dilekçe Komisyonunun beyanı ve 
yüksek Bakanlığın da görmüş olduğu veçhile 
müstehcen fotoğraflar çekiyor ve bu filimleri 
Ankara'ya yolluyor. Ankara'da filimler banyo 
edildikten sonra tekrar Alaca Hâkimliğine, 
- isim yok - verilmek üzere Alaca'ya gönderili
yor. Alaca Hâkimliği denince; zaten arkadaşları 
arasında irtikâp ve irtişa suçlariyle ve geçim
siz hallerinden dolayı, kötü tanındığı için öteki 
hâkimin eline geçiyor, hâkim, yanındaki birisi
ne gösteriyor, resimler teksir ediliyor, işte o 
gecenin sabahında annesine veriliyor ve o ge
cenin sabahı annesi bendenize eve geliyor, du
rumu anlatıyor, fotoğrafları gösteriyor ağlıyor. 
Hâkim sabahleyin mahkemeye giderken önüne 
kasabanın külhanbey gençleri çıkıyor, ıslık ça
lıyorlar. Hâkime ıslık çalmıyor, dikkat buyu
run. Hâkime envai türlü hakaret yapılıyor, hâ
kim bu şartlar altında mahkemeye geliyor. Ca
miye gidiyor, orada da hakaretâmiz sözlerle 
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karşılaşıyor. Bu durum karşısında Vekâlete 
yapılan ihbar üzerine oradaki müfettişe yine 
aynı durumun tahkiki için emir veriliyor. Va
ziyeti müfettiş tahkik ediyor, Vekâlet İnzibat 
Komisyonu karar veriyor. Bu defa İnzibat Ko
misyonuna bu hâkim irtikâp ve irtişa ile beraber 
müstehcen fotoğraflardan dolayı verilmiş, fakat 
İnzibat Komisyonu yalnız müstehcen fotoğraf
ları kâfi görerek bundan dolayı hâkimin mes
lekten tardına karar veriyor. 

Hâkimler Kanunun 92 nci maddesi şöyledir : 
Madde 92 : Ağır hapis veya kasdi suçlar

dan dolayı 3 ay veya daha yukarı hapis ceza
larından biriyle kesin olarak hüküm giymek 
veya 89 ncu maddenin 3 ncü fıkrasının E ben
dinde (Madde tâyin ve deliller elde edileme
miş olsa bile irtikâp veya irtişada bulunduğu 
şayi olanlar) - Hem Alaca ve hem Tercan'da 
şayi olmuştur - (Yazılı hallerden dolayı bir de
recede iki veya sınıf kaybı aranmaksızın üç 
defa kesinleşmiş yer değiştirmek veya iki defa 
kesinleşmiş dereceden indirmek cezalarına uğ
ramak meslekten çıkarılmayı gerektirir.) 

(Cezanın tecili halinde yapılan fiilin mahi
yetine göre meslekten çıkarma cezasının uy-% 

gulanması lâzımgelip gelmiyeceğine İnzibat 
Meclisi karar verir.) İnzibat Meclisinin kararı
nı kesin addediyor. 

(İnzibat cezasının uygulanmasını gerektiren 
fiil suç teşkil etmese ve hükümlülüğü gerektir-
mese bile yargıçlık şeref ve onurunu ve memu
riyet nüfuz ve itibarını bozacak mahiyette gö
rüldüğü takdirde İnzibat Meclisince meslekten 
çıkarma kararı verilir. 

Hâkim, bu karardan dolayı Dilekçe Komis
yonuna itiraz ediyor. Aziz arkadaşlar, bir de 
kendisinin, bu hâkimin müdafaasına bakın; 
birçok yüksek dereceli hâkimlerimizi lekeliyor. 
Altı aylık müddeti geçirdikten sonra dâva açıl
mış. Nişanlım demiş. Bir sene geçirmiş. Bu 
müddeti geçirdikten sonra dâvayı sukut ettiri
yor ve nişanı atıyor, kızcağızı metruk bırakı
yor. 
. Raporun bir yerinde; yüksek dereceli hâ

kimlerden bâzılarının daha ağır telâkki edile
bilecek mahiyette her gün birtakım fiil ve ha
reketleri cereyan etmekte iken diye de birta
kım isnatlarda bulunuyor. Soruyorum; acaba, 
yüksek dereceli. hâkimler arasında böyle her 
gün suç işliyenler var mı? Sayın Adliye Vekili 
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I buna vâkıftır. Cevap versinler. Keza bu hâkim 

Tercan'dan kurtulup Erzurum'da mevkuf ola
rak muhakemesine bakıldıktan sonra Ankara'-

I ya geliyor. Ankara Barosu kendisine acıdığm-
j dan dergisinde bâzı yazılar yazmak hakkını ve

riyor. Ankara Barosu Dergisinin. Kasım 1950 
senesi 70 nci sayısında Hızır Bey namı ile, Fa
tih'in kolunu kestirdiği hâkim Hızır Beyin ha
yatını anlattıktan sonra 1950 arifesinde, 1950 
Mayısının Aralık ayma kadar nakledilen hâ
kimler hakkında da mütalâa yürütüyor. 

Bunu yazdıktan sonra mecmua çıkıyor.' Far
kında değiliz, maalesef... Mecmua çıktıktan 
sonra savcılık işi ele aldı. Bu hususu gördük
ten sonra mecmua neşredilmiyor. Hızır Bey 
hakkında «bu satırları yazarken işte böyle bir 
zamanlar şanlı, şerefli bir durumda olan, bütün 
dünyada hayranlıklar yaratan Osmanlı adale
tini ve hiçbir sebep yokken sırf particilik zih-

I niyeti ile bâzı şahısların hatırını hoş etmek 
maksadiyle hâkimleri! işten meneden müfettiş
lerin birkaç beyzadenin, nüfuzlu adamın arzu
sunu yerine getirmek için tamamen keyfî ola
rak kin ve hasetle tevkif kararı veren hâkimle
rin ve bu süfli hallere müsamaha gösteren bir 
de Bakanlığın mevcut olduğu «bugünkü Türk 
adliyesini düşünüyor için için ağlıyorum. O 
ne asalet, bu ne sefalet.. Ne idik ne olduk 
Yarabbi...» 

Dikkat buyurun feragatle çalışan müfettiş
lerimizi nasıl kötülüyor ve hâkimlerimizi nasıl 
lekeliyor. 

"Bunları söylemek cesaretini kendisinde gö
rüyor ve bu adam bugün adalet mekanizmasın
da yer istiyor. 

Son alarak arz edeyim, hukuki bakımdan 
Dilekçe Encümeni, daha evvel Yüksek Meclisi
nizde cereyan eden münakaşalar sonunda bu 
gibi işlere bakmaması lâzımgelirken bakma-

I sim, naçizane kanaatimce görüyorum, hâkimin 
şeref ve onuru ile memuriyet şeref ve onurunu, 
memuriyet nüfuz ve itibarını bozacak mahiyette 
bulunduğundan İnzibat Komisyonunun bu hâ
kim hakkındaki kararının infaz edilmesini rica 
ediyorum. Bu hususta bir de takrir veriyorum, 
takdir Yüksek Heyetinizindir. (Alkışlar). 

REİS — Sırrı Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Dilekçe Komis-

' yonunun bu kararma itiraz eden Kemal Türk-

— 12 — 



I : 70 2 . 5 . 
oğlu arkadaşımıza huzurunuzda teşekkür etmek 
isterim. Kemal Türkoğlıı arkadaşımız itiraz 
etmemiş olsaydı bu hâkim şimdi adalet tevzii 
ile meşgul olacaktı. Bu arkadaşa minnetimi 
ifade ettikten sonra Dilekçe Encümeni kararını 
tahlil eylemek lâzım. Bu arada bir hususun 
bilinmesi lâzımdır, usule ait olan husus şudur; 
Hüseyin Ortakcıoğlu ve Ahmet Başıbüyük'ün, j 
ihraç kararı karşısında müstedi Hasan Basri 
lehinde ifadede bulundukları raporda ifade 
edilmektedir, buna rağmen mazbatanın muhar
rirliğini komisyonda şahadet yapan Hüseyin 
Ortakcıoğlu arkadaşımız yapmaktadır. Bu, üzü
lecek bir keyfiyettir. 

Arzuhal Encümeninin raporunun hukuki bir 
mahiyet ve mesnedi mevcut değildir. Yeknazarda 
buna hukuki bir mahiyet ve mesnet verilmekte 
ve denmektedir ki, suçla ceza .arasında münase
bet olması lâzımdır. Böyle basit bir fotoğraf işin- ı 
den dolayı meslekten tard cezası verilmemelidir. 
Gerçi suçla ceza arasında bir münasebet bulun
ması prensibi hukukta* mevcuttur. Fakat bu, mut
lak bir şekilde değildir; suçluya ve suçun mahi
yetine göre değişebilir. Ceza ile sug arasındaki 
münasebet hukukta bu mahiyette iken bu hâdi
sede vaziyet böyle değildiir. Hasan Basri hakkın
daki suç mahiyeti ağırdır. Yüz kızartıcıdır. Ben
den evvel gayet açık ve güzel bir şekilde konuşan 
arkadaşınım da söylediği gibi, mesele müstehcen 
fotoğraf hâdisesi değildir. Onun failinin durumu 
meselesidir. Diğer tarafta hâkim Tercan'da ken
disine tevdi edilen bir yetimin ve masum bir dul 
kadının bütün mallarına el koymuş, zimmetine 
geçirmiştir. Bir hâkimin değil, bir köy tahsilda
rının, mütegallibe bir eşkiyanm, hattâ bir cani
nin bile tevessül edemiyeceği en ağır ve hayasız 
şekilde bu malları yemiş ve üzerine oturmuştur. 
Suçları sadece bu kadar da değildir. 1940 ile 
1950 arasında hâkimlik eden bilhassa Doğu-Ana
dolu'da hâkimlik eden arkadaşlarım bilirler ki 
onun iftirasından herkes korkar. Hattâ bugün 
burada konuşan arkadaşların bile onun en şeni 
iftiralarına mâruz kalması kadar tabiî bir şey 
yoktur. Hasan Basri Erk, bütün tahkikatı idare 
eden müfettişler, hâkimler ve ağır ceza hâkimle
ri hakkında da ayrı iftira silâhını kullanmıştır. 
Erzincan Ağır Ceza Mahkemesi nihayet hakkın
da takibata geçebilmiş kendisini tevkif- etmiş, 
irtikâp ve irtişa suçlarından dolayı mahkûm et- j 
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mistir. Cezasının bir kısmı Temyiz Mahkemesin
de tasdik edildiği için ceza infaz edildiği bir sı
rada, 5677 sayılı Af Kanunu çıkmış ve bu ka
nuna istinaden suçlarının bir kısmı düşmüştür. 
Ceza düştükten sonra bir kahraman olarak orta
ya çıkıyor, masum olduğunu iddia ediyor. 5677 
sayılı Aî Kanunundaki kanunu sarahaten Ceza 
Kanununun 97 nci maddesindeki fer'î cezalara 
hâkimler inzibati muameleye şümulü olmadığını 
7 nci maddesi açıkça ortaya koyar. Hâkimler 
kanunun suçlara ait kısmına şâmil olmadığını 
sarahaten belirtmektedir. Af Kanuniyle bütün 
teferruatiyle ceza kalkmış olsa dahi 7 nci mad
dede tasrih edildiği veçhile, inzibati cezalar ba
kidir. Adı geçen hakkında inzibati ceza tatbik 
olunmuş, aftan evvel hâkimlikten 1949 da ihraç-
edilmiştir. Af Kanunundan sonra bir kahraman 
kesiliyor ve müracaat ediyor ve reisler karariy-
le tekrar mesleğe almıyor. Asıl hayret edilecek 
şey budur. Af Kanununun 7 nci maddesinin sarih 
olarak ortaya koyduğu hükme rağmen, Reisler 
Heyetinin bu zaTı tekrar mesleke alması, hakika
ten üzerinde hassasiyetle durulacak bir nokta
dır. Kanunun sarih hükmüne rağmen, mahsus 
bir ifade ile Hâkimler Kanunundaki inzibati mu
amelelere affın şümulü yoktur diye yazılı bulun
masına rağmen Reisler Heyeti karariyle bu za
tın tekrar mesleke alınmasına hayret ediyorum! 
Arkadaşım izah ettiler suçla cezayı kıyas ettiler. 
Mesele bir resim meselesi değil, hâkimlik yapar
ken, adalet tevzi ederken halkın ondan beklediği 
vekar ve haysiyeti paymal eden bir fiilin tahli
lidir. Diğer tarafta Tercan'da zimmet, irtikâp 
suçları olan, 20, 30 suçu işlemiş olan şahsı böyle 
suçla ceza arasındaki münasebete getirip bağla
mak hakikaten iyi bir hareket olmasa gerektir. 
Ve hukuki hiçbir mesnedi yoktur. 

Sonra arkadaşlar; demektedir ki, üç lisan bi
lirim, 200 eserim var. Üç eseri olduğunu, şu ka
dar kitap yazdığını iddia eden bir adam, Bü
yük Millet Meclisinden ekmek parasını kazan
mak için merhamet istemez ve yine bu kadar 
lisan bilen bir insan, şayet devlet imtihanına 
girmiş ve 'bildiği saJbit olmuşsa ki, hunu bilme
mekteyiz, kendisinin bu şekilde bir müracaatı
na im'kân yok. Hakikaten bu kadar muktedir 
bir adamsa ekmeğini taştan çıkarabilir, neden 
muhtaç olsun, sebep yok. (Çok doğru sesleri) 

Neden istiyor Büyük Millet Meclisinin mer
hametini? Dilekçe Komisyonu kararının hu-
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kuki mesnedi yok, menhamete dayanıyor. Mer
hametin de haklı ve meşru bir sebebe istinadet-
mesi icabeder. Hâdisede adlî bir hata mevzuu-
bahis değil, yüz kızartıcı bir hal ve suç mev
cut. Merhametin de bir hududu olması lâzım, 
zaten merhamete mazhar olmuştur, hem büyük 
bir merhamete. İhraç olmuş olmasına rağmen 
nihayet her" nasılsa mesleke tekrar alınmıştır, 
böylelikle en büyük merhameti görmüş, şimdi 
daha ne istiyebilir? Kendisine merhamet ya
pılmıştır. Hudutsuz bir merhamet olmaz. Mer
hametin de elbette bir hududu vardır ve mer
hamet istiyenin ona lâyık olması lâzımgelir. 
Merhametin umumi ve şâmil olması lâzımdır. 
Eğer bu kadar ısuçu işlemiş bir şahsa merhamet 
gösterilirse artık bütün fiilleri işlemiş, en şe'nî 
irtikâpları yapmış kimselere de merhamet yap
mayı yerinde görmek lâzımgelir. 

Size bir fıkra anlatayım : Kabataşlı Mehmet 
Ragıp Paşa vali iken suihalUnden dolayı azle
dilir. Yolunu bulur, Fuad Paşayı görmek is
ter. Fuad Paşanın huzuruna çık^r. Der ki, sen
den önceki sadrazamlar vüzerayı tâ binek ta
şından karşılardı. Sen beni oda içinde bile 
karşılamadın. Fuad Paşa evet der; benden ev
velkiler vüzerayı binek taşından karşılardı, 
ama, suihalli görülenlerin o binek taşında başı 
vurulurdu. 

Büyük Millet M'eclisi meşru bir merhamet 
istiyen kimselere karşı merhamet gösterir, ter-
viceder. Ama fazilet kaynağı olmıyan ve bir
çok suç işliyen her hangi bir kimsenin burada 
merhamet görmesine imkân olmadığını ve bu 
kararı Büyük Millet Meclisinin tervicetmiyece-
ğini ümidediyorum. - (Sağdan, soldan alkışlar) 

REİS — Ilâmid Şevket înce. 
HÂMÎD ŞEVKET ÎNCE (Erzurum) — Sa

yın arkadaşlarım; daha iki gün evvel Muhte
rem Arzuhal Encümeninin, teessüs etmekte bu
lunan hukuki karakterinden hürmetle bahset
tim ve kendilerini, yaptığım müdafaa vesilesiy
le tebrike şitabettim. Fakat bugün maalesef 
o kanaatimin zıddını, vakıa üzerinde ifade ve 
tenkidedeceğim. 

Bir defa, kazai meselelere dokunulmıyacağı 
hakkında artık bu Meclisin katî kanaati tahak
kuk etmiştir. Kazai meseleler Büyük Millet 
Meclisine arz edilemez. Muraka'bei kazaiyeye 
tâbi olan ve nihai şekilde hallü fasla iktiran et
miş bulunan bir mevzu, Büyük Millet Meclisi-
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ne sevk edilerek; merhamet, adalet, atıfet di
lenerek, vicdan gıcıklayıcı taleplerle Büyük 
Millet Meclisini, peki diyecek bir vaziyete so
kamayız. Büyük Millet Meclisi, her şeyden 
evvel bir kanun yapma müessesesidir, bir teş
riî içtihat müessesesidir ve kanun hükümleri
nin' tatbikine her şeyden evvel memur bir mü-
essesei uvliyedir. Bu itibarla Arzuhal Encüme
ni bizi karşılayıcı noktai nazarlarını elbette 
söyliyecekler ve bu mevzu üzerinde ilmî ola
rak tartışmaya geleceklerdir, hakem de Muh
terem Heyetiniz olacaktır. Binaenaleyh Tem
yiz Başkanlarından mürekkep bir heyette iti
raz yolu ile tetkik edilip karara bağlanan bir 
ihraç kararı ile silki mukaddesi hâkimiyetten 
ihraç edilen bir adamın kanun yolu ile gide
ceğim yer, Meclistir diyerek buraya geliyor ve 
bana merhamet ediniz, diyor. Bir defa düşüne
lim; burada ilk ele alacağımız mesele, vazife 
meselesidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi ar
kadaşlar, şayet bu Arzuhal Encümeni kararını 
kabul ederse bundan sonra gelecek olan buna 
mümasil hâdiselere de şimdiden hazırlansın. 
Bundan sonra daima bu karar emsal olarak 
karşımıza çıkacaktır. îşte diyecek : Daha ev
vel verilmiş kararınız varken benden niye esir
giyorsunuz, diyecek. Ben eminim ki, evvelemir
de siz bu kararı vazife yönünden reddedecek
siniz. Fakat bu adamın ayrıca ahlâki durumu* 
da var. Adliye Vekiline kapıda rasgeldim; Hâ-
mid Şevket şuna bak dedi. Elindeki üç resme 
baktım. Mümkün olsa da sizler de görseniz. în-
tibaımı bütün sıcaklığiyle arz edeceğim. Ticani 
bir ruh ile başına geçirmiş bereyi. Bir canavar 
edasiyle, kızı koltuğunun altına almış bütün 
şehvani hırsı ile, bütün şehvani adaleleriyle 
kızı yakalamış. Kız da kaçmak istiyor, işte bu 
adam böyle feci manzaralı fotoğraflar çekmiş 
veya çektirmigtir. 

Şimdi burada söyliyeceğim şey, hâkim ne
dir? Türk hâkiminin mütehalli olması lâzımge-
len ahlâk, fezayil ve evsaf nedir? Her insan 
gayriahlâki hareket yapabilir. Fakat hâkimli
ğin vakar ve haysiyetini koruyan Hâkimler Ka
nunu diyor ki : Bir meselede suç mevzuu man-
zur olmasa dahi vakarı, mehabeti, hâkimlere 
olan itimadı sarsacak şekilde ahlâki zaafı ta
hakkuk eden hâkim meslekten ihracolunur... 
Evet böyle bir hali anlaşılan hâkimin maaşı ke-
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silir, tevbih, tekdir demiyor,, muvakkaten tar-
dolunur demiyor. Demek oluyor ki, kanun esas 
itibariyle hâkimi gayet ahlâklı, karakter sahi-

• bi, ciddî, vakarlı insan olarak mütalâa ediyor. 
Halbuki bunun zıddı fotoğraflarla sabit olu
yor. O hâkimin evvelce mahkûmiyeti varmış, 
affa uğramış veya uğramamış, bunlar da nazarı 
mütalâaya ahnır ve bunlar esbabı muşeddide-
den sayılır. Mürahik olmamış bir kızı kucağına 
almış, fotoğraf çıkarmış; bu resimleri görme
seydim, hayrete düşmiyecektim. Bu resimleri 
gören bir kimse bir dakika için o mağdur kızı, 
kendi kızı yerine koysun ve tasavvur etsin fa
ciayı. O kızı, kendi kızımız farz edeceğiz, tabiî 
böyle düşüneceğiz, nefsimizde kıyas edeceğiz; 
işin dehşetini anlıyacağız. Bu halde adalet, re-
fet öne katılır mı? Merhamet mevzuubahis olur 
mu? Her vatandaşın kızını kendi kızımız.. (Bra
vo sesleri, alkışlar) Bu kadar gayriahlâki bir 
şekil, bu fevkalâde galiz bir manzara çok zor 
görülür. O galiz bir manzara içinde kendi oto
matik objektifinin karşısına çıkıp da resim çı
karan adamı ihracetmek değil, recmetmek lâ-
zımgelir. Evet recmetmek... Bu itibarla bende
niz bu mazbatanın reddini, fakat evvelemirde 
vazife yönünden yani salâhiyeti tetkikiyemizin 
bulunmadığı ve emsal de mütemadiyen bu şe
kilde yürüdüğü için bu noktadan reddini istir-

. ham edeceğim. 

RElS — Hüseyin Ortakcıoğlu. 
MAZBATA MUHARRİRİ HÜSELlN OR

TAKCIOĞLU (Çorum) — Muhterem arkadaş
lar; hakikaten bu meseleyi müdafaa etmenin zor 
olduğunu kabul ediyorum. Yalnız müsaade edin 
bir kimseyi müdafaa etmekten ziyade, bir şahsı 
müdafaa etmekten ziyade sadece objektif bir hu
kukçu olarak hakkı müdafaa üzerinde duracağız. 
Yaptığı suç ne olursa olsun izin verin söyliyeyim, 
biz de görüşümüzü ifade edelim. (Etme, etme ses
leri). 

Komisyonun noktai nazarını müsaadenizle 
söyliyeyim. Karar sizindir, isterseniz kabul eder
siniz, isterseniz reddedersiniz. (Ret, ret sesderi) 

. Fakat müsaade edin, konuşalım, izin verin. Rica 
ederim. Muhterem Heyet namına ve hesabına bu 
gibi dilekçeleri tetkik eden komisyon namına ko
nuşuyorum. Demin heyecanla konuşan arkadaşa 
hak verebilirsiniz. Eğer ortada hakikaten bir suç 
mevzuu varsa, Hâmid Şevket Bey arkadaşımızın 
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gayet heyecanlı ifade ettiği gibi, şiddetli cezalar 
vermek mevzuubahis ise biz de o şiddetli cezala
rın tatbikine taraftarız. Ama her şeyden evvel 
B. M. Meclisi olarak, kendimizin çıkardığımız 
kanunlara hürmet etmekliğimiz icabetmektedir. 
Bendenizin işaret etmek istediğim husus budur. 

Efendim mesele şu; bendeniz Çorum Mebu
suyum. O zaman Rükneddin Nasuhioğlu arkada
şımız Adalet Vekili. Bana, imzası meçhul birisi 
bir zarf içinde üç tane fotoğraf gönderdi.- Ki
min tarafından gönderildiği belli değil. Bu resim
ler bizim Alaca kazasmdaki hâkim Hasan Basri 

9 Erk'e aitti. Adliye Vekiline bunu tahkik ettir, de
dim. Adliye Vekili, bir de müfettiş göndererek 
bu işi tahkik ve tetkik ettirdi. Neticede tahkikati 
hâdiseyi aydınlattı. Dosyası adlî bakımından Ço
rum Ağır Ceza Mahkemesine, inzibati bakımdan 
Adalet Vekâletine intikal etti. Gerek Adalet Ba
kanlığı inzibat Meclisi ve gerekse Reisler Kurulu 
bu resimlerden başka bir vesikaya dayanmadan 
ihraç kararı vermiş... (Kâfi sesleri) Arz edeyim. 

Çorum Ağır Ceza Mahkemesindeki karara ge
lince; Çorum Ağır Ceza Mahkemesine küçük bir 
kızı iğfale teşebbüs, tasaddi şeklinde dâva açıldı
ğı için iş o şekilde yürüdü. Uzun zamap devam 
etti. Mahkeme tahkikat yapmış, kızın kendi rıza
sı ile, anasının muvafakati ile nişanlandıkları 
mahkemede sabit olarak... (Yaşı 14, sesleri) Mü
saade ediniz, yaşının 14 - 15 olması meselesi ba
his konusu değil, Ağır Ceza Mahkemesinin verdi
ği karar var, izin veriniz o kararın hüküm fıkra
sını okuyayım, o zaman da bir .diyeceğiniz kal
maz ya. Mahkeme kararma ne diyeceksiniz? De
min bir arkadaşım dedi ki : Kaza mercilerinin 
kararı buraya gelmez. Kaza mercii bu adamın be-
raetine karar veriyor, mahkeme suç unsuru gör
mediğine göre ne diyeceksiniz? 

inzibati cezalar meselesine gelelim. Mahkeme, 
bu kızla beraber çekilen resimden dolayı beraeti-
ne karar vermiş. Ancak, resim ne suretle ifşa edil
di? Onu da arz edeyim. O zaman Alaca'da kay
makam olan arkadaşımız bunu burada ifade et
miştir. Fakat bunlar üzerinde kaydı ihtiyatla 
durmak lüzumunu ifade etmek isterim. Filimle-
ri bir adama vermiş Ankara'da tabettirmiş. Son
ra fotoğrafçı Alaca'da Hâkim Hasan Basri Beye 
verilmek üzere birisiyle resimleri gönderiyor, fa
kat kendisine verilmiyor, kendisinin muarızı olan 
oradaki hâkim muavinine veriliyor, fotoğraflar... 
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(Gürültüler, sıra kapağı vurmaları, şiddetli gü
rültüler). 

PERTEV ARAT (izmir) — Ayıp değil mi, 
« böyle konuşmak, hâkimlik yapmış bir kimsesiniz... 

HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Devamla) — 
Lehinde konuşmuyoruz, vakaları söylemek mec
buriyetindeyim. Kimsenin lehinde konuşmadık, 
kimsenin vekilliğini almadık, bunu idrak etmeniz 
lâzımdır. Kimsenin vekili olarak konuşmuyorum. 
Dilekçe Encümeninin Sözcüsü ülarak konuşuyo-. 
rum. Fotoğraf kendisi tarafından ifşa edilmemiş, 
bir arkadaşı tarafından çalınmak suretiyle ifşa 
edilmiştir. (Şiddetli gürültüler) 

REİS — Adliye Vekili (Reye, reye sesleri) 
ADLİYE VEKİLİ OSMAN ŞEVKİ ÇlÇEK-

DAĞ (Ankara) — Muhterem arkadaşlarım, 
burada konuşan Sırrı Atalay arkadaşıma ilti
hak ederek hakikaten bu mevzu ve bu hâdisede 
Hasan Basri Erk lehine raporun yazarı ve onun 
burada komisyon adına müdafii olduğundan do
layı Hüseyir Ortakcıoğlu arkadaşımız hakkın
da duyduğum teessürü ifade etmek isterim. 
Teessürüm sadece lehinde beyanatta bulundu
ğundan dolayı ve mazbata muharriri, olmasın
dan yahut raporun tanzim edilmesinden nâşi de
ğildir. Bu teessürümün hakiki sebep ve saikini 
müsaadenizle arz ve izah edeyim. 

Adliye Vekâletine tâyin edilip vazifeye başla
dığımın hemen haftası içinde idi. Hüseyin Or
takcıoğlu arkadaşım bâzı mebus arkadaşlarla 
beraber tebrike gelmişlerdi. Kendilerine teşek
kür ettim. Tebriki mütaakıp de bir hâdise an
lattılar ki, tüylerim ürperdi. «Bizim Alaca'da 
bir- Hâkim Hasan Basri var» dediler. «Bu 'ev
velce yedi ay hapse mahkûm olmuştu. Hüküm 
giymiş odmasma ve meslekten ihraç edilmiş bu
lunmasına rağmen, bu adam Af Kanunundan 
istifade ederek maalesef tekrar mesleke alın
mış ve ondan sonra da bizim Alaca kazasına 
hâkim tâyin edilmiştir.» dedi. 

Hüseyin Ortakcıoğlu arkadaşımızın lisanı 
haline tercüman olarak arzediyorum. Ve gene 
ilâve ettiler. «Bu hâkim arkadaşın 7 aylık mah
kûmiyetine sebep, mütaaddit kanunen memnu 
fiilü hareketleri ve suiistimalleridir. Bu zatın 
mahkûmiyetinin affedilmesine ve tekrar mes
leke alınmasına, rağmen bizim memlekette gene 
suiistimal vâdisindedir. Bunu sizin müfettişle
riniz birer, birer tesb.it etmiş bulunmaktadır. 
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Bundan, gayrı birde bu zatın 15 yaşından aşağı 
bir kızı kucağına, behimî ve şehvî bir hisle ala
rak fotoğraf çıkarması ve bu fotoğrafları mem
lekette dağıtmış bulunması gibi bir hareketi 
vardır. Bu kadar haysiyet ve şeref kırıcı şekil
de hareket eden bu hâkimin halen hâkimlikte 
bulunmaması lüzumunu takdirinize arz ederim,» 
dedi. Bunun üzerine derhal müsteşarımı, zat-
işleri umum müdürümü çağırdım, bütün diğer 
suiistimali mazharı affolabilir, fakat bir hâki
min 15 yaşından aşağı bir kızı behimî ve şehe
vi bir hisle kucağına almasını, insani, hukuki, 
ahlâki hislerle asla caiz görmedim ve dosyası
nı getirterek bu yönden keyfiyetin inzibat ko
misyonuna havalesini istedim. Komisyona ha
vale edildi ve komisyon ihracına karar verdi. 
(Bravo sesleri). Bu karara itiraz etti. İtiraz 
mercii, muhterem arkadaşlarım, Reisler Kurulu
dur. Temyiz Birinci Reisinin Riyaseti altında 
6 tane temyiz daire reisinden teşekkül eder. 
Kendisine tebliğ olunan ihraç kararına on beş 
gün zarfında bu «ski hâkim itiraz ediyor. Reis
ler kurulunda iş inceleniyor. Reisler kurulu tıp
kı bir mahkeme gibidir. Reisi ve altı âzası var
dır. Baş müddeiumumi orada ahzı mevki eder. 
Maznun isterse avukatını da getirir, müdafaada 
bulunur. Bu Reisler kurulu bu işi böylece tet
kik ediyor ve inzibat komisyonunun kararını 
tasdik ediyor. Bu suretle bu arkadaş meslekten 
ihraç edilmiş bükmüyor. 

Arzuhal Encümeninin bu işi, Hâmid Şevket 
arkadaşımla bu noktada beraber olarak arz edi
yorum, kazai bir hüviyet ve karekter taşıyan 
bir komisyonun fonksiyonunu bir tarafa bıra
karak, burada tetkik mevzuu yapması ve bu 
yönden müspet olarak bir rapor tanzim etmesi 
asla yerinde değildir. Vazife meselesinin evvel 
emirde halli gerekir, bir an için Yüksek Meclis 
işin tetkikini kendi salâhiyeti, kendi va
zifesi dâhilinde görse dahi, arz ettiğim haller
den dolayı bu arkadaşın adalet camiasında, 
hâkimler manzumesinde "yer alması asla caiz 
değildir ve kendisine böyle bir imkân verile
mez. (Alkışlar) Tercan'da 22 suç işlemiştir, 
hattâ suiistimalinden dolayı da mahkeme ken
disini yedi aya mahkûm etmiştir. Temyiz Mah
kemesi mahkeme kararını tetkik ederken, işle
diği suçun vazifeyi, suiistimal olmayıp zimmet 
suçu olduğunu tesbit etmiş fakat aleyhinde 
temyiz vâki olmadığı için bozulma cihetine gi-
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dilmemiştr., yani zimmet suçunun suçlusudur, 
mahkûmudur. Ayrıca 500 lira zimmetine geçir
diği sabit olmuşsa da bu arada Af Kanunu sâ
dır olduğundan ve fiil Af Kanununun şümulüne 
girdiğinden dolayı takip düşmüştür. 

Şimdi, gerek Çorum'da ve gerekse Tercan'
daki fiil ve hareketlerine rağmen mütenebbih 
olmamış bu fiil ve hareketlerine devam etmiş
tir. Mütenebbih olması hakikaten adalet ve in
sanlık için lâzım gelen bu kimse, arz ettiğim 
gibi suiistimallerine devam etmiş, gayriahlâki 
yollara sapmıştır. 

Başkanlar Kurulu bütün bu halühareketi 
göz önünde tutarak kendisini ihraç, etmiş bu
lunmaktadır. Kaldı ki arkadaşlar en son hare
ketini arz edeyim: 

3 hâkime ifayı vazife sırasında hakaret et
tiğinden dolayı bu arkadaş Erzincan Ağır Ceza 
Mahkemesince 7 ay 10 gün hapse mahkûm 
edilmiştir. Halen bu hüküm kesinleşmiştir ve 
Erzincan ceza evinde infaz edilmektedir. Bu 
son hüküm muvacehesinde dahi 3 aydan fazla 
hürriyeti tahdit eden bir ceza ile mahkûm ol
duğundan hâkimliğe avdet etmesine zaten kn-
kân yoktur. Mütevali ve müteselsil suçları ve 
ahlâki hüviyeti muvacehesinde adalet cihazla
rında istihdam edilmesine imkân olmıyan bu 
arkadaşın alınması yolunda tecelli eden kararda 
isabet olmadığını yüksek takdirinize arz ede
rim. (Alkışlar) 

REİS — îhsan Aktürel. 
Efendim, kifayeti müzakere takriri var

dır. Fakat Hükümetten sonra söz bir mebusun 
olduğu için nizamnamenin hükmünü yerine ge
tireceğim, îhsan Aktürel'e söz veriyorum. 

ÎHSAN AKTÜREL (Yozgad) — Muhterem 
arkadaşlar, ben işin vakıası üzerinde duracak 
değilim, bu işin prensibi üzerinde durmak isti
yorum. Acaba hukuki cihetten Dilekçe Komis
yonu bu işi tetkik mevzuu yapabilir mi, yapa
maz mı?. Müsaadenizle bunun üzerinde dura
cağım. 

Efendim, zannediyorum ki, burada encümen 
sözcüsü açıklamamış olmakla beraber, encü
meni yanlış yola sevk eden cihet şu olsa ge
rektir. Mazbatanın mevzuu şüphe yok ki kazai 
bir karardır. Kazai kararların B. M. Meclisince 
tetkik mevzuu yapılamıyacağı da emsali işler
de alman prensip kararlariyle taayyün etmiş-
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tir. Hattâ bu esasa istinadendir ki- Dahilî Ni
zamnamenin tadil teklifi de Teşkilâtı Esasiye 
Encümeninde Adlî, idari ve askerî kazai mer
cilerden çıkan her hangi bir kararın tetkik 
mevzuu olamıyacağı şeklinde kabul edilmiştir. 
Hal böyle olduğu halde encümenin bu işe bak
ması, sadece kararın mahkemece değil, inzibat 
komisyonundan verilmiş olmasından ileri ge
liyor. Acaba inzibat komisyonları kazai midir, 
değil midir? înzıbat komisyonlarının kazai bir 
müessese olduğu Memurin Kanununun 52 nci 
ve mütaakıp maddeleri ile tansis edilmiş bu
lunmaktadır. înzıbat komisyonu kararları ka-
zaidir. Bunların karşısında vekâletler ancak 
mümeyyiz ve mümeyyizünaleyh olabilir. Gerçi 
Memurin Kanunu Adalet Vekâleti înzıbat Ko
misyonu kararlarının Devlet Şûrasında tetkik 
edilemiyeceğini kabul etmiştir. Bu esasa bina
en Temyiz Mahkemesi înzıbat Komisyonu ka
rarları ve Başkanlar Heyeti kararları da Şû
rada tetkik mevzuu yapılmamaktadır. Bu me
muriyet idari kazanın Adlî kaza otoritesine 
tecavüzü önlemek içindir, hattâ kararın kazai 
mahiyetini takviye eder. Şu halde ortada bir 
kazai karar mevcut iken İnzibat Komisyonu 
kararlarını tetkik edebiliriz demek ve bu yola 
sapmak Büyük Millet Meclisinin prensip ka
rarlarına aykırı olur. Bendenizin mâruzâtı 
bilhassa bu noktaya inhisar edecektir. Bina
enaleyh înzıbat Komisyonu kararlarının kazai 
olmadığı yolundaki her hangi bir zehap ve bu 
kararları idari mahkeme kararı mahiyetinde 
görmemek yerinde bir telâkki sayılamaz. Mah
kemelerden çıkan kararlar gibi diğer kaza 
mercilerinden verilen kazai kararlara da Dilek
çe Encümeninin bakamaması lâzımgelir. Bu 
sebeple bırakınız müstekreh vakıalar nokta
sından bilhassa hukuki noktadan Dilekçe En
cümeninin bu işe vaziyet etmesi tamamen yan
lış olur. (Alkışlar) 

REÎS — Efendim kifayeti müzakere takriri 
var okuyacağız. 

Yüksek Reisliğe 
Müzakerelerin kifayeti ile Dilekçe Komis

yonu raporunun reddini teklif ederim. 
Gazianteb Mebusu 

A. Atik 

REÎS — Kifayeti müzakere takririni rey
lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
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yenler... Kifayet kabul edilmiştir. 

Diğer takrirleri okutuyorum : 

Yüksek Reisliğe 
Arzuhal Encümeninin 20 . I . 1954 tarih ve 

haftalık karar cetvelindeki 7756 sayılı Arzuhal 
Encümeni Kararının reddi ile İnzibat Komisyo
nunun eski Alaca Hâkimi Hasan Basri Erk'in 
meslekten ihracı ve avukatlık yapmaktan men'i 
hakkındaki kararın tasdikini arz ve teklif ederim. 

Yozgad 
O. L. Erzurumluoğlu 

Riyasete 
Mesele kazai mahiyette olduğundan işbu maz

batanın vazife yönünden reddini teklif ederim. 
Erzurum 

H. Ş. İnce 

ÖMER LÜTFİ ERZURUMLUOĞLU (Yoz
gad) — Ben de arkadaşımın takririne iştirak 
ediyorum. -

REİS — Ömer Lûtfi Erzurumluoğlu, Hâmid 
Şevket İncenin takririne iştirak etmektedir. En
cümen mazbatasının reddi bu takrirlerle teklif 
edilmektedir. Reyi âlinize arz ediyorum. 

HÂMİD ŞEVKET İNCE (Erzurum) — Sa
lâhiyet noktasından ret. 

REİS — Mazbatanın reddi hakkındaki teklifi 
reyi âlinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. (İttifakla sesleri) 

Arzuhal Encümeninin 7756 sayılı Kararı kal
dırılmıştır. (İttifakla sesleri) İttifakla. 

4. — Büyük Millet Meclisi Muhasebesi Eş
has borçlan hakkında Meclis Hesaplarının tet
kiki Encümeni mazbatasına dair Bütçe Encüme
ni mazbatası (5/11) (1) 

(Mazbata okundu.) 

REİS — Mazbatayı yüksek tasviplerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

5. — Orman araştırma mevzuunda Türkiye'
ye Teknik Yardım Temini Hususunda Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler 
Gıda ve Tarım Teşkilâtı arasında imzalanan (10) 
numaralı Ek Anlaşmanın tasdiki hakkında ka

fi) 361 sayılı matbua zaptın somundadır. 

. 1955 C : 1 
nun lâyihası ve Hariciye ve Ziraat encümenleri 
mazbataları (1/101) (1) 

REİS — İkinci görüşmeye devam ediyoruz, 
efendim. 

Orman Araştırma mevzuunda Türkiye'ye Tek
nik Yardım temini hususunda Türkiye Cumhu
riyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve 
Ziraat Teşkilâtı Arasında İmzalanan (10) nu
mara Ek Anlaşmanın Tasdiki hakkında Kanun 

.MADDE 1. — Türkiye'ye Orman Araştırma 
mevzuunda Teknik Yardım temini hususunda, 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş 
Milletler Gıda ve Ziraat Teşkilâtı arasında 9 Ni
san 1954 tarihinde Ankara'da imzalanan (10) 
numaralı Teknik Yardım teminine dair Ek An
laşma tasdik edilmiştir. 

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

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

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

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Ziraat Vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. Lâyihanın tamamını tâ
yini esami ile reylerinize arz ediyorum efendim. 

6. — 19 Eylül 1949 tarihinde Cenevre'de 
akdolunan «Karayolları Trafik Sözleşmesi» ile 
on ekine ve «Halen îşgal Altındaki Memleket
ler ve Topraklara Mütedair Protokol» e iltihakı
mız hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve Na
fıa encümenleri mazbataları (1/33) (2) 

REİS — İkinci görüşmeye devam ediyoruz, 
efendim. 

19 Eylül 1949 tarihinde Cenevre'de akdolunan 
«Karayolları Trafik Sözleşmesi» ile on ekine ve 
«Halen İşgal Altındaki Memleketler veya Top
raklara mütedair Protokol» e iltihakımız hak

kında Kanun 
MADDE 1. — 19 Eylül 1949 tarihinde Ce-

(1) Birinci müzakeresi 67 nci İnikat zap-
tmdadır. 

(2) Birinci müzakeresi 34 ve 67 inikat za-
bıtlarındadır. 
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nevre'de akdolunan «Karayolları Trafik Sözleş
mesi» ile on ekine ve «Halen îşgal altındaki Mem
leketler veya Topraklara Mütedair Protokol» e 
iltihakımız kabul edilmiştir. 

REÎS — Takdil teklifi yok. Maddeyi reyini
ze arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

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

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

MADDE 3. — Bu kanunu icraya İcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın tamamını tâyini esami ile reyleri
nize arz ediyorum. 

7. — Altmış Milyon Liralık Madenî Ufaklık 
Para Basılması hakkındaki 5015 sayılı Kanu
nun birinci maddesinin tadiline dair kanun lâyi
hası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbatala
rı (1/154) (1) 

REÎS — İkinci görüşmeye devanı ediyoruz, 
efendim. 

Altmış Milyon Liralık Madenî Ufaklık Para Ba
sılması hakkındaki 5015 sayılı Kanunun birinci 

maddesinin tadiline dair Kanun 

MADDE 1. — 5015 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir : 

«Madde 1. — Maliye Vekâleti yetmiş mil
yon liraya kadar madenî para çıkarmaya sala
hiyetlidir.» 

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

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

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

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye Vekili memurdur. 

(1) Birinci müzakeresi 67 nci tnikat zaptın-
dadtr, 

.1955 C : 1 
REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler...Kabul edilmiştir. 
Lâyihanın tamamını tayini esami ile reyleri

nize arz ediyorum. 
(Bu sırada elektrik cereyanı kesildi.) 

%EÎS — Müsaade buyurursanız sesimizi işit
tirmeye çalışacağız. Bâzı müstacel işlerimiz var; 
onları çıkaralım. 

8. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşması Âkıd Taraflarından bâzıları ile Ja
ponya arasındaki Ticari Münasebetleri Düzenli-
yen Beyannamenin tasdiki hakkında kanun lâyi
hası ve Hariciye, Gümrük ve İnhisarlar, Ticaret 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/85) (1) 

REİS — ikinci görüşmesine devam ediyoruz. 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması 
Âkıd Taraflarından bâzıları ile Japonya arasın
daki Ticari Münsebetleri Düzenliyen Beyanna

menin tasdiki hakkında Kanun 

MADDE 1. — 24 Ekim 1953 de Cenevre'de 
imzalanan «Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşması Âkıd Taraflarından bâzıları ile Ja
ponya arasındaki Ticari Münasebetleri Düzenli
yen Beyanname» tasdik edilmiştir. 

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

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

REfS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir efendim. 

MADDE 3. — Bu kanunu icraya İcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın tamamını açık reylerinize arz edi
yoruz efendim. 

9. — Erzurum Mebusu Abdülkadir Eryurt 
ve 60 arkadaşının, Devlet Memurları Aylıkları
nın Tevhit ve Teadülüne dair olan Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvel ile ek ve tadillerinin Adliye 
Vekâleti kısmında değişiklik yapılması hakkın
da kanun teklifi ve Adliye ve Bütçe encümen
leri mazbataları (2/77) (2) 

(1,2) Birinci müzakereleri 67 nci İnikat zap-
tındadır. 
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BEİS — İkinci görüşmesine devam ediyoruz. 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadü
lüne dair olan Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile 
tadil ve eklerinin Adliye Vekâleti kısmında de

ğişiklik yapılması hakkında Kanun 0 

MADDE 1. — Devlet Memurları Aylıkları
nın Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ek
lerinin Adliye Vekâleti vilâyetler kısmına, ilişik 
cetvelde derece, sayı ve unvanları yazılı kadro
lar eklenmiştir. 

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

MADDE 2. — Bu kanun 1 Eylül 1955 tari
hinden itibaren mer'idir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

R E l S — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Madde kabul edilmiştir. 

Lâyihanın tamamını reyinize arz ediyorum... 
Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Gümrük ve inhisarlar Vekili Emin Kalafat. 
GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ 

EMİN KALAFAT (Çanakkale) — Muhterem 
arkadaşlar, inhisar altında bulunan bâzı mad
delerin inhisardan çıkarılmasını istihdaf eden 
5 kanun lâyihası, ruznamenin, birinci müzake
resi yapılacak maddeler kısmında 2, 3, 4,. 5 ve 
6 ncı numaralarla yer almış bulunmaktadır. Mü
saadenize ve tasvibinize iktiran ettiği takdirde 
bunların öncelikle görüşülmesini teklif ediyo
rum. Bunun için bir de takrir sunuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin birinci müzakeresi yapılacak 

maddeleri arasında bulunan (2, 3, 4, 5 ve 6) nu
maradaki lâyihaların, şifahen arz ettiğim sebep
lere binaen, diğer işlere takdimen hemen müza
keresini arz ve teklif ederim. 

Gümrük ve İnhisarlar 
Vekili 

E. Kalafat 
RElS — Ruznamedeki bu kanun lâyihaları

nın takdimen görüşülmesi teklif edilmektedir. 
Reylerinize arz ediyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

İ965 C : 1 
10. — Barut ve patlayıcı maddelerle silâh ve 

teferruatı ve av malzemesinin inhisardan çıka
rılması hakkında kanun lâyihası ve Gümrük ve 
İnhisarlar, Maliye ve Bütçe encümenleri maz
butları (1/221) (1) 

REİS — Tümü hakkında söz istiyen var mı? 
Maddelere geçilmesini reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silâh ve Tefer
ruatı ve Av Malzemesinin inhisardan Çıkarıl

ması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Her nevi av ve taş barutları; 
lâğım patlatmakta kullanılan her nevi patlayıcı 
maddelerle bunların fitil, kapsül, ateşleme alet
leri gibi bütün ateşleme ferileri; her nevi nişan, 
tüfek ve tabancaları fişekleri ve bunların parça
ları ve tazyik edilmiş hava ile işleyen silâhlar 
ve bunların fişekleri veya parçaları; her nevi 
şenlik fişekleri, mehtap ve benzerleri ve doluya 
karşı kullanılan havai fişekler; dolu veya boş 
av fişekleri ile bunların hazırlanmasında kulla
nılan tapa, kapsül gibi av malzemesi, av saçma
sı ve kurşunları; yivli av tüfekleri ve fişeleri 
ve bunların parçalan ve potas gühereilesinin 
bu kanun hükümleri dâhilinde, rovelver ve ta
bancalarla fişekleri ve bunların parçalarının 
6136 sayılı Kanun hükümleri mahfuz kalmak 
üzere, imal, ithal ve satışı serbesttir. 

Harb silâh ve mühimmatı olarak kullanıla
bilecek olan patlayıcı maddelerle silâhlar ve te
ferruatı 3763 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. 

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

MADDE 2. — Bu kanun ile inhisar dışı bı
rakılan maddelerin (oyuncak nev'inden olanlar 
dâhil) imal, ithal, nakil, muhafaza, satış ve is
timalleri Dahiliye Vekâletinin müsaade ve mu
rakabesine tâbi olup bu müsaade ve murakabe
nin. sureti icrası Dahiliye, Millî Müdafaa, Mali
ye, Gümrük ve İnhisarlar ve işletmeler vekâ
letleri tarafından müştereken hazırlanacak bir 
nizamname ile tespit edilir. 

(1) 256 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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Bu nizamname kanunun neşri tarihinden J 

itibaren 6 ay içinde mer'iyete konur. 
REÎS — Madde hakkında söz istiyen var 

mı? Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Ses işitilmiyor sesleri, elektrikler yanmea-
ya kadar tatil edelim sesleri) 

REİS — Müsaade ederseniz açık reye arz 
edilecek hususları çıkaralım. 

MADDE 3. — Bu kanunla inhisar dışı bıra
kılan maddelerin memleket ihtiyacına yeter de
recede ithal ve imali temin edilinceye kadar it
hal ve satışına İnhisarlar İdaresi devam eder. 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Muhterem ar
kadaşlar, ben dahi sesimi işittirmekte güçlük 
çekiyorum. Bendenize öyle geliyor ki müzakere I 
mevzuu olan kanunlar ehemmiyetli kanunlardır. 
Tercihan ve müstaceliyetle müzakeresi isteni
yor. Bu vaziyet karşısında takibetmek mümkün 
olamıyor. Binaenaleyh elektrikler yanmcaya 
kadar celsenin tatil edilmesini rica ediyorum. 

REİS — Efendim, takdimen görüşülüyor, 
birinci müzakeresi yapılıyor, müstaceliyet yok
tur. 

EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Muhte
rem arkadaşlar; üçüncü maddedeki «İnhisar dı
şı bırakılan maddelerin memleket ihtiyacına ye- I 
ter derecede ithal ve imali temin edilinceye ka
dar ithal ve satışına İnhisarlar İdaresi devam 
eder.» tâbiri tatbikatta birçok aksaklıklar ya
ratacaktır. Şimdiye kadar da öyle olmuştur. 
İnhisarlar İdaresi bunu sattığı müddetçe husu
si teşebbüs hiçbir zaman bunun imal ve ithali
ne tevessül etmemektedir. Benıilm kanaatimce | 
bunu biz icbarı bir duruma sokmak için buna 
bir müddet koyarak, şu kadar müddet sonra 
dersek dana doğru olur. 

REİS — Gümrük ve İnhisarlar Vekili. 
GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ 

EMİN KALAFAT (Çanaklkale) — Efendim; 
inhisardan çıkarılması teklif edilen maddeler, 
bilhassa kalkınma vaziyetinde bulunan mem-
leketilmizde inşaat ve nafıa bakımından ehem
miyeti haizdir. Encümenlerde konuşulurken bu 
madde mevzuubahis oldu. Birçok milletvekili 
arkadaşlarımız, dairei ımitlühabiyelerindJen av
detlerinde inşaatta dinamite olan ihtiyaçları 
dolayısiyle vekâletimize sık sık şeref vermek- { 

. im Ö : i 
f tedirler. Bu itibarla kendileri tarafından mu

kadder olan bir suali ve endişeyi eevaplandır-
maik için, kibritte olduğu gibi, nihayet bunlar 
âmme karakteri ehemmiyetini teşıyan birtakım 
maddelerdir, hususi teşebbüsten beklediğimiz 
alaka ve revacı görünceye kadar memleketin 
bu maddelere olan ihtiyacının, bugün olduğu 
gibi, yinle tekel tarafından (karşılanmasının mu
vafık olacağına ıkaani oldufk. Nitekim kibritte 
de böyle olmuştur. Kibritte 60 - 70 bin sandık 

I istolhsıalimiz varken ilki sene »evvel tekelden çı
kardık:. Husususi teşebbüs bunu ele aldı, bu 
sene içerisinde 20 bin sandıklık bir fabrikayı 

I faaliyete geçirecektir. Binaenaleyh biz teşöbbü- • 
BÜn inkişafı nispetinde kendi faaliyetlerimizi 

I geriye doğru işletme suretiyle zamanla bunu 
tamamen hususi teşebbüse devretme kararı için
deyiz. 

REİS — Başka söz istiyen yok. Maddeyi re-
I yindze arz ediyorum. Kabul ledenler... Etmiyen-
I 1er... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — İnhisarlar İdaresi, bu kanun
la inhisar dışı bırakılan maddelerin muhafazası 
için kullanılan ve mülkiyeti kendisine ait bu
lunan bütün gayrimıenkullerii ve tesisleri İcra 
Vekilleri Heyeti kıarariyle ve Muhasebei Umu
miye Kanununun 24 neü maddesine tâbi tutul
maksızın umumi hükümler dairesinde hakiki 
veya hükmi şahıslara satmaya salahiyetlidir. 

REİS — Söz istiyen yok. Maddeyi neyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenlter... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — 23 . V. 1934 tarihli ve 2441 
sayılı, 14 .1.1943 tarihli ve 4374 sayılı kanun
lar meriyetten kaldırılmıştır. 

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

MADDE 6. — Bu kanun neşri' tarihinden (3) 
I ay sonra meriyete girer. 

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

MADDE 7. — Bu kanun hükümlerini icraya 
terta Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

I Lâyihanın birinci müzakere», bitmiştir. 

21 — 



t : 70 İ-.B 
ii. — Muamele Vergisi Kanununda değişik

likler yapılmasına ve 2731 sayılı Kanun ve ek
leri gereğince bâzı maddelerden alınan İstihlâk 
Vergisinin Muamele Vergisi ile birleştirilmesine 
dair 4939 sayılı Kanunun muvakkat 1 nci mad
desine bir fıkra ve 3843 sayılı Muamele Vergisi 
Kanununa bâzı hükümler eklenmesine dair ka
nun lâyihası ve Gümrük ve İnhisarlar, Maliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/226) (1) 

REİS — Lâyihanın tamamı hakkında söz is
teyen var mı?. Maddelere geçilmesini reyinize 
arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

4939 sayılı Kanunun muvakkat birinci maddesi
ne bir fıkra ve 3843 sayılı Kanuna bâzı hüküm

ler eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 4939 sayılı Kanunun muvak
kat birinci maddesine aşağıdaki (F) fıkrası ek
lenmiştir. 

F) Nevileri. . . . sayılı Kanunun birinci 
maddesinde yazılı barut ve patlayıcı maddeler
le silâh ve teferruatı ve av malzemesi (Bu mad
delerin imalinde yardımcı madde olarak kulla
nılan kartonlar hariç) % 25. 

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

MADDE 2. — Nevileri . . . . sayılı Kanunun 
birinci maddesinde yazılı barut ve patlayıcı 
maddelerle silâh ve teferruatı ve av malzeme
si (Bu maddelerin imalinde yardımcı madde 
olarak kullanılan kartonlar hariç) imal eden 
sınai müesseseler 3843 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesindeki muaflıktan istifade edemezler. 

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

MADDE 3. — Nevileri . . . . sayılı Kanunun 
birinci maddesinde yazılı barut ve patlayıcı 
maddelerle silâh ve teferruatını ve av malze
mesini (Bu maddelerin imalinde yardımcı mad
de olarak kullanılan kartonlar hariç) imal eden 
sınai • müesseseler 3843 sayılı Kanunun 89 ncu 
maddesinin 5 nci fıkrasındaki istisna hükmün
den faydalanırlar. 

(1) 257 sayılı matbua zaptın sonundadir. 
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I REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum : 
I Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş

tir. 
MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun meri

yete girdiği tarihte İnhisar idaresinin depola
rında mevcut bulunan barut ve patlayıcı mad
delerle silâh ve teferruatı ve av malzemesi sa
tıldıkça bunlara ait Muamele Vergisi, maddele-

. rin durumlarına göre sınai müesseselerin tes
lim fiyatları veya gümrüklenmiş ithal kıymet
leri üzerinden hesabolunarak Vergi Usul Kanu
nunun kayıt nizamına bağlı olmaksızın satıl
dıkça, İnhisar gelirlerinin tâbi bulunduğu usul 
dairesinde İnhisarlar İdaresi tarafından Hazi
neye ödenir. 

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

MADDE 4. —* Bu kanun neşri tarihinden 
(3) ay sonra meriyete girer. 

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

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi sona ermiş
tir. 

12. — İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı 
hakkındaki 4250 sayılı Kanunda bâzı değişiklik
ler yapılması hakkında kanun lâyihası ve Günı-

I rük ve İnhisarlar, Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/223) (1) 

REİS —. Lâyihanın tamamı hakkında söz 
istiyen? Yoktur. Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı hakkındaki 
4250 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı hüküm

ler ilâvesine dair Kanun 

MADDE 1. — 4250 sayılı İspirto ve İspir
tolu İçkiler İnhisarı Kanununun 1 nci madde
si aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiş
tir : 

«Madde 1. — Her türlü ispirto ve İspirtolu • 

I (1) 258 sayılı matbua zaptın sonundadir. 

tor-
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içkilerin yapılması, hariçten getirilmesi, yurt 
içinde satılması hükümetin inhisarı altındadır. 
Bu inhisar, İnhisarlar Umum Müdürlüğünce iş
letilir. 

Bira, her türlü şarap ve meyve şaraplarının 
yapılması, satılması, viski ve tabiî köpüren şa
rapların ithali ve ithal olunan viskinin ve tabiî 
köpüren şarapların satılması bu kanun hüküm
lerine göre serbesttir. 

Kısmen tahammür etmiş olmakla beraber iç
ki vasfını haiz bulunmıyan şıra ve boza gibi 
maddeler inhisar mevzuu dışındadır. 

İspirtolu içkilerin vasıfları ile bira fabrika 
ve imalâthanelerinin sıhhi ve teknik bakımdan • 
haiz olması lâzımgelen evsafı ve bunların kon
trol ve muayenelerine ait işlemler Gümrük ve 
İnhisarlar, Maliye, Ziraat, Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet vekâletlerince müştereken hazırlana
cak bir nizamname ile tesbit olunur. Bu nizam
namenin bira imalât ve imlâsına ait hükümleri
ne aykırı hareket edenler hakkında 29 ncu mad
de hükümleri tatbik olunur. 

Bu nizamname kanunun meriyete girdiği ta
rihten itibaren üç ay içinde meriyete konur.» 

REİS — Madde hakkında söz istiyenŞ Tu
ran Güneş buyurun. 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Efendim ben
deniz bir tek hususu, Muhterem İnhisarlar Ve
kili arkadaşımızdan rica etmek için söz aldım. 

Kanunun bu maddesi hükümlerine göre bi
ra ve şaraplar serbest bırakılacak olursa, kib
rit inhisarı bırakıldığı zaman da görüldüğü gi
bi, inhisardan çıkarılan maddelerin bâzılarında 
her hangi bir tereffü vukua gelebilmesi ihtima
line karşı tetbirler düşünülmüş ve alınmış mı
dır? 

Bilfarz, bira gibi esasında nakliyatı ve ma
liyeti arasında, maliyet bakımından büyük fark
lar olan bir madde, bundan böyle memleketin 
her tarafında, aşağı yukarı büyük merkezlerde 
olan bedeli üzerinden bulunabilecek midir? Bu 
hususun tavzihini rica edeceğim, efendim. 

REİS — Gümrük ve İnhisarlar Vekili. 
GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ 

EMİN KALAFAT • (Çanakkale) — Efendim, 
Türkiye'nin bugün iki tane bira fabrikası var
dır. Birisi İstanbul'da, birisi Ankara'dadır. Bun
lardan birisinin kapasitesi 10 milyon, birisinin 
S milyondur. Fakat geceli gündüzlü çalışan ve 
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memleketin günden güne artan ihtiyaçlarına 
muvazi olarak senede bu 18 milyon kapasiteye 
rağmen fiilî istihsal miktarında artma vardır, 
Bu artma 1954 senesinde 24 küsur milyon lit
reyi bulmuştur. Buna • rağmen memlekette bi
ranın fiilî istihlâki ancak Tekel İdaresinin gön-
derebildiği yerlere münhasırdır. Her istenilen 
yere, istihsal miktarının mahdut oluşundan do
layı bira gönderilememektedir. Bu vaziyet kar
şısında asgari 10 milyon liralık yeni bir fabri
kanın tesisi lüzumu kendini hissetirmiş bulun
maktadır. İnhisarlar İdaresi ve dolayısiyle hü
kümetin bu husustaki en büyük arzusu bu ka
nunun çıkmasiyle bahşedilecek olan imkânların 
hususi teşebbüs tarafından istimali sırasında 
kendilerine âzami şekilde yardımcı olmak su
retiyle, parti programında yer alan ve serbest 
teşebbüse devri arzu edilen bu maddeler üze
rinde bilhassa müteşebbislere sağlıyacağı fay
da bakımından, diğer maddelere göre daha ca
zip görünen bu bira sanayiini hususi teşebbüse 
devretmektir. Bittabi hükümet de kendisine 
düşen yardımcı rolü ifa edecektir. Hiç şüphesiz 
bunu serbest teşebbüse devrederken bugün lit
resi 120 kuruşa olan ve 69 kuruşu vergi bulu
nan birayı daha pahalı olarak içirmemek esas
tır. Tekel bugün kendi elinde bulunan iki fab
rika ile âzami haddine varmış olan 24 - 25 mil
yon litrelik birayı istihsal etmeye devam ede
cektir. Bunda bir kuruşluk bir fazla fiyat mev-
zuubahis değildir. Hiç şüphesiz serbest teşeb
büsün karşısında 25 milyon litre gibi büyük bir 
rakip olarak görülecek olan İnhisarlar Vekâ
letinin 120 kuruşa bira satmasına mukabil, di
ğerinin de bundan daha fazlaya satmaması 
icabedecektir. Bu arada kibrite işaret ettiler; 
ben bizim beş kuruşa sattığımız kibritlerin bun
dan daha fazla fiyatla satıldığına şahit olma
dım ve vekâletime de böyle bir şey intikal et
miş değildir. Bizim 70 bin sandığımıza ilâveten 
gümrük kayıtlariyle tesbit ettiğimiz 5 - 6 bin 
sandık] ık dış memleket kibritleri ithal edilmek
tedir ve bu kibritler bizim kibritlerimizin 
% 100 fazlasiyle on kuruşa satılmaktadır. Fa
kat bu 5 - 6 bin sandık bizim 70 bin sandığa 
varan istihsalimizi, 69 bin sandığa düşürecek 
bir rol oynamamıştır. Bilâkis ihtiyacımızın faz
lalığı karşısında 5 - 6 bin sandık ithal malı
nın 10 kuruşa satılmış olması bize yardımcı rol 
oynamıştır. Bu itibarla bunun mukayesesini 
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yaparsak, biranın daha fazlaya satılıp satılmı-
yacağmı bendeniz şimdiden temin edemem, yal-
niz hususi teşebbüs bizim koyduğumuz vergi 
hadleri karşısında şişenin büyüklüğü küçük
lüğü, alkol derecesi gibi birbirinden farklı bi
ralar ihraceder de, müstehlik de buna kendi 
arzusu ile talip olursa, şüphesiz buna da müda
hale etmemek lâzımgelir. Serbestçe alış verişin 
tabiî neticesi olarak tekevvün edecek bir hal-

. dir. 
REİS — Em rullalr Nutku. 
EMRULLAH NUTKU (Trabzon) — Muhte

rem arkadaşlar, inhisar maddelerinin inhisardan 
çıkarılması hususundaki bu kanunların hiç 
şüphesiz memleket iktisadiyatına büyük fayda
lar temin edeceğini peşinen söyliyeyim. Bu hu
susta bâzı etüdlerim de vardır. Hattâ bu sefer 
Almanya'da yaptığım tettkiklerde Türkiye'ye 
gelmek istiyen bira fabrikaları olduğunu gör
düm. Ecnebi sermaye, olarak bunların bugüne 
kadar gelememesinin sebebi, sırf biranın inhi
sarda bulunması ve inhisara rekabet etmenin 
güç olması keyfiyetidir. Bu maddenin inhisar
dan çıkarılmış olması bize bilhassa ecnebi ser
maye ile bira fabrikaları kazandıracaktır. Yal
nız arkadaşlar, fiyat üzerinde hasis davranma
nın mânası yoktur. Memlekette hususi teşeb
büs ve rekabet mevzuubahsoldukça hiç şüphe
siz fiyatlar daima istikrar kesbedecekti'r. Ama 
şu var ki fiyat artmasın diye katî şekilde ni
zamname ile kayıtlar konduğu takdirde yeni 
fabrikalar kurulmamasma sebep olunur ve bu 
yüzden istihlâkimizi karşılıyamıyaeak durumlar 
ve İnhisarlar İdaresinin büyük sıkıntılara mâ
ruz kalması mümkün olur. 

O itibarla ben şurada söz almışken Sayın 
Vekilden istirham ediyorum. Kanunda işaret 
edilen nizamname yapılırken, hususi teşebbüsü 
ürkütecek her hangi kayıtların konmamasına 
dikkat edilmesini bilhassa rica ederim. 

REİS — Turan Güneş. 
TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Efendim; 

bendeniz, inhisardan çıkan kibritin yine inhisar 
tarafından, başka bir müessese adı altında imal 
edilen kibritlerden daha fazlaya satıldığını be
yan etmek istemedim. Dediğim şu; Türkiye'de 
inhisara tâbi olmıyan kibritlerin, hariçten ge
len kibritlerin, birçok merkezlerde sürümünü 
temin için, inhisar kibritlerinin satıcılar tara
fından saklanması veyahut satılmaması yüzün- J 
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den hariçten gelen kibritler satılmaya başlandı. 
Bü yüzden beş kuruşa alınması mümkün olan 
inhisar kibriti yerine vatandaş hariçten gelen 
kibriti on kuruş vererek almaya mecbur oldu. 
Vatandaşın bu suretle mutazarrır olması bizce 
mühimdir. Büyük merkezlerin mebus arkadaş
ları gayet iyi bilirler; İstanbul ve emsali büyük 
şehirlerde inhisar kibriti bulmak mümkün ola
madı. Vatandaş on kuruş vererek kibrit almak 
mecburiyetinde kaldı., 

Şimdi bira meselesi mevzuubahsolacak. 
Bendeniz bu serbest teşebbüsün yapacağı bira 
fiyatlarının kontrol edilmesini, yahut bunlar 
üzerine tahdit konmasını ileri sürmiyeceğim. 
Bendeniz şunu söyledim: İnhsiarlar İdaresi bu 
serbestlik karşısında bir müteşebbis olarak yer 
alacaktır. Kendi metanım muayyen yerlerde 
şimdiki fiyatlar üzerinde bulunmasını ve kendi 
zararına diğer hususi teşebbüsün yapacağı bira
ların satılmasını düşünmekteyiz. 

İkinci bir mesele olarak şunu düşündük: 
Bize öyle geliyor ki, bilfarz, İnhisarlar İdaresi 
bugün Kars 'a bira sevk etse bundan en ufak 
bir kâr temin edemiyeceğini zannediyorum, 
çünkü maliyet masrafları yüksektir. Şişesi, şev
ki, nakli mevzuubahis olduğuna göre büyük 
merkezlerden uzaklaşıldığı zaman tabiatiyle 
maliyeti de artmaktadır. Bu durum muvacehe
sinde serbest teşebbüs acaba, bira istihsalini 
satacağı büyük merkezlere intikal ettirip diğer 
mmtakaları bırakacak mıdır? Bu, onun hakkı
dır. Biran için bıraktığını kabul edelim. Bir 
serbest müteşebbis olmakla beraber yine halkın 
ihtiyacına cevap veren Tekel İdaresi tabiatiyle 
bilfarz, Gazianteb'e, Kars'a, Van'a, Edirne'ye 
bira sevk edecektir. Ama büyük merkezlerde 
satış esas itibariyle serbest müteşebbisin elinde 
olacağına göre Kars'a sevk edeceği birayı şim
diki fiyat üzerinden verebilecek midir»? Müm
kündür kir Tekel İdaresi istanbul ve Ankara'-
daki satışını kısıp da Kars 'a Van'a, Edirne'ye 
sevk ettiği zaman zararına çalışacaktır. Bende
niz bu bakımdan söz aldım, yoksa inhisar kib
ritleri fiyatlarının, serbest bırakıldıktan sonra 
artırılmış olduğunu arz etmedim. 

REİS — Gümrük ve İnhisarlar Vekili. 
GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ 

EMİN KALAFAT (Çanakkale) — Efendim, 
bundan evvelki kısa konuşmamda bendeniz Tu-
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ran Güneş arkadaşıma cevap verdim kanaa
tindeyim. Fakat biraz tavzih edeyim. Hiç şüp
he yoktur ki, inhisar altında bulunan her hangi 
bir maddenin serbest teşebbüse terk edilmesi 
gibi bir düşünceye sahip olduğumuza göre, ser
best teşebbüse, teşebbüs imkânını vermek ve bu 
imkânı verdikten sonra da onun kazançlı bir 
şekilde yaşamasını sağlıyabilmek için ilk şart, 
onun karşısında kendi elimizdeki farklı imkân
ları kullanmak suretiyle gayrimeşru. bir rakip 
vaziyetinde bulunmamaktır. Bu, ilk prensibi
mizdir. Bu hüsnüniyetli düşüncemizin arasın
da, bugüne kadar müstehlike vermiş olduğumuz 
bira fiyatını artırmamak da prensiplerimiz ve 
kararımız cümlesindendir. Bugün elimizdeki im
kânları kullanmak şartiyle memlekete gönde
rebileceğimiz biranın litresini en yakın ve 
uzak yerlerde şimdiye kadar 120 kuruşa satmış-
sak, bundan sonra da satmakta devam edeceğiz. 

"Ama benim 120 kuruşa sattığım bir yerde, husu
si teşebbüsün yaptığı biranın cinsi, nevi, ambala
jının farkı dolayısiyle buna daha fazla bir fiyat 
verilmeyi icabettiriyorsa ve müşteri de bunu ken
di ihtiyariyle verecek olursa, hiç şüphesiz buna da 
müdahale edecek değiliz. Bilhassa bunu tebarüz 
ettirmek isterim; daha bugünden, Sivas'tan, De
nizli'den, Afyon Karahisar'dan, İzmir'den ve 
hattâ Amasya'dan, milletvekilleri arkadaşlarımız 
vasıtasiyle bizlere intikal etmiş, fabrika kurmak 
teşebbüs ve arzuları mevcuttur. Binaenaleyh bu 
teşebbüslerde varit olan her türlü en kötü en
dişe ve şüpheleri bu vesile ile burada cevaplan
dırmayı, hem bir vazife ve hem de bir fırsat bi
lirim. Hükümetin bu kanunu sevk ederken en 
dikkat ettiği ve tahakkukuna çalışmış olduğu dü
şünce, hakikaten hususi müteşebbise kâr sağlıya-
cak olan bu gibi teşebbüslerin bir an evvel kuv
veden file çıkması için kendi uhdesine düşen yar-
dlımı âzami şekilde yapmasıdır ve bunu yapaca
ğız. 

CEMAL KIPÇAK (Zonguldak) — Arkadaş
lar, ben bu bira fiyatının.sabit kalması meselesin-

. de mevzuu biraz garipsedim. 
Şimdi, birayı hususi müteşebbis pahalı sata

cak, ucuz satacak. Bu bir pahalılık meselesi değil, 
hususi teşebbüs için de, hattâ inhisarlar için de 
maliyet meselesidir. Eğer fiyat tahavvülleri, bi
ranın maliyetine tesir eden esaslar memlekette 

. bulunmakta ise, işçilik ücretleri şu sebeple bu se
beple yükselmekte, biranın hammaddesi yüksel-
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j mekte, bilmem fabrika için lâzımgelen yedek par

ça fiyatları yükselmekte ise, bu, elbette fiyatlara 
tesir eder. İnhisarlar İdaresi bu memlekette eğer 
zarar edip .de bu zararını bütçeden kompanse et
mek icabediyorsa, bunu kabul etmek doğru ol
maz arkadaşlar. Zarar ediyorsa# hakiki maliyet 
üzerinden satılmamasını gerektirecek bir sebep 
yoktur. Binaenaleyh buna göre murakabe edilir. 
Burada fiyat murakabesini derpiş etmemek ifa
desini kabul edemem. İnhisar bira yüzünden za
rar ettiği zaman bu bütçeden kompanse edilme
melidir. Kömürü anlarım, memleketin umumi 
menfaatlerinin icabıdır, umumi hayata tesir eder. 
Ekmeği kabul ederim. Bunlar bütçeden kompan
se edilebilir; fakat bira zarar ettiği zaman bütçe
den kompanse edilmesi yerine fiyatın artırılma
sının derpiş edilmesi iktiza eder. 

Arkadaşımızın ifadesinden, biranın zararının 
da bütçeden karşılanması gibi bir mahiyet his
settim, bunu arz etmek istedim. (Bravo sesleri) 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ 
EMİN KALAFAT (Çanakkale) — Muhterem 
arkadaşlar; bendeniz biranın inhisardan çıka
rıldıktan sonra, bugüne kadar olduğu gibi, her 
yerde aynı fiyatla satılıp satıl'mıyacağı sualine 
cevap vermek, bir taraftan da inhisardan çı
karılırken, ertesi günü fiyatı yükseltmek gibi 
bir düşüncemiz olmadığını söylemeyi bir vazi
fe bilirim. Hakikaten bugün böylle bir karar 
içindeyiz. 

Şunu da söyliyeyim; plase ettiğimiz serma
yeye mukabil biranın bize bahşettiği varidat 
% 24 küsur raddesindedir. Bunun yanında şu
nu da ilâve etmek isterim, % 24 küsur nispet 
ispirtolu içkilerde % 158, tütünde ise % 185 
tir. 

Zaten inhisar elinde bulunan maddeleri 
serbest •teşe'bbüse devrederken inhisarların se
bebi vaz 'ı olan malî düşünceleri dahi ihmal et
mememiz lâzımgeldiği izahtan vareste bir ha
kikattir. Bize, bugüne kadar % 24 nispetinde 
gelir sağlıyan ve hazineye vergi iUe beraber 15 
milyon lira varidat temin eden biranın fiyatını 
artırmayı düşünmezken, serbest teşebbüsün fi
yatı az mı, çok mu olacaktır diye alâkalanma-
yı lüzumsuz ibulduk. 

Şuna işaret etmek isterim ki, bunun konuş
masını yaparken bugünkü 25 milyon litrelik is
tihsal karşısında asgari tahmin olarak daiha on; 
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on iki milyon litrelik bir ihtiyaç karşısında ol
duğumuzu ve bu inkişaf devam ettiği .takdirde, 
1958 de istihsalin 50 millyon litreye kadar yük
seleceğini düşünme'k gerekmektedir. Hususi 
teşebbüsten ümid-ettiğimiz alâka ve faaliyet 
gömmediğimiz takdirde biz, yeni fabrika inşa 
etm>ek ve halt ın ihtiyacına cevap vermek iste
mekteyiz, bunu ihmal edecek değiliz. 

Fakat bizita arzumuz, (kendi ortaklığımızı da 
katmak suretiyle hususi teşebbüsün her türlü 
teşebbüsünde kendilerine âzami şekilde yardım 
olmak: şekliyle bunu tam ve kâmil olarak hu
susi teşebbüse intikal ettirmektir. 

REİS — Hikmet Bayur. 
HİKMET BAYUR (Manisa) — Bir nokta

nın aydınlatılmasını istiyorum. Kibrit Tekel
den çıktıktan sonra yalbancı kibritler pahalı 
satılıyor. O sayede satıcıya daha büyük kâr 
bırakıyor. Meselâ, bizim Tekel İdaresi, farz 
edelim bir kuruş bırakıyorsa, yabancı iki ku
ruş bırakıyor. Netice itibariyle her satıcı ya
bancı kibriti alıp sürmeye bakıyor. Bizim kib
riti almamaya çalışıyorlar. Bu vâkıciır. Bira 
mevzuunda da böyle olacak mıdır? Buna karşı, 
idari bakımdan değil, ekonomik bakımdan 
bir şey düşünülmüş müdür? Gidin Beyoğlu'nda, 
büyük otellerde, zengin yerllerde mütemadiyen 
yabancı kibriti görürsünüz. Bu kibritler daha 
iyi olduğu için değil, onu satana daha çok kâr 
bırakıyor da ondan. İki misli kâr bırakıyor, 
tüccara. Eğer bu umumileşirse gitgide, devle
te kazanç sağlıyan maddeler satıcılar tarafın
dan bir yana atılacak, ötekiler satılacaktır. 
Bunların aydınlatılmasını rica ediyorum. 

REİS — Hadi Hüsmaıı, Encümen adına de
ğil ini efendim? 

HÂDÎ HÜSMAN (İstanbul) — Evet, 
REÎS — Buyurun. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. HADİ HÜS

MAN (İstanbul) —r Muhterem arkadaşlar; ar
kadaşımız kibritten bahsetti. .Bu bahsettikleri 
bir vaziyetin İnhisarlar İdaresinin kibrit satış
larında hiçbir tesiri olmamaktadır. Yabancı 
memleketlerden gelen kibritlere çok yahut in
hisar kibritleri için az komüsyon verildiğinden 
dolayı satılmayıp ambarda kalmış olsaydı böyle 
bir tehlike ileri sürülebilirdi. Halbuki kibrit fab
rikası bütün kapasitesini, bütün imkânlarını kul
lanarak iki, üç sene evvelki istihsalinin daha üs-
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tüne çıkmak suretiyle 70 bin sandık istihsal yap* 
tığı halde kâffesi satılmaktadır. Elbette ki ya
bancı memleketlerden gelen kibritler yüksek ko
müsyon verebilir, çünkü onlar on kuruşa satılı
yor; fakat inhisar kibritleri satış fiyatının beş 
kuruş olması dolayısiyle komüsyonunun bir kuruş 
olmasına rağmen halkımız tarafından daha çok 
tutulmakta ve istihsal tamamen satılmaktadır. 

Bira için; bugün sayın vekilimiz de izah et
tiler, fabrikanın kapasitesi yirmi milyon litre 
olduğu halde 22 - 23 milyon litre üzerinde çalı
şılmaktadır. Tazyik edilirse her halde 25 milyon 
litreye çıkarmak mümkün olursa da şunu arz 
edeyim ki; Türkiye'de bira istihsale göre istih
lâk edilen bir meta halindedir. Yani ihtiyaca gö
re istihsal edilmez, istihsale göre istihlâk edilir. 
Pek iyi biliyorsunuz, üç sandık isteyene iki san
dık, beş sandık istiyene üç sandık verilmek su
retiyle tevziat yapılmaktadır. Yapılan hesapla
ra ve bizim yaptığımız tetkiklere göre takriben 
on milyon litrelik bir istihsal derhal istihlâk pi
yasasına arz edilebilecek ve olduğu gibi satıla
caktır. 2 - 3 sene içerisinde 10 milyon litre daha 
istihsal yapıldığı takdirde bunun da kolayca 
satılabileceği kanaati hâsıl olmuştur, 

Satış vaziyetine gelince : Satış vaziyeti ta
mamen hususi teşebbüse terk edilmiş, inhisar 
metaı olmaktan çıkarılmış, serbest sahada bir 
istihsal ve imalât maddesi haline getirilmiştir. 
Çünkü elinde kalırsa bâzı fabrikalara satılması 
salâhiyeti kanunda yer almıştır. Elinde kalırsa 
bir taraftan Tekel İdaresi, bir taraftan hususi 
teşebbüs, satış imkânına rağbete v.s.. ye göre, 
fiyatlarını ve hattâ vereceği komüsyonlarını bu
na göre ayarlıyacaktır. 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 2 nci maddesi
nin (a) fıkrası aşağıda yazılı olduğu şekilde de
ğiştirilmiştir : 

a) Tıbbi şaraplar hariç olmak üzere her 
türlü şarap, bira ve meyva usaresi yapılması ve-
satılması ile viski ve tabiî köpüren şarap ithal 
ve satışı; 

REİS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — İnhisarlar İdaresi, inhisar 
dışındaki ispirtolu içkileri imal eden fabirka ve 
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tesisleirini İcra Vekilleri Heyeti kararı ile ve 
Muhasebei Umumiye Kanununun 24 ncü mad
desi hükmüne tâbi olmaksızın umumi hükümler 
dairesinde satabilir. 

REÎS r— Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — İnhisarlar idaresi, îera Ve-
kileri Heyeti tarafından tesbit edilecek esas ve 
şartlarla inhisar dışı ispirtolu içkilerin imal, it
hal ve satışı için hususi sermaye ile ortaklıklar 
kurabilir veya kurulmuş ortaklıklara katılabilir 
ve mevcut tesislerini de işletmek üzere ortaklık
lar kurabilir. 

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

MADDE 5. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

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

MADDE 6. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

13. — Bira, tabiî köpüren şarap ve viskinin 
İstihlâk Vergisine tâbi tutulması hakkında ka
nun lâyihası ve Gümrük ve İnhisarlar, Maliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/222) (1) 

REÎS — Lâyihanın tamamı hakkında söz 
istiyen yok. Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul'edilmiştir. 

Bira, tabiî köpüren şarap ve viskinin İstihlâk 
Vergisine tâbi tutulması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Bira, tabiî köpüren şarap ve 
viskinin memleket dâhilinde imal ve teslimi, 
hariçten ithali İstihlâk Vergisine tâbidir. 

Bu kanundaki teslim tâbiri 3843 sayılı Mu
amele Vergisi Kanununun 5 ve 6 neı madde
lerindeki teslim mefhumuna tekabül eder. 

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

MADDE 2. — a) Bu kanunla İstihlâk Ver
gisine tâbi tutulan içkilerin yabancı memle-

(1) 262 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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i ketlere ihraç olunanlarından, Muamele Vergisi 

Kanununun ihracat muafhğı ile ilgili hüküm
leri dairesinde istihlâk Vergisi alınmaz. 

b) Gümrük Kanunu veya sair kanunlarla 
gümrük vergisinden muaf olarak memlekete 
ithal olunan bira, tabiî köpüren şarap ve vis
kiden İstihlâk Vergisi alınmaz. 

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

MADDE 3. — Verginin matrahı vergiye 
tâbi içkilerin litre olarak miktarıdır. 

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

MADDE 4. — Vergi miktarı bira için lit
rede (50) kuruş, tabiî köpüren şarap için lit
rede (15) lira, viski için litrede (30) liradır. 

ADNAN KARAOSMANOĞLU (Manisa) — 
Efendim; malûmu âliniz bir önce kabul etmiş 
olduğumuz kanunla bira imalini memlekette 
serbest teşebbüse terk etmiş bulunuyoruz. 
Şimdi, bu dördüncü madde ile biradan alına
cak vergi miktarı yüzde elli nispetinde ola
caktır. Halbuki yeni bir teşebbüse başlıyan 
hususi şahıslar ve şirketler, vergi miktarı çok 
ve kazancı az olduğu nispette bu teşebbüse 
girmekte tereddüt göstereceklerdir. 

Bir ikinci mütalâa olarak; malûmu âliniz 
bira az alkollü içkidir, milletin sağlığı bakı
mından, bunun içimini, imalini teşvik etmek 
bakımından vergi miktarının yüzde elliden 
kırka indirilmesini teklif ediyorum. Hükümet 
ve Encümenden bu teklifime iştirak etmesini 
rica edeceğim. Esasen Maliye bundan bir şey 
kaybetmiyefiektir. Anonim şirket halindeki bir 
hususi teşebbüs yüzde elli nispetinde vergi 
yerine bira imali kazancını yüzde 11 fazlalığa 
doğru götürürse, zaten kazancı artmış ola
caktır, binnetice Gelir Vergisi miktarı da yük
selmiş olacaktır. Yani diğer dolambaçlı yoldan 
bu fazla vergi Hazineye intikal edecektir. Bu 
bakımdan takririmin kabulünü rica ederim. 

REÎS — Agâh Erozan, buyurun. 
AGÂH EROZAN (Bursa) — Muhterem ar

kadaşlar; söze başlamadan evvel Demokrat Parti 
programı gereğince şahsi teşebbüse kıymet ver
mek ve birçok işlerin şahsi teşebbüse devredilme
si vaitlerimizin bir tanesinin daha tahakkuk et
mesi bakımından huzurunuzda Hükümete ve Te-

I kel Bakanına teşekkür ederim. 
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Şahsi teşebbüse bu işleri devrederken bu işle

rin cazip bir hale getirilmesi esastır. Dar bir öl
çü ile bu işi mütalâa ettiğimiz takdirde «Dost
lar alış verişte görsün» kabilinden bir taraftan 
serbest bırakmak, diğer taraftan yüksek İstih
lâk Vergisi almak suretiyle bu işi cazip bir sana
yi halinden çıkarmak hiçbir zaman doğru değil
dir. Bütçe Komisyonunda da bu iş görüşülürken 
bu madde 40 - 60 kuruş idi. Heyeti Vekile kararı 
ile (40 ilâ 60) kuruş alınır kaydı ile gelmişti. 
Metindeki bu teklifi doğru bulmıyarak bunu bir 
fiks rakam olarak tesbit etmeyi ileri sürdüm. 
Muhterem komisyon da bunu 50 kuruş olarak 
tesbit etti. Çünki 40 - 60 kuruş deyince bu işe 
girecek arkadaş acaba ne zaman 40 kuruş, ne za
man 60 kuruş diye tereddüde düşmeleri doğru 
değildir. 

Muhterem arkadaşlar; Maliye Vekili ve mali
yeci arkadaşlar, nereden beş kuruş fazla gelece
ğini düşünmekte haklıdırlar. Bu titizliğe bâzı 
ahvalde ben de iştirak ederim. Yalnız, bira mev
zuu ilerde vergi mevzuunun dışında kalacak bir 
maddedir. Bütçe Komisyonunda da ileri sürül
düm. Vergi nazariyatında zaruri ihtiyaç madde
lerinden vergi alınmaması esastır. Birayı Mali
ye Vekâleti bir mükeyyifat ve iptilâ maddesi ola
rak mütalâa etmektedir. Bu itibarla âzami vergi 
almayı düşünmektedir. Lüks maddelerde de aynı
dır. Almanya'da bira bir gıda maddesi halinde
dir. Ama yakın bir âtide bizde de bu hale gelme
si mümkün olacaktır. Bu takdirde bu işi zaruri 
ihtiyaç maddesi halinde mütalâa etmemiz müm
kün olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; memleketin sağlığı ba
kımından da bira istihsalinin artışı mucibi mem
nuniyettir. Yüksek alkollü içkilerin yanında bi
ranın fazla istihsal ve istihlâki dolayısiyle mem
leket sağlığının korunması bakımından üzerinde 
durulacak bir hâdisedir. Bu sanayi Orta - Şark'a 
bira göndermemizi de mümkün kılacaktır. Ben
deniz şu kanaatteyim; mademki serbest bırakıyo
ruz, serbest bıraktığımıza göre bu işi teşebbüsü 
şahsinin lehinde düşünmek faydalıdır. 

Arkadaşlar daha iyi bilirler, bira sanayii zi
rai sektöre de para yatırılmasını gerektiren bir 
iştir. Bu bakımdan hususi teşebbüs bunun zirai 
cephesini de düşünecek ve buraya da para yatır
mak durumunda kalacaktır. Bugün en güzel bi
ralık arpa Türkiye'mizde yetiştiği halde tohumla
rın bozuk olması karşısında Avusturalya'dan to-
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hum getirtmek ve biralık arpanın yetiştirilmesi
ni teşvik etmek vaziyetindedir. Bilhassa biranın 
en mühim maddelerinden biri olan şerbetçi otu 
memleketimizde yetişmemekte ve yalnız Çekoslo
vakya'dan getirilmektedir. Hususi teşebbüs, bu
nun da memleketimizde yetiştirilmesi için zirai 
sektöre para yatırmak mecburiyetinde kalacaktır. 
Bu vaziyette teşebbüsü şahsiye geniş imkânlar 
bırakılmadığı takdirde teşebbüsü şahsinin bu işe 
para yatıracağını bendeniz biraz zor kabul edi
yorum. Bu bakımdan Adnan Bey arkadaşımızın 
teklif ettiği gibi bendenizin de Bütçe Encümenin
de rica ettiğim gibi 40 kuruşa indirmek suretiyle 
serbest bırakma kararımızın verimli bir netice 
doğurması mümkün olacaktır. 

Takdir Yüksek Heyetinizindir. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

, arkadaşlar, müzakere edilen kanun lâyihasının 
bilhassa bira sanayii ile alâkalı İstihlâk Vergi
si mevzuunda konuşmak üzere söz aldım. Memle
ketimiz malî tarihinde, hususiyle vergi politika
sında Gelir Vergisi sistemiyle beraber iki çeşit 
vergiler üzerinde de bir revizyon yapmak ve ver
gi zümrelerini de Gelir Vergisi sistemine uydur
mak iktiza eder. Bunların bir tanesi Muamele 
Vergisi grupudur, ikincisi malî maksatlarla vaz'-
edilmiş olan İstihlâk Vergileri grupudur. 

Bugün müzakere edilmekte olan inhisar mad
delerinden bira mevzuunda vergi tamamen malî 
maksatlarla vaz'edilmiştir. Bunların yanında bâ
zı inhisar maddeleri vardır ki, bunlara konulan 
vergilerse tamamen sosyal maksatlarla vaz'edilmiş
tir. Binaenaleyh bu gibi sosyal olanların bir re
vizyona tâbi tutulması akla -gelmez. Madem ki, 
Kazanç Vergisi iptidai bir vergi sistemidir, ge
lirlerin artmasiyle hadleri artırmak imkânı yok
tur, elastikiyeti yoktur ve madem ki, biz vatan
daşların gelirlerinin artmasına muvazi olarak 
hazine varidatının artırılması imkânı olsun diye 
Gelir Vergisi sistemi içerisine girdik, o halde ar
tık malî masatlarla vaz'edilmiş olan inhisar mad
delerinde buna göre bir ayarlama yapmak ikti
za eder. 

Şimdi biradan alman İstihlâk Vergisi başlan
gıçta yani satışa başlandığı zamanda alınmakta
dır. Halbuki bizim Gelir Vergisi sistemimiz, bir 
yılın çalışmalarının muhassalası olarak ortaya çı
kan müessesenin, işletmenin varidatından alın
maktadır. Şu halde mebdei ile müntehası arasın
daki fark, memleketin umumi iktisadi politikası 
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bakımından - hususiyle hayat pahalılığını yarat- I 
maya yol açacağı zaviyesinden - tetkik edilmek 
lâzımdır. 

Hazine için lüzumlu olan şey şu : Bira sana
yiinde muayyen bir devre sonunda bugünkü İs
tihlâk Vergisi nispetiyle elde edilen varidat yekû
nu, bu İstihlâk Vergisi miktarından indirilir, bu
nun sonunda kaydedilecek inkişaf neticesi olarak 
varidat artışı ve binnetice Gelir Vergisi yolu ile 
almak imkânını bulursa, nihayet ikinci yolu ter
cih etmek isabetli bir politika olur. Sadece hazi
ne bakımından değil, memleketin bu şekilde ham-

. maddelerini bizzat memleket içinde kıymetlen
direcek bir politikayı takip suretiyle de sosyal ba
kımdan faydalı yeni yeni imkânlar da acar. Bu 
suretle yabancı memleketlerin bira mevzuundaki 
İstihlâk Vergileriyle mukayeseli olarak tetkik edil
diği zaman bizim İstihlâk Vergisinin fazla oldu
ğu anlaşılır. Demin bu mevzuda çalışan mütehas
sıs arkadaşımızın dikkatimizi çekmesinden öğren
dik M, bira maliyetinin yüzde 150 - 200 radde
sinde İstihlâk Vergisi vazedilmiş, olduğu or
taya çıkmaktadır. Köpüklü şarap için bunu 
söyliyemem, vislki için bu söylenemez. Çünkü 
bunların gerek istihsallerinin mahiyeti ve ge-
reksıe satışında takibedilen maksatlar biradan 
farklıdır arkadaşlar. Bu itibarla bendeniz rica 
edeceğim; bizim arpaların bir kısmı bira mev
zuunda yabancı memleketlerde değerlendirile
bilir diye, mesuliyet mevkiinde bulunduğum 
sıralarda yabancılardan çok dinlemiştim. Ha
kikatten yabancı sermayenin iştiraki ile, bira 
mevzuunda yakın pazarlar, yaJkım Şark pazar
ları elimizde bulunduğuna göre, iş yapmak im
kânını verecek nispetleri artırırsak: İstihlâk 
Vergisinden husule gelecek noksanlığı Gelir 
Vergisinin artışı ile telâfi etmek imfkânı her za
man için elde edilmiş olacaktır. Bunlar tetkik 
edilmeden, ortaya konulımadan 'eski alışkanlıkla ! 
İstihlâk Vergisi ile âzami denecede varidat el
de etmiye çalışına/k, memleketin bu vadideki 
inkişafına set teşkil eder fei, komisyon sözcüsü
nün bu ımevzuda bir karara varılmadan evvel 
Muhterem Heyetinizi tenvir etmesini rioa ede
ceğim. Yabancı memleketlerde nasıldır bunu 
bilelim larkadaşlar. 

Bâzı 'kaınunlar çok iyi niyetlerle sevik edil
mektedir. Hakikaten bizim mevzuatımız bakı
mından isabetli görünmektedir ama bizim mev- ' 
zua/tımız muayyen bir vadide ileri hatveyi Ge- j 
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lir Vergisi ile hususi teşebbüsle vermiş olmakla 
beraber beri tarafta öyle engeller vardır ki, 
hususi teşebbüse verilen ehemmiyetle muvazi 
olarak İstihlâk Vergisinde bir inlkdşaf kayde-
dil'mıediği takdirde bunun esba'bı üzerinde dur
mak lâzıimgelir. Bu sebeple henüz kanun lâyi
hası üzerinde müzaikere devam ederken bu 
mevzuda Muhterem Heyetinizin esaslı olarak 
tenvir 'edilmesine ihtiyaç vardır. Aksi takdir
de birçolk arkadaşlar gibi benim de kanaatim 
odur ki, biranın inhisar malı olaraJk dışarıya 
çıkarılması yeni bir şey kazandırtmıyacaktır. 
Şu halde arikadaşlar; ikomisyon, birada İstih
lâk Vergisi mevzuunda mukayeseli bir tetkik 
«İde etmiş midir? Maliyet, vergi nispeti, ya
bancı memleketlerdeki vaziyet nelerdir? Bir 
arkadaşımın da işaret ettiği gibi, sosyal balkım
dan vaziyet nedir? Sıhhat noiktai nazarından, 
hakikaten alkol derecesine göre vergi nispeti
ni azaltmak mı, fazlalaştırmak mı lâzımgelir? 
Bütün bunlar hakkında hükümetin Heyetinizi 
tenvir etmesi icabeder. 

Arkadaşlar, şahsi kanaat olarak şunu arz 
edeyim ki; Gelir Vergisi malî maksatlarla 
vaz'edilmiş bir vergidir, İstihlâk Vergisi i^e 
apayrıdır. Bunun süratle revizyona tâbi tutul
ması ve gelir fazlasdyle istihsali kösteıkliyen 
kısır bir vergi olan İstihlâk Vergisinin, mün
ferit de olsa, tatbikinden vazgeçilmesi lâzım
dır'. Çürikü İstihlâk Vergisinin bir sistemi da
hi yoktur arkadaşlar. 

Bu itibarla komisyon sözcüsü arkadaşımızın 
konuşmasından sonra belki teklif yapma'k üze
re tekrar huzurunuza geleceğim. Şimdilik mâ- * 
ruzatım bundan ibarettir arkadaşlar. 

BEİS — Encümen namına Hadi Hüsman. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. 11 ÂDİ HÜS

MAN (İstanbul) — Arkadaşımızın ortaya koy
duğu mütalâaya bir kelime ile, kısaca arzı ce-
A'abodeceğim. 

Elbette ki bir vergi sisteminde esas bünyeyi 
İrat Vergisinin, yani Gelir Vergisinin yani, Vası
tasız Vergilerin teşkil etmesi doğrudur. Vasıtalı 
Vergilere lüzum ve ihtiyaç hâsıl oldukça yar
dımcı gelirler olarak müracaat edilmesi umumi 
prensip iktizasıdır. Fakat şunu kabul etmek lâ
zımdır ki; İstihlâk ve Muamele vergilerinden 
bugüne kadar feragat edebilmiş memleketler 
mevcut değildir. Yalnız tatbikatta bu ikisinin 
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arasındaki nispet Gelir Vergisi lehine ne kadar 
yüksek olursa o memleketin vergi bünyesi, gelir 
imkânları o derece sağlamlaşmış telâkki edilir. 
Bu itibarla biradan da İstihlâk-Vergisi almak 
tabiîdir. Bunu almıyan memleket hemen hemen 
yoktur diyebilirim. Vergi tarh şekillerinde 
farklı muameleler vardır. Bâzı memleketler bu
nu biranın kazanından tablalara döküleceği za
man içine derece koymak suretiyle degro - hek
tolitre esasına göre alkol derecesi üzerinden 
serbest bırakırlar. Bu da bira alkol dereceleri
nin çeşitli olmasından ileri geliyor. Malûmuâli-
niz dört dereceden sekiz dereceye kadar bira 
vardır. «Mademki serbesttir, encümende buna 
neden gittiniz? Mademki serbesttir, niçin baş
ka memleketlerde olduğu gibi muhtelif derece
lerde bira yapılmasına imkân vermediniz? Buna 
imkân verirseniz müstahsilin daha çok alkol de
receli bira istihsaline sebebiyet vereceksiniz...» 
gibi müzakereler, münakaşalar cereyan etti. Da
ha evvelki bir maddede de «istihsal maddeleri 
alkol dereceleri, hususiyetleri, yapılış tarzları 
ve imalâthanelerin durumu bir talimatla, bir ni
zamname ile tespit edilir» denmiştir. Ve Hükü
metin Encümenimizde tasvibedilen noktai naza
rına göre âzami dört dereceyi geçmiyecek şekil
de bira istihsal ve imaline müsaade edilecektir. 

Vergi nispeti üzerinde de durduk. Hükümet 
60 kuruş teklif etmişti, Maliye Encümeni 40 - 60 
dedi. Böyle bir vergi ise bilhassa yeni yeni ser
best teşebbüsler beklediğimiz bir sahada doğru 
olmaz. Bugün kırk, yarın altmış; bir istikrar
sızlık olur, serbest teşebbüs ürker. Onun için 
müteşebbis bilmelidir ne vereceğini. Bu mülâ
haza ile sabit bir hale getirdik. 

İnhisarlar idaresinin 1954 yılı bilançosunu 
tetkik edersek, satış maliyetleri de dâhil olmak 
üzere 51 kuruşa malolduğu, 69 kuruşun da 49 u 
İnhisar resmi ve 20 kuruşu Millî Müdafaa resmi 
olarak alındığı ve her litrede bir 69 kuruşun 
Hazineye verildiği görülecektir. 69 kuruştan 
Hükümet teklifi veçhile 60 kuruş vergi alınma
sı ve 9 kuruşun hususi teşebbüse bırakılması 
şeklini komisyonumuz gayrikâfi gördü. 

Bir taraftan biranın sadece ve alelumum bir 
içki olarak değil, imalinin, istimalinin diğer iç
kilere nazaran teşvik edilmesi lâzım gelmektedir. 
Bunu nazarı itibara aldık, bu bir. 

Bu sahada yeni yeni hususi teşebbüslerin 
faaliyete geçmesini arzu etmemiz ve yeni yapı-
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lacak teşebbüsleri, bir miktar olsun, teşvik et
mek düşüncesi, iki. 

Bu mülâhazalarla 60 kuruş olan Hükümet 
teklifini 50 kuruşa indirmek suretiyle beher 

, litrede hususi teşebbüs için bugünkü rayiçler, 
bugünkü fiyatlar, bugünkü şartlar karşısında 
19 kuruş bırakmış olduk. Şimdiye kadar her 
hangi bir Gelir Vergisine tâbi olmıyan İnhi
sarlar İdaresi yanında hususi teşebbüs Gelir 
Vergisi vereceği gibi bu miktarın yüzde 40 tan 
aşağı yukarı sekiz korusu yine hükümete kala
caktır. Demek ki, XXX litrede 11 kuruş ka
dar bir miktar hususi teşebbüse terk edilmek
tedir. Encümenimizce vardığımız netice budur. 

Arkadaşlarımız bu miktarın 40 kuruş ol
masını istiyorlar. Encümenimizin 50 olarak tes-
bit etmiş olması kararı karşısında bendenizce 
bu kararın aleyhinde konuşmak mümkün de
ğildir. Bu mevzuda vaziyeti ve işi hangi nokta
lardan tetkik ederek bu karara vardığımızı ve 
biranın İstihlâk Vergisine tâbi olması hususun
daki görüşünüzü açıklamış olduk. 

Takrirler için vereceğiniz karar elbette bi
zim için de muta olacaktır. 

REİS — Muhlis Ete. 
MUHLİS ETE (Ankara) — Muhterem ar

kadaşlar, devletin elindeki işletmelerin bâzıla
rını hususi teşebbüse devretmek hususundaki 
karara candan katılırım. Şüphesiz bunu yap
makla mühim bir ihtiyacımda karşılamış oluruz. 
Yalnız bu işletmeyi tesis edebilmek için hususi 
teşebbüse bâzı kolaylıklar göstermek ister. Bil
hassa bira gibi bir teşebbüsün vücuda gelme
sinde ecnebi sermayenin de yardımı olacaktır. 
Nitekim yapılan müracaatlar arasında ecnebi 
sermayeyi görüyoruz. Sayın İnhisarlar Vekili
nin izah ettiğine göre bira % 24 nispetinde bir 
kâr bırakıyor. Eğer % 50 nispetinde bir İstih
lâk Vergisi alacak olursak, rakamlar doğru ise 
bu takdirde hususi teşebbüse ancak % 12 bir 
kâr kalacaktır. Halbuki bira gibi içkilerde Ge
lir Vergisi % 44 e kadar çıkar. Bu kısa hesap 
muvacehesinde hususi teşebbüsün ve bilhassa 
ecnebi sermayenin bu işe kolaylıkla para yatı-
ramıyacağmı işitmiş bulunuyorum. Eğer mak
sadımız hakikaten hususi teşebbüsü teşvik ise, 
ve ecnebi sermayenin de bu meselede iştirakini 
arzu ediyorsak, İstihlâk Resmini % 50 den aşa
ğıya indirmemiz şarttır. Nitekim Komisyon 

— 30 — 



î : 70 2.î 
Sözcüsü arkadaşımız da bu temayüle işaret et
mekle beraber, sırf komisyon üyesi olmak iti
bariyle, bunu söylemek bize düşmez, demek is
tedi. 

Kalıyor mesele, maliyenin bu işe ne derece
ye kadar taraftar olacağı işine. Bunun için Sa
yın Polatkan arkadaşıma derim ki, bu gibi mev
zuların münakaşası sırf Türkiye'ye ait bir me
sele değildir, her memlekette bu nevi müna
kaşalar yapılmıştır, malî tezle iktisadi tez çar
pışmıştır. İstihlâk Vergisinden daha mı az in
dirme yapalım, yoksa daha mı çok yükseltme 
yapalım diye. Nitekim Almanyada kahve işini 
misal olarak gösterebilirim. Bütün gayretlere 
rağmen Alman Maliye Nazırı Şeffer ikna edil
dikten sonra kahve istihlâki artmış bulunuyor. 

Yani bunda ısrar etmezlerse bu sayede daha 
fazla bira elde etmiş ve memlekete, bu sayede 
de döviz fazla gelmiş olacaktır. % 50 indirmek 
mümkün olacaktır. % 40 dersem ezbere, konuş
muş olurum. Ezbere bir teklif yapamadığım 
için beni mazur görün! Bence İstihlâk Vergisi 
indirilirse daha iyi olur. Bu hususta arkadaş
larımız da teklifte bulunmuşlardır. Mâruzâtım 
bundan ibarettir. 

HİKMET BAYUR (Manisa) — Hükümet 
ne diyor? 

REİS — Fethi Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar, bu İstihlâk Vergisi nispetini, cef
felkalem, huzurunuzda tesbit etmeye imkân 
yoktur. Bu hakikaten bir hesap meselesidir. Bu 
itibarla, maddenin, bu umumi konuşmalardan 
da alınacak ilhama göre, yapılacak hesap ne
ticesinde bir nispet tâyin edilebilmesi için, ko
misyona havalesi en isabetli yoldur. Bu işle 
alâkalı arkadaşlar da komisyona giderler ve 
orada müzakere edilerek memleketimizin bu
günkü şartları içinde böyle bir teşebbüs saha
sında yüzde kaç kârla çalışılabilirse bu da 
nazara alınarak bir nispet tesbit edilir ve hu
zurunuza gelir. Yoksa mesele, % 40 mı 30 mu 
olsun meselesi değildir. Burada 40 veya 30 u 
kabul etmek ortaya bir rakam çıkarır ama bu 
hakikatin ve ihtiyacın ifadesi olmaz. Bunu te
min için de bir takrir takdim etmiş bulunu
yorum. 

Huzurunuzdan ayrılırken arz edeyim ki; 
vergi nispetinin hakikaten sabit olması şarttır, 
çünkü bir maliyet unsurudur. Bunu peşinen 
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hesabetniek oraya sermaye yatıracak olan 
kimse için şarttır. Trelecek sene meselâ 55 e 
çıkmak istidadını gösterirse bu sahada maliyet 
hesabı yapmak mümkün değildir. İstikrarsız bir 
saha olur ki böyle bir sahaya da sermaye ya
tırılmaz. Encümende sabit bir nispet tesbit et
mek suretiyle huzurunuza gelmek faydalı olur. 

MUHLİS ERDENER (Bursa) — Efendim, 
bendeniz de evvelâ bu teklif dolayısiyle hükü
meti tebrik ederim. Hakikaten bu kanun te
şebbüsü şahsiye verdiğimiz ehemmiyeti göste
ren bir hâdisedir. Ancak bu teşebbüsü şahsiyi 
teşvik ve teşci ederken kavil ile fiil arasında 
fark olmamalıdır arkadaşlar. 

Komisyon sözcüsü 40 - 60 arasında olacak
tır, diyor. Binaenaleyh vasatisi 50 dir. Binaen
aleyh 50 ye inmiş gibi bir şey yoktur; evvelce 
tek rakam olarak 60 denseydi bugün 50 denmek
le hakikaten 10 kuruş tenzil edilmiş olurdu. 
Halbuki bunu kabul etmekle bir nevi tenzilât 
yapılmış değildir. 

Diğer taraftan arkadaşlar hakikaten tecrü-. 
belere müstenit bilgilerle izaha çalıştılar ki, sü
rümün artışı, yapılan tenzilâtı daima telâfi eder. 
Bunu, tecrübe sahasında pratik sahada mütema
diyen yaptığımız tecrübelerden biliyoruz. Ma
liye Vekilimizin endişeye düşmesi, gelirlerin 
azalacağını katî olarak kabul etmesi yerinde de
ğildir. Tecrübelerle görülecektir ki, inme nis
petinde konsumasyon artacak, istihlâk artacak
tır, binnetice beklenilen gelir de temin edile
cektir. 

Kaldı ki, ilk teşebbüs için bile bile teşvik 
mahiyetinde biraz gelirden fedakârlık istemek 
dahi zannederim yerinde bir hareket olur. Bu 
itibarla 40 kuruştan yukarı çıkılmamasını ben
deniz de teklif ediyorum arkadaşlar. 

REİS — Sıtkı Yırcah. 
SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Efendim; 

Hükümet teklifi olarak, biranın Tekelden çıka
rılması Yüksek Meclise teklif edildiği zaman 
şöyle bir maliyet hesabı ele alınmıştı; deniyor
du ki : «Hali hazırda bira 51 kuruşa mal ol
maktadır. 120 kuruşa satıldığına göre biz; 69 
kuruşu Müdafaa Vergisi ve kazanç olarak almak
tayız. Binaenaleyh, bunu hususi teşebbüse bı
raktığımız zaman, hususi teşebbüs asgari 120 
kuruşa satacağına göre bunun 60 kuruşunu 
kendisinden İstihlâk Vergisi olarak alalım, 
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dokuz kuruşu da hususi teşebbüs kârı olarak 
bırakalım.» 

Evvelâ şunu tetkik ettik; mademki bira in
hisara tâbidir, İstihlâk Vergisi alınmak vaziye-
tindedir, kabul etmek lâzımdır ki, bira İstihlâk 
Vergisi konulabilecek maddelerdendir. Böyle 
olduğuna göre bu İstihlâk Vergisi miktarı ne 
olsun, hususi teşebbüse bırakılacak miktar ne 
olsun? 9 kuruş hususi teşebbüs için kâfidir. 
Tetkik ettik, gördük ki, arkadaşlar, böyle as
gari 5 milyon litrelik kurulacak bir fabrika 
için vasati, hattâ asgari bir fabrika kurabil
mek için 6 - 7 milyon liraya ihtiyaç vardır. 
Litre başına 9 kuruş kâr bıraktığına göre de
mek ki, 5 - 6 milyonluk bir iş için 450 bin lira 
bir kâr payı bırakılmaktadır. Gelir Vergisi 
ve saire de düşünülürse bunun az olduğunu 
biz komisyonda izah ettik. Onun üzerine Ma
liye Komisyonu Hükümetin 60 kuruşluk tekli
fini 40 - 60 kuruş arasında Hükümete salâhiyet 
vermek suretiyle tebdil etmişti. Biz buna işti
rak etmedik. Hükümetin daha aşağı, 50 kuruş 
olarak tesbit etmesini maslahata uygun gördük. 
Dedik ki, 5 - 6 milyon liralık bir tesis için ev
velce Hükümet 450 bin lira kârı normal gör
müştü. Biz 50 kuruşa indirmek suretiyle beher 
kiloda 19 kuruş kâr bırakıyoruz ki, bu da aşağı 
yukarı .5 - 6 milyon lirada bir milyon lira kâr 
eder. Yani % 20 gelir oldukça mâkul bir nis
pettir diye düşündük. Binaenaleyh Hükümetin 
teklif ettiği 60 kuruş komüsyonumuzda 50 ku
ruşa indirilmiş bulunmaktadır. 40 - 50 kuruş 
teklifi ise Maliye Komisyonunun düşündüğü, 
derpiş ettiği bir husustur. Yalnız şunu da arz 
etmek isterim ki; bugün biranın fiyatı 120 ku
ruş olarak tesbit edilmiş bulunmamaktadır. Yal
nız hususi teşebbüs karşısında rakip olarak 
Devlet de faaliyetine devam edeceğine - ki mu
vakkat maddelerde buna dair hükümler vardır -
ve Devlet 120 kuruşa satmakta devam edeceği
ne göre hususi teşebbüsün 120 kuruştan fazlaya 
satamıyacağmı düşünerek 19 kuruş kârın çok 
veya azlığını tetkik ediyoruz. Yani litresini 
120 kuruşun dışında satmak hakkı hususi te
şebbüsün elindedir. Bugün aşa ğı yukarı 
10 ay içinde Tekel İdaresinin piyasaya 
arz ettiği bira 24 milyon litredir. İhtiyaç 
bununla da karşılanamamıştır. Kapasite otuz 
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miDyon litredir. Halbuki hesabedilanektedir k i ; 
Türkiye'nin bugünkü istihlâk imkânı kırk mil
yon litredir. Bu miktar daima fazlalaştığına 
göre hususi teşebbüs için öyle zannediyorum k i ; 
bunu yapmak ve piyasaya arz etmek kabildir. 
Ayrılmış olan yirmi kuruşluk kâr marjı da, bâ
zı arkadaşlarımızın dediği gibi, İstihlâk Vergi
sinin % 40 ı, % 50 si değildir. Fiks olarak el
li kuruş devlet hisse almaktadır. E l i bir ku
ruş maliyeti olan bir işte elli kuruş vergi olur
sa geriye 19 kuruş kâr kalmaktadır. Bu kâr 
yirmi beş olabilir mi? Buna bir mâni yoktur. 
Piyasanın talep durumu da bu çıkmaya müsa
ittir. Biz şunu da belirttik ki ; elli kuruştan 
az da tesbit etsek bunda maliyenin ziyanı ol-
mıyacaktır. Çünkü biliyorsunuz Tekeli İdaresi 
bira imaline devam ediyor. Binaenaleyh mali
ye dünkü kârı, Millî Müdafaa ve vergi olarak 
aldığını almakta devam edecek, buna ilâveten 
hususi teşebbüsün kurulması ile ayrıca ellişer 
kuruş da ondan almak suretiyle geliri fazlala-
şacaktır. Yani maliyenin bir gelir tenezzülü 
mevzuubahis değildir. Bu ayrılmış olan 5 - 6 
milyon liranın pek azımsanacak bir miktar ol
madığını arz etmek isterim. 

REİS — Maliye Vekili. 
MALİYE VEKİLİ HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Muhterem arkadaşlarım; önce 
şunu tebarüz ettireyim ki, burada konuşan ve 
İstihlâk Resminin 50 kuruştan duna düşürül
mesini teklif eden arkadaşlarımızın hemen hep
si istisnasız devletçilikle hususi, ferdî teşebbü
sü müsavi olarak kabul etmek suretiyle konuş-
tullar. Hani biz iddia ediyorduk, devlet paha
lı çalışır, devlet kötü iş yapar, devlet ağır 
birtakım masraflara girer; hususi teşebbüs 
ucuz çalışır, maliyeti ucuza temin eder. Bu 
fark şimdi neden kayboldu? Bu farkı hiç na
zarı itibara almadık, devlet kaça malediyor.sa 
yarın hususi teşebbüs gelecek, o da devlet gibi 
pahalıya maledecek, öylesine çalışacak farzet-
tik, 19 - 23 ü böylece mütalâa ettik ve öylece 
fikrimizi illeri sürdük. Bir defa işin bu nokta
sı sakattır. Şunu arz edeyim, bugün arkadaş
larımızın haröket noktası, bir litresi 120 kuru
şa satılan biranın maliyetinin (50,77) kuruş 
olması esasıdır; dayanak budur. 
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Ben bu 50 kuruş 77 santim nelerden terek

küp eder bunu arz edeyim : 
17 kuruş 49 santim asli madde yani arpa; 
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50 kuruş 77 santim. 
Bir defa bunu hususi teşebbüs eline alacak 

olursa bizim inandığımız şahsi sermaye, hususi 
teşebbüs Devletten çok daha ucuza çalışır, çok 
daha ucuza mal eder, prensibinin aksine olarak 
zannetmiyorum ki hiçbir arkadaşımız kanaat 
izhar etsin. Bunu umumi bir kanaat olarak ka
bul ediyorum. O halde hususi teşebbüs 50 ku
ruş 77 santimden çok daha aza maledecektir. 
Burada dikkat edersek, devletin bütün kalem
leri müstesna, ayrıca bir kalem kabul ediyo
ruz : 4 kuruş 92 santim. Muhtelif kalemlerin 
hepsini sayıyoruz, sayıyoruz, ayrıca bir kalem 
daha ilâve ediyoruz, işte asıl kâr buradadır. 
Hususi teşebbüs hakikaten devletçilikten daha 
iyi çalışırsa, daha ucuza malederse, (ki bunun 
aksine konuşmak mümkün değildir), işte hu
susi teşebbüsün asıl kârı buradan çıkacaktır. 
Çünkü biz hususi teşebbüsü işçiler için mesken 
yaptırmağa zorlamıyacağız. Biz, hususi teşebbü
sü memurlar için lojman yaptırmağa zorlamıya
cağız. Biz, hususi teşebbüsü park için dışarıdan 
hususi fidanlar getirtmeğe, bira fabrikasının et
rafını süslemeğe zorlamıyacağız. Binaenaleyh 
işin bu noktasından da hareket ettiğimiz tak
dirde biz Bütçe Komisyonunun 60 kurusunu, hü
kümet teklifi oları 60 kuruşunu 50 kuruşa in
dirmek suretiyle hususi teşebbüsün maiyetinde 
hiçbir tenzilât olmamakla beraber, ona 19,23 ku
ruş bırakmış olacağız ki bu katiyen küçümsene
mez. Bununla bir yabancı sermaye gelmez diye 
bir noktai nazarla hareket edemeyiz. 

Bir arkadaş bunun tekrar komisyona iade 
edilmesini istedi ve 40 ile 60 ton hangisi üze
rinde duracağını biz ne bilelim, dedi. Burada 
hangisi üzerinde duracağını biliyoruz. Hükü
met teklifi 120 kuruş olan litresinden 60 kuruş 
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alınmasını derpiş ediyordu. Maliye Komisyonu 

i 40 ilâ 60 arasında olarak hükümete bir yetki 
j vermeyi düşündü. Fakat Bütçe Komisyonu bu-
I nu sabit bir rakam, olarak tutmak istedi. Ser-
| -mayedarm 40 ile 60 tan acaba hangisi olacak 
j gibi bir tereddütte kalması doğru olamaz, o 

sabit bir rakam bilmek ister, dedi ve hüküme
tin 60 kuruşunu 50 kuruşa indirdi. Biz de buna 
muvafakat ettik. Binaenaleh bu maddeden dola
yı ayrıca komisyona gitmesine bendenizce lü
zum yoktur. 

Yine bir arkadaşım, «Bütçe Komisyonu bu 
iki rakamın vasatisini alıp koyvermiş binaena
leyh yapılmış bir tenzilât yoktur» dediler, yan
lıştır. Hükümetin teklifi 60 kuruş idi. Bütçe Ko
misyonu bunu 50 kuruşa indirdi. Yani hükümet 
40 - 60 kuruş olarak getirmiş de komisyon bunun 
vasatisini alarak 50 kuruş tesbit etmiş diye bir 
şey yoktur. Komisyon hükümetin teklifinden 
50 kuruş indirmiştir. 

Yine bir arkadaşım, yanlış anlamamışsam 
buna temas etmek istedi : «50 mi olsun 40 mı ol
sun hususunu biz burada pek tâyin edemeyiz. 
Hükümet bunu bu şekilde kararlaştırmıştır ko
misyon da bunu 50 kuruşa indirmiştir ama bun
da maliyenin her hangi bir zararı mevzuubahis 
değildir» dediler. Ya Sıtkı Yırcalı veya başka 
bir arkadaşım böyle konu'ştular. Yani «bu ten
zilâttan dolayı Maliyenin her hangi bir zararı 
yoktur» dediler. Ben bundan şöyle bir mâna se
zinledim : 

Biz bunu daha da indirsek Maliyenin bir za
rarı olmıyacaktır. Arkadaşlar, hususi teşebbüs 
kanun çıktığı gün fabrikanın kordelâsını kesip 
içine girecek değildir. Hususi • teşebbüs gelip, 
fabrika kurduktan sonradır ki bu elli kuruş ken
disi için tatbik, edilecektir. İkide birde bunu de
ğiştirenleyiz, hususi teşebbüs sabit bir şey ister. 
Hususi teşebbüsün gelip faaliyete başladığı bir 
sırada vergi yükseltilmesi gibi bir noktaya gide
meyiz. Onun için her tarafı düşünerek böylece 
tesbit ettik. Bütçe Komisyonunca yapılan indir
meye biz de iştirak ettik. Bunun 50 den daha 
aşağıya indirilmemesini rica ediyorum. Yarın 
bunun başka bir kanunla değiştirmek esasen 
doğru ve mümkün de olmıyacaktır. 

Adnan Karaosmanoğlu arkadaşımdan da tek
liflerini geri almalarını bilhassa rica ederim. 

REİS — Başka söz istiyen var mı? 
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AGÂH EROZAN (Bursa) — Söz istiyorum. 
RElS — Buyurun. 
AGÂH EROZAN (Bursa) — Muhterem ar

kadaşlar; sayın Maliye Vekili arkadaşımız Dev
let eliyle işletilen sanayiin maliyetinin hususi 
teşebbüse nazaran daha yüksek olduğundan bah
settiler. Evet bunlar hakikattir, hakikaten Dev
let eliyle işletilen bir fabrika maliyeti hususi 
teşebbüs elindeki fabrika maliyetinden daha 
yüksektir. Hattâ Devlet işletmeciliğindeki lüks 
bakımından, lüzumlu lüzumsuz birçok adamların 
işletmeye alınmaları noktasından da bu böyle
dir Ve nihayet hususi teşebbüsler bütün bunlar
dan âzami tasarruf etmek istiyeceklerinden 
aradaki 10 kuruşu ve hattâ daha fazlasını ka
patabilirler eldiler ki bu da doğrudur. Yalnız 
bendeniz, sayın Maliye Vekili arkadaşımızın da 
kabul edeceğini tahmin ettiğim şu noktai nazarı 
ifade etmek isterim : Bira sanayii bizde ilk de
fa teşebbüsü şahsiye bırakılıyor ve bu sanayi 
ilk defa müteşebbisler tarafından kurulacaktır. 
İlk defa hususi teşebbüsçe kurulacak bir sana
yiin ise cazip bir hale getirilmesi lâzımdır ve bu 
memleket için faydalıdır. Eğer biz bu şekilde, 
Devlet eliyle işliyen fabrikalarda fazla masraf 
vardır, teşebbüsü şahsi bu masrafı indiriverir 
mütalâası ile bu kadarcık az bir menfaat vermek 
suretiyle bu işi serbest bırakmak yoluna gider
sek, sayın Tekel Bakanının söylediği üçüncü bi
ra fabrikasını, teşebbüsü şahsi değil, yine Tekel 
Bakanlığı kurmak mecburiyetinde kalacaktır. 
Bugün Fransa'da, bâzı sanayiin kalkınması için 
Gelir Vergisinde serbestiye gidiliyor. Binaen
aleyh bizde de bira sanayiini memlekette te
şebbüsü şahsi eline geçer ve beş on fabrika vü
cut bulursa maliyenin üzerinde titizlikle durdu
ğu gelir mevzuu kendiliğinden halledilmiş olur. 
Bu 10 kuruşun yüzde kırk hesabiyle 4 kuruşu 
esasen Gelir Vergisi dolayısiyle maliyenindir, 
geriye kalan 6 kuruştur. Bu sanayi memleketi
mizde kurulur da Orta Şark'a bir ihraç mevzuu 
çıkarsa bunun memlekete temin edeceği dolar, 
döviz noktasından elde edilecek kazanç hakika
ten küçümsenemiyecek raddeyi bulur. Bilhassa 
memleketimiz arpasının hususiyeti dolayısiyle 
bu sanayiin memleketimizde hızla kurulup ge
lişeceği aşikârdır. Bundan da ne büyük fayda
lar ve gelir temin edileceği izahtan varestedir. 
Bu durum muvachesinde şahsi teşebbüse her 
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J türlü yardımı yapmak, her türlü imkânı yarat-

mek lâzımdır. 
Nitekim memlekette kurulan birçok fabrika

ların kurulması için sermaye temini yolunda ne
ler yapmadık?. Her türlü kolaylığı gösterdik, 
her türlü imkânları yarattık. Teşebbüsü şahsi
ye ilk anda bu imkânları geniş mikyasta yarat
madığımız takdirde bu işin müspet bir netice 
vereceğine inanmıyorum. Kısa bir zaman zarfın
da hiçbir teşebbüsü şahsi, buna yanaşmıyacak-
tır, Tekel üçüncü-bira fabrikasını kendisi kurma 

I yoluma gidecektir. 
I Muhterem arkadaşlar; Tekel Bakanının be-
I yanları arasında calibi dikkat noktalar var. Bi-
I ra, kapasite 18 milyonu bulduğu halde istihlâ-
I ke yetmiyor diyor. Hakikaten de yetmemekte

dir. Hattâ 1958 yılında 40 - 50 milyonu bulaca
ğı söyleniyor. Burada rakamları daha yüksek 
tutmak lâzımdır. Çünkü Tekel memleketin her 

I yerine bira gönderememektedir, yalnız Ankara, 
I İstanbul, ve izmir'e külliyetli miktarda gönde-
I rebilmektedir. Memleketin diğer vilâyetlerine, 
I kazalarına gönderilen birayı rakama vuracak 
I olrsamz, oralara hiçbir şey göndermediği orta-
I ya çıkacaktır. 
I Böyle bir durum karşısında, bizim, bira sa-
I nayiini teşebbüsü şahsiye bıraktığımız günde 
I 10,40 veya 50 rakamı üzerinde durmak doğru 
I değildir. Ona ne kadar fazla imkân verirsek o ka

dar faydalı olur. Maliye Vekilimizin sözlerinde 
I haklı bulundukları taraflar vardır, bunu konuş-
I malarımda arz ettim, fakat ilk defa olarak mem-
I lekette bira sanayii kurulurken onu destekle-
I memiz icabeder ve bu kabil bir hareketin de ilk 

defa. olarak Maliye Vekâletinden gelmesini bil-
I hassa istirham ederim. 

REÎS — Maliye Vekili. 
MALÎYE VEKÎLÎ HASAN POLATKAN 

(Eskişehir) — Efendim, demin bir noktayı arz 
etmeyi unutmuşum. Agâh Erozan arkadaşımız 
temas edince arzında fayda gördüm. Bilhassa 
ihraç diye üzerinde durdular. Kanunda bir 
madde var, ihracedildiği takdirde bu 50 ku
ruştan muaftır, bunu vermiyecektir. Yakın şar
kın bira ihtiyacı var, kabul. Dediğim gibi ih
racedildiği takdirde 50 kuruştan muaftır. 

Sonra, 10 kuruş değil, 19 kuruş 23 santim
dir. 

Şunu da arz edeyim arkadaşlar, hususi te-
I şebbüs elbette kârın âzamisi peşinde koşar, 
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Devlet gibi değildir. Binaenaleyh tekel hususi 
teşebbüs gelse bile uzak mmtakalara, masraflı 
mmtakalara, nakliyesi güç olan mmtakalara 
birayı gönderecektir. Onun için Bütçe Komis
yonunun kabul etmiş olduğu bu rakam, Hükü
metin de iştirak etmiş olduğu bir rakamdır, 
mâkuldür, yerindedir. Kabulünü rica ederim. 

REİS — Fethi Çelikbaş. 
FETHÎ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar; uzun süren bu müzakerelerden 
maksat, kanunun, esbabı mucibesinde belirtilen 
ruha uygun olacak bir hükümde ve mahiyette 
çıkmasıdır. Eğer isabetli bir İstihlâk Vergisi 
nispeti tesbit edilirse, kanunun esbabı mucibe-
sine uygun olarak yürümesi mümkündür, aksi 
takdirde gayrimümkündür. Bu sebeple işi ha
kikaten şu veya bu nispet diye tutmaktansa 
hesaplara dayanan bir nispet bulmak suretiyle 
halletmek kanunun esbabı mucibesine daha 
uygun bir hal tarzı olur. 

Şimdi, maliyet fiyatları, birtakım masraflar 
tetkik edildi. Arkadaşlar, hususi teşebbüsün 
devlet teşebbüsüne nispetle az masrafla çalış
ması, doğru, mücerret, bir prensiptir. Bakalım 
maliyete ne kalemler giriyor. 

İnhisarlar İdaresi sadece bira istihsaliyle iş 
çıkaran bir daire değildir, onun müşterek ser
visleri vardır. Bu itibarla bu mücerret mevzuda 
hatalı yollara sapmak pekâlâ mümkündür. 
Biliyorsunuz bizim fabrikalarımız oldukça es
kidir. Binnetice amortisman payları düşüktür. 
Halbuki bugün kurulacak fabrikaların amor
tismanları elbette yüksek olacaktır. Bendenizin 
kamisyona havalesi teklifinden maksadım bü
tün bunları hakikaten ortaya koymaktır. Be
nim nispet mevzuunda bir tek konuşmam oldu; 
o da sabit tutulsun dedim. Çünkü müteşebbis
ler bakımından İstihlâk Vergisi bir maliyet 
unsurudur. İcra Vekilleri Heyeti Kararının 
tahavvülü düşüncesi onlarda bir tereddüt ya
ratır ve hesabedilemez. Bu sebeple nispet üze
rinde yine arkadaşların noktai nazarı galip 
gelirse hükümet teklifindeki gibi olsun. Be
nim nispet üzerinde bir teklifim yok. Fakat 
nispeti tâyin etmek kanunun ruhuna, yaşa
masına müneer olacak bir keyfiyet/tir. Hassa
siyetle üzerinde durulması lâzımdır. 

Saniyen arkadaşlar; hakikaten % (19-20) 
bir kârı lâyık bir kâr olarak görüyorlar. Fa-
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S kat Türkiye ekonomisinin bugünkü şartlar al

tında bu % 20 hiçtir. Sanayici arkadaşlarla te
mas edenler anlarlar 'ki, ımeımleketimiz yük
sek konjonktür seviyesine girmiştir Bu kon
jonktür devresinse muzaf olarak elbette ki kâr 
nispetleri yükselecektir. Yarın konjonktür al-
çalacak olursa kâr nispetleri düşecek, Allah 
göstermesin, iflâslar olacaktır. Muayyen bir kon
jonktür devresine göre % 19 düşüktür veya 
yüksektir, diye ifade etmek, yağmur iyidir vev 
ya kötüdür, kar iyidir veya kötüdür demiye 
benzer. Muayyen ahvalde yağmur iyidir, bâ
zı hallerde kötüdür. Bu itibarla Türkiye'nin 
bugünkü ekonomik konjonktürü içinde sınai 
teşebbüslerimiz için % 19 - 20 kâr gıpta edile
cek, çok yüksek ve «gelelim derhal envestisman 
yapalım» dedirtecek seviyede bir kâr değil
dir. Bu bakımdan ısrar ediyorum, müzakere
lerin tek hedefi isabetli bir kanun çıkar
mak olduğuna göre, bu 50 nispetinin isabeti 
veya ademi isabeti üzerinde durulsun. 

! Eğer bu nispet isabetli ise hesaplar ortaya dö
külsün. Şu amortisman bir taraftan, işletme 
masrafları bakımından tekel camiası içinde 
biraya izafe edilebilecek masraflar bir taraf
tan; bütün bunları isabetle tâyin ettikten son
ra ona göre bu nispeti tâyin etmek istikbali 
fevkalâde müsait olan bu sahada memleket 
için hayırlı bir kanun kazanılması imkânını 
hazırlıyacaktır. 

Noktai nazarımı teyit için istihlâk vergi
sinin ihracat halinde alınmıyacağını söyledi
ler. Aman efendim, esasen bu memlekette istih
lâk vergisinin almmıyacağı hususunu ihracat 
sanayii mevzuunda âm ve şamil kılıp bu hu
sus herkesin vicdanında yer etmedikçe olmaz. 
İhracattan istilâk vergisi alınmaz demek gayet 
basit bir şeydir. 

Bir noktai nazarın kuvvetlenmesi maksa-
diyle daima ileri sürebilir. Fakat demin de arz-
ettiğim gibi, müzakerelerde konuşan arkadaş
ların titizliği ve bendenizin uzun konuşmam 
sırasındaki titizliğim kanunun işlemesine me
dar olacak bir iyi niyete matuf bulunmakta
dır. Çok rica edeceğim, lâyiha Encümene git
sin. Aramızda çok kıymetli işletmeci arkadaş
lar vardır. Tetkik edilsin, elli ise elli, kırksa 
kırk, otuzsa otuz olarak tesbit edilsin. Bende
nizin mâruzâtım budur arkadaşlar. 
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REİS — Efendim takrirleri okutuyorum. 

Evvelâ kifayet takririni okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Mesele tenevvür etmiştir. Müzakerelerin 

kifayetinin reye vazedilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Zonguldak 
N. Kirişcioğlu 

REÎS — Efendim; kifayet takririni reyi
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Takrir kabul edilmiştir. 

Madde hakkında teklifler vardır, okutuyo
rum. 

Yüksek Reisliğe 
4 ncü maddede bira için alınacak vergi mik

tarının (50) kuruştan (40) kuruşa indirilme
sini ve maddenin bu şekilde oya konmasını 
arz ve teklif ederim. 

Manisa 
A. Karaosmanoğlu 

ADNAN KARAOSMANOĞLU (Manisa) — 
O eri aldım. 

T. B. M. M. Sayın Reisliğine 
Bira üzerine mevzu İstihlâk Vergisi nispeti

nin isabetli olarak tesbiti için maddenin komis
yona havalesini arz ve teklif ederim. 

Burdur 
>aş 

REİS — Birinci okuduğumuz takrir sahibi 
Adnan Karaosmanoğlu takririni geri almıştır. 

Fethi Oelikbaş'm teklifi maddenin komisyo
na havale edilmesi merkezindedir. Teklifi reyi 
âlinize arz ediyorum. KaJbul edenler... Etmi-
yenler... Teklif nazara alınmıştır efendim. Mad
deyi komisyona veriyoruz. 

MADDE 5. — Bu kanunun mevzuuuna gi
ren maddeleri imal veya ithal edenler İstihlâk 
Yergisini ödemekle mükelleftirler. Muamele 
ve satış şartları bu mükellefiyeti değiştirmez. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Eteniydi
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Dahilî imalâta ait İstihlâk 
Vergisi imalin yapıldığı yer vergi dairesince, 
ithalde alınacak İstihlâk Vergisi ise ithalin ya
pıldığı gümrük dairesince tarh ve tahakkuk 
ettirilerek tahsil olunur. 
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REİS — Maddeyi kabul edenler... Eteniydi

ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Dahilî imalâta ait İstihlâk 
Vergisinin tarh, tahakkuk ve tahsili hakkında, 
verginin litre üzerinden alman bir İstihlâk Ver
gisi olduğu nazara alınmak suretiyle, 3843 
sayılı Muamele Vergisi Kanunu hükümlieri tat
bik olunur. 

İthal edilecek maddelere ait İstihlâk Vergi
si Gümrük Vergisi ile birlikte aynı usule göre 
gümrük idarelerince tarh ve tahakkuk ettirile
rek tahsil olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Eti niyen-
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bira, tabiî köpüreni sara]) ve 
viskinin dâhilide imal ve teslimi ve ithali Mu
amele Vergisinden müstesnadır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Eteniyen-
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — 5823 sayılı Kanunla bira, ta
biî köpüren şarap ve viskiden alınmakta olan 
Millî Müdaafa Vergisi ve 4250 sayılı Kanunla 
tabiî köpüren şaraptan alınmakta olan Hususi 
İstihlâk Vergisi kaldırılmıştır. 

REİS — Kabul! edenler... Eteniydiler... aMcl-
de kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun meri
yete girdiği tarihte İnhisar İdaresinin elindeki 
viski ve tabiî köpüren ışaraplar kârlı maliyet
lerine, bu kanun gereğince alınacak İstihlâk 
Vergileri ilâve edilmek suretiyle bulunacak fi
yat üzerinden satılır ve vergileri İnhisar gelir
lerinin tâbi bulunduğu usul dairesinde hazine
ye intikal ettirilir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, diğer 2 nci maddeyi, neşir ve yü
rütme maddelerini, komisyona iade edilen mad
de dolayısiyle talik ediyoruz. 

Ufak bir kanun lâyihamız kaldı, müsaade 
ederseniz onun da birinci müzakeresini yapa
lım. 

14. — İspirto .ve İspirtolu İçkiler İnhisarı 
Kanununun 16 net ve 5451 sayılı Kanunla tadil 
edilen 21 nci maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun lâyihası ve Gümrük ve İnhisarlar, 
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Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(.1/224) (1) 

REİS — Tamamı üstünde söz istiyen varmı 
efendim? Maddelere geçilmesini kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Maddelere geçilmiştir. 

ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı hakkındaki 
4250 sayılı Kanunun 16 ve aynı kanunun 5451 
sayılı Kanunla değiştirilen 21 nci maddelerinin 

değiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — İspirto ve İspirtolu İçkiler 
İnhisarı hakkındaki 4250 sayılı Kanunun 16 ncı 
maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 16- — İnhisarlar İdaresi şarap yapan
lara şarapçılık tekniğini öğretmek için uygun 
görülen bölgelerde kurslar açar ve müsabakalar 
tertibederek iyi şarap yapanlara mükâfat dağı
tabilir. 

Her yıl İnhisarlar Umum Müdürlüğü, bütçe
sine konulan tahsisattan, dış memleketlere şa
rap satanlara Maliye ve İktisat ve Ticaret ve
kâletlerinin mütalâaları alınmak suretiyle Güm
rük ve İnhisarlar Vekâletince tâyin edilen nis
pette prim verebilir. 

İnhisarlar İdaresi de dış memleketlere sat
tığı şaraplar için aynı şekilde prim alabilir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Reye arz ediyorum : Kabul edenler.. Kabul et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı Kanunun 5451 sayılı Ka
nunla değiştirilen 21 nci maddesi aşağıda yazılı 
şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 21. — Devlete, Vakıflar Umum Mü
dürlüğüne, hususi idarelere, belediyelere ve umu
mi menfaatlere hadim cemiyetlere bağlı olan in
san veya hayvan sağlığı ve hayvan yetiştirmesiy-
le ilgili teşkilât ve müesseselere ve Gümrük ve 
İnhisarlar ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet vekâ-
letlerince birlikte tesbit edilecek esaslar dâhilin
de eczanelerle, tıbbi ispençiyari ve galenik müs
tahzarlar yapan lâbroatuvarlara ve hususi hasta
nelere lâzım olan ispirtonun satış fiyatından ten-
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I zilât yapılmasına Maliye Vekâletinin mütalâası 

alınmak suretiyle Gümrük ve İnhisarlar Vtkâle-
I ti salahiyetlidir. 
I REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 

Reye arz ediyorum : Kabul edenler.. Kabul et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Reye arz ediyorum : Kabul edenler.. Kabul et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Reye arz ediyorum : Kabul edenler.. Kabul et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Orman araştırma mevzuunda Türkiye'ye Tek

nik Yardım temini hususunda Türkiye Cumhu
riyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve 
Ziraat Teşkilâtı arasında imzalanan 10 Numaralı 
Ek Anlaşmanın Tasdiki hakkındaki kanun lâyi-

| hasına (275) rey verilmiştir. (274)) kabul, 1 ret 
I vardır. Muamele tamamdır. Lâyiha kanun olarak 

kabul olunmuştur. 
19 Eylül 1949 tarihinde Cenevre'de akdolu-

nan «Karayolları Trafik Sözleşmesi» ile on ekine 
ve «Halen İşgal Altındaki Memleketler veya Top
raklara Mütedair Protokol» e iltihakımız hakkın
daki kanun lâyihasına (278) rey verilmiştir. 
(278) reyle lâyiha kabul olunmuştur. 

Altmış Milyon Liralık Madenî Ufaklık Para 
Basılması hakkındaki 5015 sayılı Kanunun birin
ci maddesinin tadiline dair kanun lâyihasına 
(275) rey verilmiştir. (274) kabul, 1 ret vardır. 
Lâyiha (274) reyle kabul edilmiştir. 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaş
ması Âkıd Taraflarından Bâzıları ile Japonya 
arasındaki ticari Münasebetleri Düzenliyen 
Beyannamenin Tasdiki hakkındaki kanun lâyiha
sına (287) rey verilmiştir. Muamele tamamdır, 
lâyiha (278) reyle kabul edilmiştir. 

4 Mayıs 1955 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere İnikada son veriyorum. 

(1) 263 sayılı matbua zaptın sonundadır. Kapanma saati : 18,45 



t : TO 2.5.1965 C : 1 

TASHİHLER 

67 nei inikat Zabıt • Ceridesine bağlı matbualarda aşağıdaki tashihler yapılacaktır 

S. Sayısı Sayfa Satır Yanlış Doğru 
96 ya ek 
96 ya ek 
96 ya ek 

244 
244 
244 

4 
5 
7 
9 

10 
20 

4 
36 
11 
12 
27 
27 

hazırlanarak 
ettirebileceğini 
31 . II . 1955 
% 35 
% 10 
% 15 

hazırlıyarak 
ettirilebileceğini 
31 . I . 1955 
% 355 
% 30 
% 50 

Bu inikat Zabıt Ceridesine bağlı 261 S. Sayılı matbuanın ikinci sayfasının 11 nci satırındaki 
(202) lira (47) kuruş, (204) lira (47) kuruş olarak tashih edilecektir. 

-»- m>*<* 



İ : 70 2.5.1955 C : İ 
Orman araştırma mevzuunda Türkiye'ye teknik yardım temini hususunda Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Ziraat Teşkilâtı arasında imzalanan (10) numaralı Ek 

Anlaşmanın tasdiki hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Âza adedi : 541 
Rey verenler : 275 

Kabul edenler : 274 
Reddedenler : 1 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak 'etmiyenler : 25Q 
Münhal mebusluklar : 7 

AFYON KARAHİSAR 
Kemal özçoban 
Saip Özer 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Murad Âli Ulgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Hâmit Koray 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muzaffer Ergüder 
Muhlis Ete 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Mümtaz Tarhan 
Âliye Temuçin 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Enver Karan 
Attilâ Konuk 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nihat îyriboz 
Etem Menderes 

[Kabul 
BALIKESİR 

Vacid Asena 
Esat Budakoğlıı 
Mücteba Iştın 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLU 
Mithat Dayıoğlu 
ihsan Gülez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Behçet Kayaalp 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Muhlis Erdener 
Agâh Erozan 
Hulusi Köymen 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Emin Kalafat 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
ibrahim Aydın 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 

ÇORUM 
Sedat Baran 

edenler] 
| Mustafa Kemal Biber-

oğlu 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Mustafa Gülcügil 
ismail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Osman Ongan 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
ihsan Hamit Tiğrel 
Mehmet Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 
Kemal Yaşınkılıç 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Hüsnü Göktuğ 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Tevfik Şenocak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ishak Avni Akdağ 
Rıfkı Salim Burçak 
Zeki Çavuşoğlu 

Hâmid Şevket ince 
Cemil önder 
Rıza Topcuoğlu 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Salih Fuad Keçeci 
Hasan Folatkan 
Abidin Potuoğlu 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZIANTEB 
İhsan Daî 
Samih İnal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 

GİRESUN 
Hamdı Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Abdullah Izmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağ 
Halis Tokdemir 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Refik Koraltan 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Nazim Bezmen 
Ali Fuad Cebesoy 
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Seyfi Gögen 
Hadi Hüsman 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Mükerrem Sarol 
Hanri Soriano 
Zakar Tarver 
Nazlı Tlatoar 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 
Tahsin Yazıcı 

İZMÎR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Nebil Sadi Altuğ 
Pertev Arat 
Muzaffer Balaban 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Necdet încekara 
Osman Kapanı 
Nuriye Pınar 
ilhan Sipahioğlu 
Behçet Uz 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Muzaffer Âli Mühto 
Nazifi Şerif Nabel 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KAYSERÎ 
Fikri Apaydın 
Osman Nuri Deniz 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
İbrahim Kirazoğlu 
Ömer Mart 

î : 70 2 .5 
KIRKLARELİ 

M. Ali Ceylân 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Ahmet Bilgin 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
Kâzım Meriç 
Cemal Tüzün 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hidayet Aydmer 
Abdi Çilingir 
Tarık Kozbek 
Halil özyörük 

KÜTAHYA 
Ali Galip Bubik 
Osman özbilen 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
İsmet İnönü 
Abdullah Köroğlu 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hikmet Bayur 
Hayri Büke 
Adnan Karaosmanoğlu 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

.1950 C : 1 
I MARAŞ 

Abdullah Aytemiz 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Bahaettin Erdem 
Abdülkadir Kalav 
Halim Satana 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sarıoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 

NİĞDE 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Hasan Hayati Ülkün 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 
Fazlı Ertekin 
Selâhattin Orhon 

RİZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Salim Çonoğlu 
Tevfik İleri 
Muhittin özkefeli 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
| Mustafa Akçalı 
J Sedat Barı 

Cavid Oral 
Sinan Tekelioğlu 
Nurullah İhsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 
Mehmet Unaldı 

SURD 
Baki Erden 

Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
Şerafettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbaş 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Nuri Demirağ 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Oskay 
Rıfat öçten 
M. Nurettin Turgay 

TEKİRDAĞ 
Ferid Alpiskender 
Necmi Arman 
Fethi Mahramlı 
Samim Yücedere 

TOKAD 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Ömer Sunar 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğhı 
Emrullah Nutku 
Sami Orberk 
İsmail Şener 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okaygüa 

URFA 
Feridun Ayalp 
Hasan Oral 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 

VAN 
Kemal Yörükoğlu. 

YOZGAD 
İhsan Aktürel 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Numan Kurban 
Hâşim Tatlıoğlu 
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ZONGULDAK 
Sebatı Ataman 

İ : 70 
Necati Diken 
Sabih Duralı 

2.5.1955 C : 1 
Hakkı Hilâlcı 
Cemal Kıpçak 

Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 

[Reddedenler] 

KOCAELİ 
Turan Güneş 

[Reye iştirak etmiyenler] 
AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 

AĞRI 
Halis öztürk (İ.) 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
ismet Olgaç 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu (İ.) 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Necmi İnanç 
Şeref Kâmil Mengü 
Fuad Seyhun 
Hazım Türegün 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Asım Okur 
Burhanettin Onat 
Ahemet Tokuş 

AYDIN 
Necati Celim 
Nail Geveci 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Mekki Said Esen 
Enver Güreli 
Halil îmre 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
Yahya Pelvan 
M. Halûk Timurtaş 

Muharrem Tuncay 
BİLECİK 

İsmail Selçuk Çakıroğlu 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker (1.) 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Selâhattin İnan (î.) 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Fahri Belen 
Sabri Çonkar 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 

BURSA 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Selim Ragıp Emeç 
Müfit Erkuyumcu 
Sadettin Karacabey 
İbrahim öktem 
Halûk Şaman 
Ali Ferruh Yücel 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Safaeddin Karanakçı 
İhsan Karasioğlu 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Asım Emrem 

Tahsin Uygur 
ÇORUH 

Yaşar Gümüşel 
Muzaffer önal 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Yakup Gürsel 
Ali Rıza Kılıçkale 

DENIZLI 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Mehmet Karasan 
A. Hamdi Sancar 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
Halil Turgut 

ELÂZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 
Selâhattin Toker 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı (I.) 
Sadık Perinçek 
Mustafa Rahmi Sanalan 

ERZURUM 
Bahadır Dülger 
Sabri Erd.nm.aji 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Hasan Numanoğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
İsmail Sayın 

GAZÎANTEB 
Abdülkadir Atik 
Ekrem Cenani 
Salâhattin Ünlü 

GÜMÜŞANE 
İsmail Hakkı Baykal 

Ekrem Ocaklı (î.) 
Sabri özcan Sarn 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Sekip İnal 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Ramazanoğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Yakup Çukuroğlu 
İbrahim Gürgen 
Aziz Koksal 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
İrfan AJssu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Aleksandros Hacopulos 
Lûtfi Kırdar 
Ziya Köktürk 
Naci Kurt 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Nizamettin Âli Sav 
Zeki Rıza Sporel 
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t : 70 2 .5 .1955 C : İ 
Hamdullah Suphi Tan-
növer 
Füruzan Tekil 
Nuri Yamut (î.) 

İZMİR 
Cihad Baban 
Behzat Bilgin 
Arif Güngören 
Rauf Onursal 
Halûk ökeren 
Mehmet Ali Sebük 
Abidin Tekön 
Ekrem Hayri Üstûndağ 

(t) 
KARS 

Remzi Çakır 
Mehmet Hazer 
İbrahim Us 

KASTAMONU 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Salim Esen 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu (I.) 
Hakkı Kurmel 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil (I.) 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 

KOCAELİ 
Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel (î.) 

KONYA 
Hamdi Ragıp Atade-
mir 
Mustafa Bağrıaçık 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ziyad Ebüzziya | 

[ Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılınç 
Mekki Keskin 
Ahmet Koyuncu 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
M. Rüştü özal 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Nihat Haluk Pepeyi 
İsmail Hakkı Veral 

MALATYA 
Ahmet Fırat (1.) 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi özbay 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Semi Ergin 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Melih Koçer 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Cevdet Öztürk 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 

[Münhal M 
Aydın 1 
Bursa 1 
Diyarbakır 1 
İstanbul 1 | 

1 Sadettin Ertur 
Hüseyin Avni Göktürk 
Zihni Üner 

ORDU 
Bekir Baykal 
Mehmet Cemil Bengü 
Fazıl Erim 
Sabri İşbakan 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
Hüseyiii Agnn 
Mehmet Fahıi Mete 

SAMSUN 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Abdullah Keleşoğlu 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Salim Serçe 
Lûtfi Sezgin 
İsmet Uslu 

SİIRD 
Suat Bedük 

SİNOB 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Haşim Tan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Abdürrahman Doğruyol 
Şevki Ecevit 
Etem Erdinç 
Bahattin örnekol 
Ahmet özel 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel | 

ebusluklar] 
Kayseri 2 
Zonguldak 1 

— ı 

7 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Zeki Erataman 

TOKAD 
İhsan Baç (1.) 
Selâhattin Gülüt 
Ahmet Gürkan 
Osman Hacıbaloğlu 
Hasan Kangal 
Mehmet Şahin 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Selâhattin Karaya vu/ 
Pertev Sanaç 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

URFA 
Feridun Ergin 
Mehmet Hatiboğlu 
Celâl öncel 
Saim Önhon 
Aziz özbay 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
-LJ.CH^IJ-LJ. X l l l H C l Z ı 

VAN 
T-flİTYll T)nTTTIQ'7 
X 1 1 1 U U JL-^Uİl \AX<X£J 

Muslih Görentaş 
TTPTYIII" TTnTtnl 
J—LCbllJ-X \ı 1 \ CbX UClrX 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Avni Yurdabayrak 



t : 70 2 . 5 .1955 C : İ 
19 Eylül 1949 tarihinde Cenevre'de akdolunan «Karayolları Trafik Sözleşmesi» ile on ekine ve 
«Halen İşgal Altındaki Memleketler veya Topraklara Mütedair Protokol» e İltihakımız hakkındaki 

Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Saip özer 
Osman Talu 

Hüseyin Tiryakioğlu 
Murad Âli Ulgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Hâmit Koray 
İsmet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muzaffer Ergüder 
Muhlis Ete 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Puad Seyhun 
Mümtaz Tarhan 
Aliye Temuçin 
Puad Zincirkıran 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 

A za adedi : 541 
Rey verenler : 278 

Kabul edenler : 278 
Reddedenler 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak »etmiyenler : 256 
Münhal mebusluklar : 7 

[Kabul edenler] 
Fatin Dalaman 
Enver Karan 
Attilâ Konuk 
Ahmet Tekelioğlu 
Alım et Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat lyriboz 
Etem Menderes 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Halil İmre 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Yümnü Üresin 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin înan 

BOLU 
Mithat Dayıoğlu 
İhsan Gülez 

BURDUR 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Raif Aybar 
Muhlis Erdener 
Hulusi Köymen 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad 
kartal 

Alp-

Emin Kalafat 
İhsan Karasioğlu 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
İbrahim Aydın 
Kenan Çığman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Muzaffer önal 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Bİber-
oğlu 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

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

DİYARBAKIR 
îhsan Hamid Tiğrel 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Hasan Maksudoğlu 

Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 
Kemal Yaşınkılıç 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Hüsnü Göktuğ 
Ömer Faruk Sanaç 
Selâhattin Toker 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Tevfik Şenocak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Zeki Çavuşoğlu 
Sabri Erduman 
Cemil önder 
Rıza Topcuoğlu 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Salih Fuad Keçeci 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
İhsan Daî 
Samih înal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Doğan Köymen 
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I : 70 2 .5 . 1955 C : 1 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
Halis Tokdemir 
Ilalit Zarbun 

HATAY 
Celâl Ramazanoğlu 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Refik Koraltan 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Nazim Bezmen 
Ali Fuad Cebesoy 
Seyfi Gogen 
Hadi Hüsman 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Mükerrenı Sarol 
Hanri Soriano 
Zakar Tarver 
Ahmet Topçu 
Fahrettin Ulaş 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Nebil Sadi Altuğ 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Muzaffer Balaban 
Muammer Çavuşoglu 
Osman Kapani 
ilhan Sipahioğlu 
Behçet Uz 

KARS 
Hasan Erdoğan 
T ar güt Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniar&s 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Hilmi Dura 
Muzaffer Âli Mühto 
Nazifi Şerif Nabel 
Ali Muzaffer Tanöver 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 

Osman Nuri Deniz 
Kâmil Gündeş 
Servet Haeıpaşaoğlu 
ibrahim Kirazoğlu 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
M. Ali Ceylân 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Ahmet Bilgin 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Ekrem Aliean 
Hamdı Başak 
Selâmi Dinçer 
Turan Güneş 
Kâzım Meriç 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 

"Hidayet Aydmer 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ziyad Ebüzziya 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Ali Galip Bubik 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman özbilen 
ihsan Şerif özgen 
Nihat Haluk Pepeyi 

MALATYA 
Esat Doğan 
ismet inönü 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 

Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Bahattin Erdem 
Halim Satana 
Selâhattin Orhon 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sanoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Ahmed Nuri Kadı oğlu 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hasan Hayati Ülkün 

ORDU 
Refet Aksoy 
Fazlı Ertekin 
Selâhattin Orhon 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
izzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Salim Çonoğlu 
Tevfik ileri 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Sinan Tekelioğlu 
Nurullah ihsan Tolon 

SÜRD 
Baki Erden 

Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

SINOB 
Şerafettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbaş 
Haşim Tan 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Oskay 
Rifat Öçten 
M. Nurettin Turgay 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Ferid Alpiskender 
Necmi Arman 
Fethi Mahramlı 
Samim Yücedere 

TOKAD 
Ahmet Gürkan 
Ömer Sunar 

TRABZON 
Ilalit Ağanoğlu 
Muzaffer Hanınoğlu 
Süleyman Fehmi Ka
lay cıoğlu 
Emrullah Nutku 
Sami Orberk 
ismail Şener 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Mehmet Hatiboğlu 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 
Hamit Kartal 

YOZGAD 
ihsan Aktürel 
Hâşim Tatlıoğlu 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
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Suat Başol 
Necati Diken 

I : 70 
Sabih Duralı 
Hakkı Hilâlcı 

2.5.1955 C : 1 
Cemal Kıpçak 
Nusret Kirişcioğlu 

Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrak 

[Reye iştirak etmiyenler}. 
AFYON KARAHÎSAR 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Bren 

ANKARA 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Neemi inanç 
Şeref Kâmil Mengü 
Hazım Türegün 

ANTALYA 
Asım Okur 
Burhanettin Onat 

AYDIN 
Necati Celim 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 

BALIKESİR 
Mekki Said Esen 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
Yahya Pelvan 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 

BÎLECÎK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker (I.) 
Ekrem Yıldız 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Fahri Belen 
Sabri Çonkar 
Ahmet Hatı 
laıtfi Oğultürk 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (V.) 
Hüseyin Çimen 
Mehmet özbey 

BURSA 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Selim Eagıp Emeç 
Müfit Erkuyumeu 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
İbrahim öktem 
Halûk Şair-an 
Kenan Yılmaz 
Ali Ferruh Yücel 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Bcdi Enüstün 
Safaeddin Karanakfi 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 
Asım Emrem 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Yaşar Gümüşel 

ÇORUM 
Ali Rıza Kılıçkale 

DENÎZLÎ 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Güleügil 
Mehmet Karasan 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Yusuf Azizoğlu (I.) 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
Halil Turgut 
Mehmet Hüsrev Ünal 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı (1.) 
Sadık Perinçek 
Mustafa Rahmi Sana]an 

ERZURUM 
fshak Avni Akdağ 

Bahadır Dülger 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Hâmid Şevket İnce 
Hasan Numanoğlu 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
ismail Sayın 

GAZIANTEB 
Abdülkadir Atik 
Ekrem Cenani 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Abdullah Izmen 

GÜMÜŞANE 
ismail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı (1.) 
Sabri özcan San 

HAKKÂRİ 
Ubeydullah Seven 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Sekip inal 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Yakup Çukuidğlu 
İbrahim Gürgen 
Aziz Koksal 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mutluğil 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi VeHbeşe 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisi
cumhur) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 

Aleksandros Hacopulos 
Lûtfi Kırdar 
Ziya Köktürk 
Naci Kurt 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Nizamettin Âli Sav 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlafc<ar 
Celâl Türkgeldi 
Nuri Yamut (1.) 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Behzat Bilgin 
Sadık Giz 
Arif Güngören 
Necdet Incekara 
Rauf Onursal 
Halûk ökeren 
Nuriye Pınar 
Mehmet Ali Sebük 
Abidin Tekon 
Ekrem Hayri Ustündağ 
(î.) 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
ibrahim Us 

KASTAMONU 
Süleyman Çağlar 
Salim Esen 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu (I.) 
Hakkı Kurmel 
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KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil (I.) 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel 
Cemal Tüzün 

KONYA 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık 
Tevfik Fikret Baran 
Abdi Çilingir 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Mekki Keskin 
Ahmet Koyuncu 
Muammer Obuz 
M. Rüştü özal 
Halil Özyörük 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
İsmail Hakkı Veral 

MALATYA 
Ahmet Fırat (î.) 
Mehmet Kartal 
Nuri Ocakcıoğlu 
Hilmi özbay 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu (V.) 

î : 70 2 .5 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hikmet Bayur 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Melih Koçer 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 

NİĞDE 
Ali Ulvi Ankan 
Sadettin Ertür 
Hüseyin Avni Göktürk 
Hüseyin Ülkü 
Zihni Üner 

ÖRDÜ 
Bekir Baykal 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 
Sabrı Işbakan 

RİZE 
Hüseyin Agun 

SAMSUN 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güris 
Abdullah Keleş/oğlu 

[Münhal M 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakıı 
istanbul 
Kayseri 
Zonguldak 

1955 C : 1 
Muhittin özkefeli 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 
Sedat Barı (î.) 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Cavid Oral 
Salim Serçe 
Lûtfi Sezgin 
Ahmet Topaloğlu 
ismet Uslu 
Mehmet Ünaldı 

SURD 
Suat Bedük 

SÎNOB 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
ADdurrahman Doğruyol 
Etem Erdinç 
Bahattin örnekol 
Ahmet özel 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Zeki Erataman 

TOKAD 
ihsan Baç (I.) 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Selâhattin Gülüt 
Osman Hacıbaloğlu 

ebusluklar] 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

Hasan Kangal 
Mehmet Şahin 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Pertev Sanaç 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Bahri Turgut Okaygün 

URPA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Hasan Oral -
Celâl öncel 
Saim önhon 
Aziz özbay 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlıı (I.) 
Numan Kurban 
Ali ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
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î : 70 2.5.1955 C : 1 
Altmış Milyon Liralık Madenî Ufaklık Para Basılması hakkındaki 5015 sayılı Kanunun birinci 

maddesinin tadiline dair Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHISAR 
Rıza Çerçel 
Sıtkı Koraltan 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Halis öztürk 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Hâmit Koray 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muzaffer Ergüder 
Muhlis Ete 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi ö z 
Mümtaz Tarhan 
Âliye Temuçin 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Enver Karan 
Attilâ Konuk 
Burhaııettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nihat îyriboz 
Etem Menderes 

A za adedi 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak 'etmiyenler 
Münhal mebusluklar . 

: 541 
• 275 
: 274 

1 
0 

259 
7 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Enver Güreli 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLU 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu 
ihsan Gülez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozan 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Nur'eddin Fuad Alp-
kartal 
Emin Kalafat 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
İbrahim Aydın 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğiu 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
ismail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Ragıp Karaosmanoğlu 
ihsan Hamid Tiğrel 
Mehmed Hüsı-ev Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Hasan Maksudoğlıı 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 
Kemal Yaşmkılıç 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Hüsnü Göktuğ 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Tevfik Şenocak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Zeki Çavuşoğlu 
Hâmid Şevket İnce 
Cemil önder 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Salih Fuad Keçeci 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZIANTEB 
ihsan Daî 
Samih inal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Abdullah Izmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
Halit Zarbun 

İÇEL 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Tahsin Tola 

.İSTANBUL 
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Necmi Ateş 
Nazim Bezmen 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Seyfi Gögen 
Hadi Hüsman 
Lûtfi Kırdar 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Emin Onat 
Mükerrem Sarol 
Hanri Soriano 
Zakar Tarver 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Fahrettin Ulaş 

ÎZMlR 
Mehmet Aldemir 
Pertev Arat 
Muzaffer Balaban 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Osman Kapanı 
Rauf Onursal 
Nuriye Pınar 
Mehmet Ali Sebük 
İlhan Sipahioğlu 
Abidin Tekön 
Behçet Uz 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Hilmi Dura 
Muzaffer Âli Mühto 
Nazifi Şerif Nabel 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Osman Nuri Deniz 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
İbrahim Kirazoğlu. 

î : 70 2 . 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
M. Ali Ceylân 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 
Ahmet Bilgin 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Ekrem Alican 
Selâmi Dinçer 
Turan Güneş 
Kâzım Meriç 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Hidayet Aydmer 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Mekki Keskin 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Halil özyörük 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet İhsan Gürsoy 
Osman Özbilen 
İhsan Şerif özgen 
Nihat Haluk Pepeyi 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Abdullah Köroğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Hikmet Bayur 
Hayri Büke 
Semi Ergin 

.1955 C : 1 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Nedim Ökmen 

MARDİN 
Bahaettin Erdem 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinei 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğlu 

NİĞDE 
Ahmed Nuri Kadıoglu 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hasan Hayati Ülkün 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 
Fazlı Ertekin 
Selâhattin Orhon 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Tevfik İleri 
Ferid Tüzel 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Sedat Barı 
Sinan Tekelioğlu 
Nurullah İhsan Tolon 
Ahmet Top il oğlu 
İsmet Uslu 

SİİRD 
Baki Erden 
Veysi Oran 
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Mehmet Daim Süalp 
SİNOB 

Şerafettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbaş 
Server Somuncuoğlu 
Haşim Tan 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Kâzım Oskay 
M. Nurettin Turgay 

TEKİRDAĞ 
Ferid Alpiskender 
Necmi Arman 
Fethi Mahramlı 
Samim Yüceclere 

TOKAD 
Ahmet Gürkan 
Osman Hacıbaloğlu 
Ömer Sunar 

TRABZON 

Halit Ağanoğlu 
Mahmut Goloğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Emrullah Nutku 
Sami Orberk 
İsmail Şener 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Aziz özbay 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

YOZGAD 
İhsan Aktürel 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Suat Başol 
Necati Diken 
Sabih Duralı 
Hakkı Hilâlcı 
Cemal Kıpçak 
Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 
A m i Yurdabayrak 
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AFYON KARAHlSAR 
Arif Demirer 
Kemal özçoban 
Saip özer (I.) ' ,:. 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küf reyi 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
ismet Olgaç 

ANKARA 
Muhlis Bayramöğlu 
Dağıstan Birierbay 
Hamdi Bulgurlu (I.) 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
.Zafer öokçer 
Necmi inanç 
Şeref Kâmil Mengü 
Fuad Seyhun 
Hazım Tûregün 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Asım Okur 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Necati Celim 
Nail öeveci 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Mekki Said Esen 
Mücteba Iştın 
Halil Imre 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
Yahya Pelvan ı 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

î : 70 2.5 . 1955 C : 1 
[Reddedenler] 

KARS 
Fevzi Aktaş 

[Reye iştirak etmiyenler] 
| Şevki Hasırcı (1.) 

Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker (I.) 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Selâhattin inan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Sabri Çonkar 
Ahmet Tlatı 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 
Mehmet özbey 

BURSA 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Sadettin Karacabey 
ibrahim öktem 
Ali Ferruh Yücel 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Safaeddin Karanakçı 
ihsan Karasioğlu 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Asım Emrem 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Yaşar Gümüşel 
Muzaffer önal 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Ali Rıza Kıhçkale 

DENÎZLI 
Baha Akşit 

Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
Mehmet Karasan 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Halil Turgut 

ELÂZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 
Salâhattin Toker 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı (1.) 

Mustafa Rahmi Sanalan 
ERZURUM 

Ishak Avni Akdağ 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Hasan Numanoğlu 
Rıza Topcuoğlu (t.) 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
ismail Sayın 

GAZİANTEB 
Abdülkadir Atik 
Ekrem Cenanı 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN i 
Hamdi Bozbağ 

GÜMÜŞANE i 
ismail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı (t.) 
Sabri özcan San 
Halis Tokdemir 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Sekip inal | 

A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Ramazanoğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Yakup Çukuroğlu 
Hüseyin Fırat 
ibrahim Gürgen 
Hidayet Sinanbğlu 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Kemal Demiralay 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Aleksandros Hacopulos 
(t) 
Ziya Köktürk 
Naci Kurt 
Nadir Nadi 
Nizamettin Âli Sav 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah ^uph i Tan-
rıöver 
Celâl Türkgeldi 
Nuri Yamut (î.) 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Nebil Sadi Altuğ 
Cihad Baban 
Arif Güngören 
Necdet Incekara 
Halûk ökeren 
Ekrem Hayri Üstündağ 
(I.) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
ibrahim Us 
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Bıza Yalçın ' 

KASTAMONU 
Süleyman Çağlar 
Salim Esen 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Hakkı Kurmel 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Sefer Göksel 
Hamza Osman Erkan 
Cemal Tüzün 

KONYA 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık 
Tevfik Fikret Baran 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebuzziya 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Ahmet Koyuncu 
Muammer Obuz 
M. Rüştü özal 

KÜTAHYA 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
İsmail Hakkı Veral 

MALATYA 
Kâmil Kırıkoğlu 
Nuri Ocakeıoğlu 
Hilmi Özbay 

Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Unsalan 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Melih Koçer 

MARAŞ i 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdurrahman Bayar 
Ablükadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Halim Satana 

MUĞLA 
Akif Sarıoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertur 
Hüseyin Avni Göktürk 
Hüseyin Ülkü 
Zihni Üner 

ORDU 
Bekir Baykal 
Mehmet Cemil Bengü 
Fazıl Erim 
Sabri îşbakan 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 

[Münhal M 
Aydın l 
Bursa 1 
Diyarbakır 1 
İstanbul 1 

Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güri§ 
Abdullah Keleşoğlu 
Muhittin özkef eli 
Hamdi Tekay 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Cavid Oral 
Salim Serçe (î.) 
Lûtfi Sezgin 
Mehmet Ünaldı 

SİÎRD 
Suat Bedük 

SİNOB 
Nuri Sertoğlu 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ (t.) 
Abdurrahman Doğruyo) 
Şevki Ecevit 
Etem Erdinç 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Bahattin örnekol 
Ahmet özel 
Memduh Turhan 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Zeki Erataman 

TOKAD 
İhsan Baç 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Selâhattin Gülüt 
Hasan Kangal 
Mehmet Şahin 

ebusluklar] 
Kayseri 2 
Zonguldak 1 

7 

Yusuf Ulusoy 
TRABZON 

Sabri Dilek 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Pertev Sanaç 
Osman Turan 

TUNCELİ 
- t i - l ö l e l i 1 - U U t Cl 

Bahri Turgut Okay-
gün 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Mehmet Hatiboğlu 
Hasan Oral 
Helâl öncel 
Saim önhon 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Gorentaş 
Hamit Kartal 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erzurum 

1 luoğlu (I.) 
Numan Kurban 
Hâşim Tatlıoğlu 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 



î : 70 2.5.1955 C : 1 
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması Âkıd Taraflanndan bâzıları ile Japonya arasın
daki Ticari Münasebetleri Düzenliyen Beyannamenin tasdiki hakkında Kanuna verilen rey

lerin neticesi 

Âza adedi 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifle! 

Reye iştirak 'etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

541 
278 
278 

0 
0 

256 
7 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

[Kabul edenler] 
AFYON KARAHISAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Halis öztürk 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Hâmit Koray 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muzaffer Ergüder 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Âliye Temuçin 
Hazım Türegün 
Mümtaz Tarhan 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Enver Karan 
Attilâ Konuk 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nihat lyriboz 
Etem Menderes 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin inan 

BOLU 
Mithat Dayıoğlu 
ihsan Gülez 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 
Behçet Kayaalp 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Muhlis Erdener 
Agâh Erozan 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 

Kenan Yılmaz 
ÇANAKKALE 

Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Emin Kalafat 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
ibrahim Aydın 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Hilmi Çeltikçioğlu 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Ali Rıza Karaca 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Ragıp Karaosmanoğlu 
ihsan Hamid Tiğrel 
Mehmet Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 
Hasan Maksudoğlu 

Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 
Kemal Yaşınkılıç 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Hüsnü Gröktuğ 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
Mustafa Rahmi Sanalan 
Tevfik Şenocak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Zeki Çavuşoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Abdülkadir Eryurt 
Hâmid Şevket ince 
Cemil önder 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Salih Fuad Keçeci 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZlANTEB 
İhsan Daî 
Samih inal 
Süleyman Kuranel 
Alı Ocak 
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GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin înanç 
Abdullah Izmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
Halis Tokdemir 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

ÎÇEL 
Refik Koraltan 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mutlu gil 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Nazim Bezmen 
Ali Fuad Cebesoy 
Hadi Hüsman 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Mükerrem Sarol 
Hanri Soriano 
Zakar Tarver 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlatoar 
Ahmet Topçu 
Fahrettin Ulaş 
Tahsin Yazıcı 

ÎZMÎR 
Mehmet Aldemir 
Nebil Sadi Altuğ 
Pertev Arat 
Muzaffer Balaban 
Muammer Çavuşoğlu 
Osman Kapani 
Nuriye Pınar 
ilhan Sipahioğlu 
Behçet Uz 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 

1 : 70 
Nâzım Batur 
Hilmi Dura 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Muzaffer Ali Mühto 
Nazifi Şerif Nabel 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Osman Nuri Deniz 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 
İbrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
M. Ali Ceylân 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Ahmet Bilgin 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Ekrem Alican 
Selâmi Dinçer 
Turan Güneş 
Kâzım Meriç 
Nüzhet "Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Hidayet Aydmer 
Tevfik Fikret Baran 
Sıtkı Salim Burçak 
Muhittin Güzelkılmç 
Mekki Keskin 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 
Halil özyörük 

KÜTAHYA 
Ali Galip Bubik 
Ahmet îhsan Gürsoy 
Osman özbilen 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
İsmet İnönü 
Mehmet Kartal 
Abdullah Köroğlu 

2.5.1955 C : 1 
Mehmet Fahri Oral 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Hikmet Bayur 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Nedim ökmen 

MARDİN 
Bahattin Erdem 
Halim Satana 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Turan Akarca 
Yavuz Başer 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Nâtık Poyrazoğhı 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hasan Hayati Ülkün 

ORDU 
Fazlı Ertekin 
Selâhattin Orhon 

RİZE 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Sslim Çonoğlu 
Tevfik ileri 
Muhittin özkefeli 
Şükrü Uluçay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 

Ahmet Topaloğhı 
M-shmet Ünaldı 

SURD 
Baki Erden 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
Şerafettin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbaş 
Haşim Tan 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Kâzım Oskay 

TEKİRDAĞ 
Ferid Alpiskender 
Necmi Arman 
Fethi Mahramlı 
Samim Yücedere; 

TOKAD 
Ömer Sunar 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Muzaffer Harunoğlu, 
Emrullah Nutku 
Sami Orberk 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Celâl öncel 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 
Hamit Kartal 
Kemal Yörükoğlu 

YÖZGAD 
Danyal Akbel 
ihsan Aktürel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Numan Kurban 
Hâşim Tatlıoğlu 
Ali Ünlüsoy 
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ZONGULDAK 
Sebatı Ataman 
Hüseyin Balık 

AFYON KARAHÎSAR 
Kemal özçoban 
Saip özer (1.) 
Gazı Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küf re vi 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
tsmet Olgaç 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Necmi İnanç 
Şeref Kâmil Mengü 
Fuad Seyhun 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Asım Okur 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Necati Celim 
Nail Geveci 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Mekki Said Esen 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Halil Imre 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
Yahya Pelvan 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
Yünmü Üresin 

BİNGÖL 
Sait Göker (I.) 

t : 70 
Suat Başol 
Necati Diken 
Sabih Duralı 

2.5.1955 Û : î 
Hakkı Hilâlcı 
Cemal Kıpçak 
Nusret Kirişcioğlu 

[Reye iştirak etmiyenler] 
BOLU 

Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Fahri Belen 
Sabri Çonkar 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Müfit Erkuyumcu 
Sadettin Karacabey 
İbrahim öktem 
Ali Ferruh Yücel 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Safaettin Karanakçı 
İhsan Karasioğlu 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Asım Emrem 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Yaşar Gümüşel 
Muzaffer önal 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Yakup Gürsel 
Ali Rıza Kılıçkale 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
ismail Hadımlıoğlu 
Mehmet Kar asan 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Yusuf Azizoğlu (I.) 
Mustafa Ekinci 

Halil Turgut 
ELÂZIĞ 

Ömer Faruk Sanaç 
Selâhattin Toker 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı (I.) 

ERZURUM 
Ishak Avni Akdağ 
Şevki Erker 
Hasan Numanoğlu 
Rıza Topcuoğlu (1.) 

ESKİŞEHİR 
ismail Sayın 

GAZÎANTEB 
Abdülkadir Atik 
Ekrem Cenani 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GÜMUŞANE 
ismail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı (I.) 
Sabri özcan Sara 
Efalit Zarbun 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Sekip inal 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Ramazanoğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Yakup Çukuroğlu 
Hüseyin Fırat 
ibrahim Gürgen 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrak 

İSTANBUL 
Celâl Bayar (Reisieum. 
hur) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Hacopulos 
(t) 
Lûtfi Kırdar 
Ziya Köktürk 
Naci Kurt 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Nizamettin Âli Sav 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Celâl Türkgeldi 
Nuri Yamut (I.) 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Cihad Baban 
Behzat Bilgin 
Sadık Giz 
Arif Güngören 
Necdet Incekara 
Rauf Onursal 
Halûk Ökeren 
Mehmet Ali Sebük 
Abidin Tekön 
Ekrem Hayri Üstündağ 
(î.) 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 
ibrahim Us 

KASTAMONU 
Süleyman Çağlar 
Salim Esen 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
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Mahmut Erbil (t.) ' 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı 

KOCAELİ 
Ziya Afığ 
Hamdı Başak 
Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel (I.) 
Cemal Tüzün 

KONYA 
Abdürrahman- Fahri 
Ağaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrıaçık 
Remzi Birand 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Reyhan Gökmenoğlu 
Ahmet Koyuncu 
Muammer Obuz 
M. Rüştü özal 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Nihat Haluk Pepeyi 
ismail Hakkı Veral 

MALATYA 
Ahmet Fırat (1.) 
Kâmil Kırıkoğlu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Hilmi özbay 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 

Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Melih Koçer 
Muzaffer Kurbanoğlu 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 

MUĞLA 
Akif Sarıoğlu 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Sadettin Ertür 
Hüseyin Avni Göktürk 
Hüseyin Ülkü 
Zihni Üner 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal , 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
Fazıl Erim 
Sabri îşbakan 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
Hüseyin Agun 
İzzet Akçal 
Mehmet Fahri Mete 

Ahmet Morgil 
SAMSUN 

Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Abdullah Eeleşoğlu 
Hamdi Tekay 
Ferid Tüzel 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 
S adat Ban (t.) 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Cavid Oral 
Salim Serce (İ.) 
Lûtfi Sezgin 
Sinan Tekelioğlu 
Nurullah İhsan Tolon 
İsmet Uslu 

SİİRD 
Suat Bedük 

SİNOB 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ (1.) 
Abdürrahman Doğruyol 
Şevki Ecevit 
Etem Erdinç 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Bahattin örnekol 
Ahmet özel 
M. Nurettin Tugay 

Hüseyin Yüksel 
TEKİRDAĞ 

İsmail Hakkı Akyüz 
Zeki Erataman 

TOKAD 
İhsan Baç 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Selâhattin Gülüt 
Ahmet Gürkan 
Osman Hacıbaloğlu 
Hasan Kangal 
Mehmet Şahin 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Pertev Sanaç 
İsmail Şener 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Bahri Turgut Okaygün 

URFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Mehmet Hatiboğlu 
Hasan Oral 
Saim önhon 
Aziz özbay 
Muzaffer Timur 

YOZÖAP 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu (1.) 

[Münhal Mebusluklar] 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
İstanbul 
Kayseri 
Zonguldak 

\>e*<( 
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Devre : X 
ÎStima: 1 S. S A Y I S I : 

Atatürk Orman Çiftliğinin 1950, 1951, 1952 ve 1953 yılları bilân-
çolariyle kâr ve zarar hesaplarına ait raporların gönderildiğine dair 
Başvekâlet tezkereleri ve Bütçe ve Ziraat encümenlerinden kurulan 

Muhtelit Encümen mazbatası (3/32, 33, 34, 38) 

Atatürk Orman Çiftliği 1950 yılı Bilançosu ile kâr ve zarar hesaplarına ait raporun gönderildi
ğine dair Başvekâlet tezkeresi (3/32) 

T. C. 
Başvekâlet •«. .., * * • 

Muamelât Umum Müdürlüğü 13 . X . 1952 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 85/27, 6/2971 
' Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Umumi Murakabe Heyeti tarafından hazırlanan Atatürk Orman Çiftliğinin 1950 yılı Bilanço 
ve kâr ve zarar hesaplarına ait raporun, 5659 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre, ilişik olarak 
sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

Atatürk Orman Çiftliğinin 1951 yılı Bilançosu ile kâr ve zarar hesaplarına ait raporun gönde
rildiğine dair Başvekâlet tezkeresi (3/33) 

TC. 
Başvekâlet 14 . / / / . 1953 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 
8ay% : 85-27, 6/832 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Umumi Murakabe Heyeti tarafından hazırlanan Atatürk Ormaa Çiftliğinin 1951 yılı Bilanço, 
k&r> ve^zaKtr hesaplarına ait raporun, 5659 sayılı Kanunaıı* 6 ncı maddesine göre, ilişik olarak su-
n-nlduğnnu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil V. 
Dr. Üstündağ 
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Atatürk Orman Çiftliğinin 1952 yılı Bilançosu ile kâr ve zarar hesaplarına ait raporun gönde

rildiğine dair Başvekâlet tezkeresi (3/34) 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 6/2886 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Umumi Murakabe Heyeti tarafından hazırlanan Atatürk Orman Çiftliğinin 1952 yılı Bilanço 
ve kâr ve zarar hesaplarına ait raporun, 5659 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre, ilişik olarak 
sunulduğunu saygılarımla arz ederim, 

Başvekil 
A. Menderes 

Atatürk Orman Çiftliğinin 1953 yılı Bilançosu ile kâr ve zarar hesaplarına ait raporun gönde
rildiğine dair Başvekâlet tezkeresi (3/38) 

T. C. 
Başvekâlet 26 . X . 1954 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 85 - 27, 413 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Umumi Murakabe Heyeti tarafından hazırlanan Atatürk Orman Çiftliğinin 1953 yılı Bilanço 
ve kâr ve zarar hesaplarına ati raporun, 5659 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre, ilişik olarak 
sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
'• • • A. Menderes 

Atatürk Orman Çiftliğinin 1950, 1951, 1952 ve 1953 yılları faaliyet ve hesaplarını tetkik eden 

Su Komisyonu raporu 

Atatürk Orman Çiftliğinin 1950, 1951, 1952 ve 1953 bilanço yılları faaliyet ve hesaplarına 
ait Umumi Murakabe Heyeti raporiyle Çiftlik Müdürlüğünün idari, malî ve teknik konular 
hakkındaki cevapları üzerinde komisyonumuzca gerekli tetkikler yapılmıştır. Seneler üzerine 
vaziyeti aşağıda arz ediyoruz : 

I - 1950 Bilanço yılı : 

1. Genel durum: 

(Gazi Orman Çiftliği) 1938 senesinde, 3308 numaralı Kanunla tesis edilmiş olan (Devlet 
Ziraat İşletmeleri Kurumu) na bağlanmıştır. 

Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumunun 7 . VI . 1949 tarihli ve 5433 numaralı Kanunla (Dev
let Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü) ne devrinden sonra çıkarılan 24 , III . 1950 tarihli 

( S. Sayısı : 255 ) 

9 . X . 1953 
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ve 5659 sayılı Kanunla ise, Ziraat Vekâletine bağlı ve tüzel kişiliği haiz olmak üzere 7,5 mil
yon lira sermayeli (Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü) şekline inkılâp ettirilmiştir. 

Mevzuata göre Çiftliğin çalışma konuları : 
1) Umumi ziraat; 2) Bağ ve bahçe kültürleri ve ağaçlandırma; 3) Hayvancılık; 4) Hay

vanat bahçesi; 5) Ziraat sanatlarıdır. 
Bunlardan başka Çiftlik îdaresi, gerek kendi mahsul ve mamullerini ve gerekse Ziraat Ve

kâletinin vereceği salâhiyetle bu Vekâletin diğer müessese ve çiftliklerinde.istihsal ve imal 
edilip değerlendirilen mahsul ve mamulleri alarak ticaret maksadiyle satışa arz eder. 

2. İşletmecilik : ; - . ' - ' • 

Atatürk Orman Çiftliği arazisi 97.535 dekardır. Bunun 14.943 dekarı tarla; 60.760 dekarı 
kültür arazisidir. 21.832 dekarını da orman, park, arsa, kum-taş ocakları gibi arazi teşkil 
ediyor. 

Atatürk Orman Çiftliği 1 . IV . 1950 tarihinde faaliyete geçmiştir. Bu yıl içinde ekilen arazi 
ile istihsal miktarları aşağıda gösterilmiştir : 

Ekilen İstihsâl Dekara verim Kilo maliyeti 
Hektar Ton vasatisi kilo Kuruş 

Buğday 675 623 92,315 14,98 
Arpa 307 378 123,185 12,07 
Yulaf 69 65 99,771 10,30 

Kilo maliyetleri müsait görülmüştür. 
Diğer mamuller : 
Çiftlikte bilanço devresi içinde 292 ton pastörize süt; 3 991 teneke beyaz peynir; 229 015 kilo 

yoğurt; 6 315 kilo tereyağı; 9 666 kilo kaşar peyniri ve 232 ton şarap imal edilmiştir. 
1950 yılı sağmal hayvan kadrosu ve süt istihsali : 

Sağmal Alman 
hayvan adedi süt kilo 

Mantafon ineği 24 67 035 
Zavut ineği 188 297 446 

Sığırcılık yekûnu 212 363 481 
Koyun 2 420 83 397 

Çiftliğin yukarda işaret edilen istihsal ve imal faaliyeti haricinde aşağıdaki yıllık rakamları da 
arz ediyoruz : • 

T. L. 

İtibari sermaye 7 500 000 
ödenmiş sermaye 5 748 016 
öz sermaye 5 760 516 
Yabancı sermaye 246 080 
Fiilî memur adedi 104 Ad. 
Stoklar 701 170 
Satışlar maliyeti 1 317 707 
Satışlar tutarı 1 573 892 
Gayrisâfi satış kârı 256 185 
Âmme hizmetleri masrafları 274 284 
Senelik zarar 226 539 

( S, Sayış! ; 255 ) 
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Çiftlik 1950 yılında, çiftlik müdürü, hesap işleri şefi, müşavir avukat, ticaret ve ziraat sanat
ları şeflerinden mürekkep bir heyet tarafından idare edilmiştir. Bu heyet, Çiftliğin kuruluşundan 
yıl sonuna kadar yüz üç toplantı yapmıştır. 

Aynı yılda barem hükümlerine göre çalıştırılması icabeden 19 kadroya mukabil 17; ihtisas hü
kümlerine göre çalıştırılması gereken 7 kadroya mukabil 2 ki ceman barem içi 26 memur kadro
suna karşılık 19 memur çalıştırılmıştır. Barem dışı 148 memur kadrosuna mukabil de 83 memur 
ve 4 aded geçici hizmetliye karşılık ise 2 muvakkat müstahdem istihdam olunmuştur. 

Mevzuat bakımından, muhtelif müstahdem ve daimî işçilerin Çiftlikte parasız ikamet ettiril
meleri hakkındaki talimatname ile hariçten satmalmalara ait esasları tesbit eden talimatname Zi
raat Vekâletince tasdik edilerek tatbikata vazolunmuştur. İşçilere karşı İşçi Kanunu hükümleri 
yerine getirilmiştir. 

•i. Malî durum : 

1. Çiftliğin kullandığı 5 881 620,54 liralık umumi sermayenin % 35,78 i sabit kıymet veya 
bu mahiyetteki aktiflere; 

% 14,13 ü hazırlık işlerine, mütedavil kıymetlere ve sair aktiflere; 
% 20,09 u kasa ve bankadaki paralara; 
2. 5 635 540,53. lira öz kaynakların : 
% 68,66 sı sabit kıymet mahiyetindeki aktiflere; 
% 14,75 i paraya çevrilebilen aktiflere, 
% 16,59 u kasa ve bankalara yatırılmıştır. 
Umumi Murakabe Heyeti raporunda, müşahede edilen sermaye fazlalığının, iştigal sahasına gi

ren işlerin tahakkuk ettirilmesi halinde likiditesinin normal haddini bulacağı ifade edilmiştir. 

5. Bilanço, kâr ve zarar hesabı : 

* Atatürk Orman Çiftliğinin teşkiline ait 24 . I I I . 1950 tarih ve 5659 sayılı Kanunun hemen me
riyete girmesini mütaakıp, bu kanunun ikinci muvakkat maddesi gereğince Devlet Üretme Çift
liklerinden Orman Çiftliğine yapılacak devirler için teşkil edilen dört kişilik heyetin devir pro
tokolünü 21 ay gibi uzun bir müddet sonra 25 . XI I . 1951 tarihinde tanzim etmesi, birbirini taki
ben devirlerin yapılması ve üç bilanço hazırlanması; muhasebe kadrolarının fazlaca kısılmış olma
sı gibi sebeplerle kanunun altıncı maddesinin bilanço kâr ve zarar hesaplarının sene sonunu ta-
kibeden üç ay zarfında verilmesini âmir olan hükmünün yerine getirilmediğine ve 1950 bilançosu
nun onbir buçuk aylık rötarla ancak 17 . III . 1952 tarihinde Umumi Murakabe Heyetine verilebil
diğine mezkûr heyet raporunda işaret edilmiştir. 

Bilançoya esas kayıtlar muntazam tutulmuştur. Bilançoya göre sevk ve idarede hüsnüniyet, 
ciddiyet ve maksada uygunluk müşahede edilmiştir. Bilanço üzerinde Umumi Murakabe Heyetin
ce yapılan revizyon, boşluk bırakmıyan bir şekilde ve usulü dairesinde yapılmış ve her pozisyona 
ait hesaplar dikkatle tetkik edilmiş ve muaddel bir bilanço tanzim olunmuştur. 

Çiftliğin 1950 yılı hesapları 226 539,20 lira zararla kapanmıştır. Bunun sebebi, mülga Ticarî İş
letmeler müessesesinden Çiftliğe devredilen süt mamullerinin yüksek maliyetli oluşu ve müessese
nin çürük alacakları için 73 644,82; hastalıklı sığırlarla meyvesiz fidanlar için 36 912,83 lira ol
mak üzere ceman 110 557,65 lira karşılık ayrılması ve aynı zamanda âmme hizmetlerinin hesap 
devresi içinde 240 442 liralık bir masraf bakiyesi irae etmesidir/ 

Umumi Murakabe Heyeti raporunda 226 539,20 liraya baliğ olan zararın 101 563,96 liralık kıs
mının mevcut ihtiyatlarla kapanabileceği kaydedilmekte ve geriye kalan 124 975,24 liranın kuru
luş kanununun 8 nci maddesi mucibince Ziraat Vekâleti bütçesine konulacak yardım tahsisatı 
ile karşılanması gerektiğine işaret olunmaktadır. 

( S. Sayısı : 255 ) 
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6. Umumi Murakabenin temenni ve teklifleri ; 

Umumi Murakabe Heyeti raporunda temenni veteklifler olarak kaydedilen maddelerden : 
1. Bütçe ile alınmış olan tahsisatın tecavüz edilmesi keyfiyeti sonradan münakalelerle ıslah 

edilmiştir. 
2. îş programları ve bütçe tekliflerinde ayrı bir finansman plânı gösterilmesi ve müessese

nin şubeler arası satışlariyle haricî satışlarının ayrı ayrı belirtilmesi hususu 1953 yılı iş program
larında ve bütçesinde nazara alınmıştır. 

3. îş programı ve bütçelerin daha esaslı tahminlere istinat ettirilmesi keyfiyeti üzerinde son 
yıllarda dikkatle durulmuştur. 

4. Çiftliğin askerî birliklerle diğer teşekküller tarafından işgal olunan arazi durumu 6238 
sayılı Kanunla tasfiye edilmiştir. 

5. 1950 yılında tarla ziraatine tahsis edilen arazi 6 759 dönüm iken 1953 de 12 300 dönüme 
çıkarılmış ve bu yıl 1 200 ton tohumluk buğday tevzi edilmiştir. 

6. 1951 ve 1952 yıllarında yem nebatları tecrübelerine başlanmış ve devam olunmuştur. 
7. Tavuk üretme işine 1955 bütçesiyle başlanmıştır. 
8. Pastörize süt tesisleri kısmen yenilenmiştir. 
9. Çiftlik arazisine bidayeten dikilmiş olan akasyanların yerine çam dikilmesine başlanmış 

.olduğundan orman ve park masraflarının indirilmesi cihetine gidilememiştir. 
10. 1953 yılında yüzde elli nispetinde suni gübre kullanılmıştır. 
11. 1951 yılında 50 dekar bağla 120 dekar meyvelik tesis edilmiştir. 
12. 1950 de havaların çok soğuk olması dolayısiyle meyve satış masrafları yüksek tecelli et

miştir. Şarap fiatlan da uygun seviyeye yükseltilmiştir. 
13. Müessese şubeleri arasında yapılan mahsul satışlarının maliyet üzerinden kıymetlendiril-

mesine 1953 de başlanmıştır. 
14. Çiftlik kadastrosu 1954 de ikmâl edilmiştir. 
15. Şüpheli ve çürük alacakların tasfiyesine devam edilmektedir. 

n - İ951 Blânço yılı : 

1. Genel durum : 

Çiftliğin arazi varlığında, 1950 yılma göre bir değişiklik olmamıştır. 
Bu yıl içinde ekilen arazi ile istihsal miktarları, 1950 yılı ile mukayeseli bir şekilde aşağıda 

kaydedilmiştir: 

2. tğleime : 

Buğday 

Arpa 

Yulaf 

Bu sene dekar verim vasatileri, hava şartlarının müsaadesinden, nadasların zamanında yapılmasın
dan ve suni gübrelemeden yükselmiştir. 

Yukarda kaydedilen hububattan başka müessese 1951 yılında 2 470 baş kuzu, 297 ton pastörize süt, 

Sene 

1951 
1950 
1951 
1950 
1951 
1950 

Ekilen 
Hektar 

504 
675 
211 
307 

15 
69 

İstihsal 
Ton 

632 
623 
416 

" 378 
17 
65 

Dekara verim 
vasatisi kilo 

125,5 
92,315 

197,4 
123,185 
115,3 

99,771 

Kilo maliyeti 
Kuruş 

15,87 
14,98 
10,34 
12,07 
12,21 
10/30 
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282 ton yoğurt, 8 ton kaşar peyniri, 4,5 ton tereyağı, 1 786 teneke beyaz peynir ve 450 ton şarap is
tihsal ve imal etmiştir. 

Bu yıl içinde, Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğünün Nevşehir'deki Şarap Fabrikası ki
ralanarak şarap imâline başlanmıştır. 

Çiftliğin 1951 senesi faaliyeti hakkında gene] bir fikir vermek maksadiyle aşağıdaki yıllık rakam
lar arz edilmiştir : 

İtibari sermaye 
ödenmiş sermaye 
Öz sermaye 
Yabancı sermaye 
Fiilî memur adedi 
Stoklar 
Satışlar maliyeti 
Satışlar tutarı 
(layrisâfi satış kârı 
Âmme hizmetleri masrafı 
Senelik zarar 

tu ve süt istihsali 
1951 

Sağmal hayvan 
Adedi 

32 
228 

260 
3 320 

1951 
T. L. 

7 500 000 
5 748 016 
5 772 516 
216 906 

484 754 
1 755 821 
1 928 797 
202 976 
325 957 
4 068 

Alman süt 
Kilo 

78 872 
318 188 

397 060 
114 257 

1950 
T, h. 

7 500 000 
5 748 016 
5 760 516 
246 080 

126 
701 170 

1 317 707 
1 573 892 
256 185 
274 284 
226 539 

1950 
Sağmal hayvan Al 

Adedi 

24 
. 188 • 

212 
2 420 

104 Ad. 

• " ' i 

iman süt 
Kilo 

67 035 
297 446 

363 481 
83 397 

Montafon ineği 
Z anıtlar 

Sığırcılık yekûnu 
Koyunculuk yekûnu 

Umumi Murakabe Heyeti raporuna göre montafonların artışı düvelerin çağ değiştirerek inek 
kadrosuna geçmeleri; zavutlarla koyunlardaki artışlar da yeni mubayaalar neticesidir. 

İnek sütü artışının inek adedine uygun olmamasının sebebi ise, o sene Şap hastalığının zuhuru 
ve genç ineklerin az süt vermeleridir. 

.1951 yılında iş hayvanı 48 baştır. Bunlardan yalnız 32 başı çalıştırılmıştır. 
Murakabe Heyeti, kısmen motorlu vasıtalardan istifadeyi maliyet bakımından tavsiye et

miştir. 
Âmme hizmetleri faaliyeti: ' "-*"*"* , ' . " < ' . . . "-, \ . 

1950 1951 

Masraf 
164 666 36 
109 617 81 

Gelir 
1 822 96 
32 019 — 

Masraf 
175 855 52 
150 101 94 

Gelir 
14 359 37 
140 229 54 

Orman, parklar 
Hayvanat Bahçesi 

Hayvanat Bahçesinin takviyesi masrafın ve gelirin artmasını intacetmiştir, 

i S. Sayısı: 255), 
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Raporumuzun 1950 kısmında arz edilen îdare Heyeti 1951 yılında 163 karar almıştır. 
1951 personel durumu, 1950 ile mukayeseli bir şekilde aşağıda gösterilmiştir : 

Fiilî memur adedi Nazari kadro adedi 

Barem hükümlerine göre 
İhtisas » » 

Barem içi memurlar yekûnu 
Barem dışı memurlar ve ücretliler 

1951 yekûnu 
1950 » 

4. Malî durum : 

14 
4 

18 
108 

126 
104 

17 
4 

21 
129 

150 
178 

„•» r »• ; *- f «• 

1) Müessesesnin kullanmış olduğu 5 860 379 33 liralık umumi sermayenin : 
% 66,18 i sabit kıymet veya bu mahiyetteki aktiflere (geçen yıl bu nispet % 65,78 idi.) 
% 11,71 i hazırlık işlerine, mütedavil kıymetlere ve sair aktiflere (geçen yıl % 14,13 idi.) 
% 22,11 i kasa ve bankalardaki paralara (geçen yıl bu nispet % 20,09 idi.) 
2) 5 643 472 85 lira öz kaynakların : 
% 68,72 si sabit kıymet mahiyetindeki aktiflere (geçen yıl % 68,66 idi.) 
% 12,16 sı paraya çevrilebilen aktiflere (geçen yıl % 14, 75 idi.) 
% 19,12 si kasa ve bankalara (geçen yıl 16,59 idi.) yatırılmıştır. 
Umumi murakabe heyeti raporunda, müşahade edilen yüksek likiditenin, müessesenin iştigal sa

hasına giren işlerin daha şümullü bir şekilde tahakkuku halinde normal vaziyeti alacağı kayde
dilmiştir. 

5. Bilanço, kâr ve zarar hesabı : 

1951 çiftlik bilançosunu tetkik eden umumi murakabe heyetinin, yaptığı bâzı tashihler üzerine 
tanzim edilen muaddel bilançoya* göre bu sene hesapları 4 067,68 lira zararla kapanmıştır. Bu za
rarın, geçen yılın 226 539,20 lirayı bulan müdevver zararının 124 975,24 liralık kısmı ile birlikte 
Çiftlik Kuruluş Kanununun 8 nci maddesi hükmünce Ziraat Vekâleti bütçesine konacak yardım 
ödeneği ile karşılanması lâzımgelmektedir. 

6. Umumi Murakabe Heyetinin temenni ve teklifleri : 

Heyet raporunda, 1950 faaliyet ve hesapları üzerine belirtilip mütaakıp yıllarda müessesece ıs
lah ve tatbik edilen bâzı hususlar 1951 raporunda da işaret olunmuştur. 

1951 raporunda ayrıca kaydedilen temenni ve tekliflerden, masraf icmal tablolarında gelirle
rin gösterilmesi, müşterek işletmeler masraflarının, masraf bütçesinde önceden ünitelere taksimi 
hususları ancak 1955 bütçesinde tatbik edilmiştir. 

Sağmal hayvan sayısının artırılmasına çalışılmıştır. Döviz darlığı yüzünden isviçre, Holânda 
ve Amerika'dan alınacak sağmal inekler getirtilememiştir. 

îş hayvanı kadrosunun tenkisine ve motorlu taşıt istimaline 1952 de başlanmıştır. 
Çiftliğin fazla nakdi yeni istihsal tesislerine yatırılmıştır. Bankalarda kâfi miktardan fazla 

nakit bırakılmamıştır. 

( S. Sayıaı: 265). 
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III -1952 bilanço yılı : 

1. Genel durum : 

Bu yıl içinde müessesenin arazi vaziyetinde değişiklik olmuş ve evvelki senelerde 97 535 de
kar olan arazinin 97 204 dekara indiği görülmüştür. Bunun sebebi 1952 yılı içinde Ankara - İstan
bul yolu için 6000 sayılı Kanunla 330 967 metre karenin Karayolları Umum Müdürlüğünce istim
lâk edilmiş olmasıdır. 

Yine bu yıl içinde meralardan 4425 dekarlık bir kısım tarla arazisine inkılâbettirilmiştir. Bu
nun lüzumu, Umumi Murakabe Heyetinin 1950 raporunda belirtilmişti. 

2. İşletme : 

1952 yılı içinde ekilen arazi ile istihsal miktarları 1951 yılı ile mukayeseli bir surette aşağıda 
kaydolunmuştjır: 

Ekilen İstihsal Dekara verim Kilo maliyeti 
Sene hektar Ton vasatisi Kilo Kuruş 

Buğday 

Arpa 

Yulaf 

1952 
1951 
1952 
1951 
1952 
1951 

699,6 
504 
380 
211 

15 
15 

1 016,8 
632 
798,3 
416 

16,4 
17 

145,3 
125,5 
210 
197,4 
109,2 
115,3 

13,73 
15,87 
8,82 

10,34 
3,39 

12,21 

(Not : Yulafın maliyetinde iki yıl arasında görülen büyük farkın yulaf masraflarından bir kıs
mının diğer istihsal unsurlarına kaymasından mütevellit olduğuna Umumi Murakabe Heyeti rapo
runda işaret edilmiştir.) 

Çiftlik, mezkûr istihsallerden başka bu yıl içinde 2 775 baş kuzu, 332 ton pastörize süt, 246 ton 
yoğurt, 5,5 ton kaşar, 1 662 teneke beyaz peynir, 40 ton Kars yağı ve 1 024 ton şarap imal ve istih
sal etmiştir. 

Müessese, bu yıl içinde Nevşehir Şarap Fabrikasında 403,4 ton ve Tekel Umum Müdürlüğünden 
isticar ettiği Kilis Şarap Fabrikasında 525^9 ton şarap imal edilmiştir. Diğer taratftan BalâMa ki
raladığı 8 998 dekar arazide ziraat yapmıştır. 

Çiftliğin 1952 çalışmaları üzerinde toplu bir fikir vermek için §xı yıllık rakamları arz ediyoruz: 

İtibari sermaye 
ödenmiş sermaye 
öz sermaye 
Yabancı sermaye 
Fiilî memur adedi 
Stoklar 
Satışlar maliyeti 
Satışlar tutarı 
Gayrisafi satış kârı 

1951 
T. L. 

7 500 000 
5 748 016 
5 772 516 

216 096 
126 

484 754 
1 755 821 
1 958 797 

202 976 

1952 
T. L. 

7 500 000 
5 748 016 
5 978 733 

159 229 

716 292 
1 905 153 
2 479 424 

484 270 

146 

Âmme hizmetleri masrafları 325 957 396 352 
Senelik zarar veya kâr 4 068 (Z) 197 024 (K) 

( S. Sayısı : 255 ) 
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1952 yılı sağmal hayvan kadrosu ve süt istihsali : 

1952 1951 
Sağmal Alınan Sağmal Alman 
hayvan süt hayvan süt 
Adedi Kilo Adedi Kilo 

Zavutlar 190 288 970 228 318 188 
Montafonlar 28 44 766 32 78 872 

Sığırcılık yekûnu 218 333 736 260 397 060 
Koyunculuk yekûnu 2 422 92 993 3 320 114 275 

İnek sütündeki azalış hastalık dolayısiyledir. 
Koyun adedindeki azalış da maryaların satılmasından neşet etmiştir. 
İş hayvanı kadrosu, 1951 yılının 48 başına mukabil 1952 yılında 28 baştan ibarettir. 
Orman ve parklar, hayvanat bahçesi : 
1952 yılında orman ve parklar için 244.366,93 liralık masraf, 68.298,32 liralık gelir; Hayvanat 

Bahçesi için 151.934,83 liralık masraf, 96.867,44 liralık gelir kaydedilmiştir. 
Orman ve parklar masraflarındaki artış, Karadeniz Havuzu ile iki otobüs giderlerinin bu fasıl

dan tediye edilmesinden ileri gelmiştir. 
Orman ve parklar gelirlerindeki yüzde 375,64 nispetindeki fazlalık ise 172 bin lira sarfiyle tamiri 

yapılan ve noksan tesisleri ikmal edilen Karadeniz Havuzunun ve aynı zamanda 32.400 liraya muba
yaa edilen otobüslerin işletilmesinden tahassul etmiştir. 

Bu sene ilkbahar ve yaz aylarında havaların yağmurlu gitmesinden dolayı Hayvanat Bahçesi ge 
lirJeri azalmıştır. 

1952 yıjmda akasya ağaçlarının altında dikilen dört bin aded çam ağacının yüzde 95 şi tutmuş
tur. Bu suretle akasyalıklarm çamlıklara tahvili ameliyesine devam edilmiştir. 

Randımanlar : 
1952 de müessesenin tarla mahsullerinde artışlar kaydedilmiştir. Bunun sebebi hava şartlarının 

müsait gitmesi, nadasların vaktinde yapılması ve tarlaların ekseriyetle süperfosfatla gübrelenme-
sidir. 

Muhtelif meyve ağaçlarından 1951 yılında don yüzünden hiç mahsul idrak edilmemişti. Bu sene 
82.484 kilo mahsul alınmıştır. Bu sene bağlar kökünden söküldüğünden üzüm mahsulü elde edilme
miştir. Geçen senenin 15.969 adedine mukabil bu sene 36.825 fidan satılmıştır. 

3. İdari bünye : 

Çiftlik İdare Heyeti 19152 yılı içinde 109 karar almıştır. Geçen yıl 163 idi. 

Fiilî memur adedi Nazari kadro adedi 

Barem hükümlerine göre 
İhtisas •» » 

Barem içi memurlar yekûnu 
Barem dışı memurlar ve hizmetliler 

1952 yekûnu 
1951 » 

18 
4 

22 
124 

146 
126 

19 
4 

23 
142 

165 
150 

( S. Sayısı : 255 ) 
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Tapulama işleri: 
Umumi -Murakabe Heyeti raporunda bu senede tapulama işinin ikmal edilmediği kaydedilmiştir. 
Mevzuat durumu : 
Çiftliğin yeni bünyesine göre muhasebe talimatnamesinin hazırlanmadığı aynı raporda işaret 

olunmuştur. 
Bu yıl içinde personel talimatı hazırlanmış, tasdik ve kabul edilmiştir. 

L Mctâ bünye: 

1952 yılı içinde Çiftliğin kullanmış olduğu : 
1. 5 822 601,34 liralık umumi sermayenin : 
% 67,25 şi sabit kıymet veya bu mahiyetteki aktiflere (geçen yıl % 66,18 idi.) 
% 15,20 sı hazırlık işlerine ve mütedavil kıymetlere (geçen yıl % 11,71 idi.) 
% 17,55 şi kasa ve bankalardaki paralara (geçen yıl % 22,11 idi.) 
2. 5 663 371,63 lira öz kaynakların : 
% 69,14 ü sabit kıymet mahiyetindeki aktiflere (geçen yıl % 68,72 idi.) 
% 15,63 ü paraya çevrilebilen aktiflere (geçen yıl % 12,16 idi.) 
% 15,23 ü kasa ve bankalara (geçen yıl % 19,12 îdi.) 
Bu sene Çiftliğin likiditesi sabit kıymetlerle hazırlık işlerinde kısmen kullanıldığından bir 

miktar azaltılmıştır. 
Safi kâr : 
Atatürk Orman Çiftliği, 1951 yılının 4-067,68 liralık yıllık zararına karşılık 1952 yılında 

197 024,13 lira kâr temin etmiştir. Bu kârın yüzde yirmi beşi kuruluş kanununun 4 ncü maddtsi 
gereğince yedek sermayeye ayrıldıktan sonra, bakiyesinin aynı kanunun üçüncü maddesinin c fık
rası hükmünce Çiftlik sermayesine ilâvesi lâzımgelmektedir. 

Umumi Murakabe Heyetinin temenni ve teklifleri: 
1950, 1951 raporlarında işaret edilen bâzı noktalar 1952 ve mütaakıp senelerde ıslah ve tatbil 

olunmuştur. 
Hayvan yemi bakımından Çiftlik topraklarında Ziraat Fakültesince yapılan kıraçta yem nebat 

lan denemeleri ümit verici safhaya girmiştir. 
Abortüslü hayvanların tasfiye edildiği ve sağlamlara aşı tatbik olunduğu anlaşılmıştır. 

IV - 1958 bilanço yılı : r ; ; T - -.„. 

1. Genel durum, : 

1953 yılında, 1952 ye nazaran Atatürk Orman Çiftliğinin arazi durumunda değişiklik olmamış
tır. 

Yalnız 1953 yılı sonunda, Ziraat Vekâleti tarafından, Develt Üretme Çiftlikleri Umum Mü
dürlüğüne bağlı Urfa'daki Ceylânpmarı Çiftliğinden 20 bin dekarı Atatürk Orman Çiftliğine tah
sis edilmiştir. Ancak burada faaliyete 1954 yılında başlanmıştır. 

( S. Öftyısi: 255 ) 
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2. İşletme : 

1953 yılında ekilen arazi ile istihsal miktarları, 1952 ile mukayeseli bir surette aşağıda arz 
edilmiştir : 

Buğday 

Arpa 

Yulaf 

Sene 

1953 
1952 
1953 
1952 
1953 
1952 

. Ekilen 
hektar 

1230 
699,6 
281,7 
380 
30 
15 

İstihsal 
ton 

2000,264 
1016,824 

840 
798,271 
16,801 
16,352 

Dekara verim 
vasatisi kilo 

162,62 
145,3 
298,22 
210 
112 
109,2 

Kilo maliyeti 
Kuruş 

14,18 
13,73 

8,25 
8,82 
6,26 
3,39 

1953 yılında yulafın 150 dekarı yeşil yem olarak verildiğinden yalnız 150 dekarı biçilmiştir. 
1953 te hava şartları müsait gitmiştir. Diğer taraftan buğday ekim sahalarının % 89,2 sinin 

ve arpa ekim sahalarının hepsinin süperfosfat gübreisyle gübrelendiği anlaşılmıştir. 
Çiftliğin mezkûr istihsallerinden başka 1953 yılı içinde, 325 000 kilo sap - saman; 9 600 kilo mı

sır ; 232 400 kilo hayvan pancarı; 636 000 kilo yonca - ot; 130 000 kilo muhtelif yem nebatları: 
2 367 baş kuzu, 375 ton patsörize süt; 230 ton yoğurt ; 723 ton meyve; 4 ton kaşar peyniri; 2 783 
teneke beyaz peynir; 50 ton Karsyağı ve 1 305 ton şarap istihsal ve imâl edilmiştir. 

Müessese bu yıl da, 1952 de olduğu gibi, hariçten üzüm mubayaa etmek suretiyle Devlet Üret
me Çiftlikleri Umum Müdürlüğünden kiraladığı şarap fabrikasında 426 ton ve Tekel Genel Müdür
lüğünden kiraladığı Kilis Şarap Fabrikasında da 725 ton şarap ve 28,7 ton üzümözü imal etmiştir. 

Bu sene içinde Çiftlikte, temel hafriyatı, duvarları ve çatısından ibaret turistik otelin birinci 
kısım inşaatı 530 bin lira mukabilinde müteahhidine ihale edilerek işe başlanmıştır. 

Motorlu vasıtalar 

1952 kadrosu 1953 kadrosu 
Aded Aded .4 j 

Traktör (î§ ve nakliye) 13 13 
Biçerdöğer 4 6 
Motorlu nakil vasıtaları 9 15 

Traktörlerden dördü nakliye traktörüdür. 

( & Sayısı : 255 ) 
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Müessesenin 1953 mesaisi hakkında bir fikir vermek için aşağıdaki senelik rakamları arz edi

yoruz .-

itibari sermaye 
ödenmiş sermaye 
öz sermaye 
Yabancı^şrmaye 
Fiilî memur adedi 
Stoklar 
Satışlar maliyeti 
Satışlar tutarı 
Gayrisâfi satış kârı 
Âmme hizmetleri masrafları 
Senelik kâr 

Safi kâr veya zarar: 
Toprak mahsulleri 
Hayvan mahsulleri 
Ziraat sanatları 
Şarap satışı 
Çiftlik mamulü ekmek satışı 
Satış mağazaları 
Çiftlik Lokantası 

1953 senesi sağmal hayvan kadrosu ve süt istihsali : 

+ 
+, 
+ 
-— 

+ 
— 

1952 
Lira 

7 500 000 
5 748 016 
5 978 733 
159 229 

716 292 
1 995 153 
2 479 424 
484 270 
396 352 
197 024 

231 299 
66 221 
28 505 
9 421 

3 879 
39 477 

1953 
Lira 

7 500 000 
5 748 016 
6 614 536 
115 765 

146 
1 172 674 
2 746 861 
3 416 515 
669 654 
567 392 
164 004 

+ 473 972 
+ 27 620 
— 112 724 

77 241 
— 30 326 
— 6 478 
— 65 -836 

148 

Zavutlar 
Montafonlar 

Koyunculuk 
Yekûn 

1953 
Sağmal hay
van adedi 

128 
17 

145 
2 367 

Alman süt 
Kilo 

214 013 
46 866 

260 879 
89 421 

Sağmal hay
van adedi 

190 
28 

218 
2 422 

1952 
Alman süt 

Kilo 

288 970 
44 766 

333 736 
92 993 

1953 te 16 koşum, 6 binek ve 12 tay olmak üzere 34 baş hayvan iş hayvanı kadrosunu teşkiî 
etmektedir. Geçen sene bu miktar 28 idi. Bu seneki fark doğum fazlasıdır. 

Orman ve parklar, Hayvanat Bahçesi : 
1953 senesinde orman ve parklar için 220 927,07 lira masraf; 126 247,56 lira gelir; Hayvanat 

Bahçesi için 189 113,18 lira masraf; 140 928,42 lira gelir; Karadeniz Havuzu için 25 650,97 lira 
masraf; 16 332,65 lira gelir; otobüsler için 95 959,85 lira masraf; 68 838,60 lira gelir kaydedil
miştir. 

1953 yılında, Orman Umum Müdürlüğüne bağlı fidanlıklarla Nafıa Vekâletine bağlı Çubuk Ba 
rajı fidanlıklarından bedelsiz olarak 11 178 aded çam temin edilmiş ve dikilmiştir. Bu suretle bu 
sene de akasyalıkların çamlıklara tahvili işine devam olunmuştur. 

Bu sene muhtelif meyva ağaçlarından 723 147 kilo mahsul alınmıştır. Sebze ise 91 617 kilo-
dur. Geçen senenin 36 825 adedine mukabil bu sene 44 114 aded muhtelif fidan satılmıştır. Bu 
sene ayrıca 1 500 000 köklü bağ çubuğu yetiştirilmiştir. 

( S. Sayısı : 25S ) 
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3. İdari bünye : 

Çiftlik İdare Heyeti 1953 yılında 116 karar almıştır. Geçen yıl 109 idi. 

Fiilî Nazari 
memur kadro 

Barem hükümlerine göre 
İhtisas hükümlerine göre 

Barem içi memurlar yekûnu 
Barem dışı memurlar ve hizmetliler 

1953 yekûnu 148 180 
1952 yekûnu - 146 168 

Tapulama işleri : 
Bû sene tapulama faaliyetine başlanmıştır. 
Mevzuat üzerinde bu sene bir faaliyet kaydedilmemiştir. 

4. Malî bünye : 

1953 yılı içinde Çiftliğin kullanmış olduğu : 
1. 6 729 962,64 liralık umumi sermayenin : 
% 66,11 i sabit kıymet veya bu mahiyetteki aktiflere (Geçen yil % 67,25 idi.) 
% 22,19 u hazırlık işlerine ve mütedavil kıymetlere (Geçen yıl % 15,20 idi.) 
% 11,70 i kasa ve bankalardaki paralara (Geçen yıl % 17,55*idi.) 
2. 6 614 356,95 liralık öz kaynakların : 
% 67,26 sı sabit kıymet mahiyetindeki aktiflere (Gecen yıl % 69,14 idi.) 
% 32,74 ü paraya çevrilebilen aktiflere (Geçen yıl % 15,63 idi.) yatırılmıştır. 
Çiftlik bu sen pastörize süt fabrikası ve turistik otel ile mubayaa ettiği istanbul Süt işletmesi 

gibi faaliyetleri için bankalardaki mevduatını kullanmıştır. 
Safi kâr : 
Atatürk Orman Çiftliğinin 1953 senesi safi kârı 164 004,06 liradan ibarettir. 

• 5. Umumi Murakabe Heyetinin temenni ve teklifleri : 

Evvelki senelere ait raporlarda tesbit edilen temenni ve tekliflerin çoğu bu seneki raporda da 
ileri sürülmüş ve mütaakıp senelerde bütün bunların ıslah ve tatbiki cihetine gidilmiştir. 

Bu sene Nevşehir Şarap Fabrikası terkolunmuştur. 
Maliyet masraflarının yükselişi dolayısiyle süt ve sütlü mamuller fiyatları bu masrafları karşı

layacak hadde yükseltilmiştir. 

( S. Sayısı : 255 ) 
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Bâzı tesis ve faaliyetler karşısında mütalâalar : . . - j 

1. Karadeniz Havuzu : 
Atatürk Orman, Çiftliğindeki Karadeniz Havuzu 1930 yılında Atatürk tarafından inşa ettirile

rek Ankara'nın yüzme havuzu ihtiyacını temin için halk hizmetine tahsis olunmuştu. Zamanla 
mezkûr havuz harap olmuş; 1945 yılından 1951 yılma kadar metruk bırakılmıştır. 1951 yılında, 
havuzu eski haline irca ve aynı zamanda büyük bir su deposunu temin maksadiyle bütçeye 
125 000 lira tahsisat konulmuş ve 1952 yılında da kabul edilen 17 000 lira tahsisatla havuz mükem
mel bir hale getirilmiştir. 

Ağaçlık saha ile fidanlıkların ve yeni tesis olunan meyve bahçelerinin de sulanmasında faydalar 
sağlıyan mezkûr havuzdan, halktan alman duhuliyelerle müessese için gelir teminine çalışılmak
tadır. 

2. Balâ'da isticar edilen arazi : 
Atatürk Orman Çiftliğinin, ziraata elverişli arazisi nihayet 18 bin dekardır. Mütebakisi mera, 

çayırlar, ormanlar, parklar, bağlar, bahçeler ve saireden ibarettir. Münavebeye tâbi kabili ziraat ara
ziden alman hâsılat Çiftliğin insan ve hayvan iaşesiyle, bölge çiftçilerine dağıtılan iyi vasıflı tohum
luğu temine kâfi gelmemektedir. Bu sebepten 1952 bütçesine konan 15 bin liralık icar tahsisatiyle Ba
lâ'da on bin dönüm arazi isticar edilmiş ve 1953 yılında bu sahadan 1 331 359 kilo tohumluk buğday elde 
edilmiştir. Tohumluklar Ankara müstahsıllarma tevzi edilmiştir. Dönümden vasati 147 kilo mah
sul alınmıştır. Bu sayede aynı yıl içinde buğday istihsalinden Çiftlik 267 732 liralık bir kâr temin et
miştir. Zirai maksatla kiralanan bu arazi ertesi sene sahiplerine terkedilmiştir. 

3. Otobüs İşletmesi : 
Müessese, 1952 bütçesine koyduğu 36 000 ve 1953 bütçesine koyduğu 70 000 lira tahsisatla (4) 

aded otobüs tedarik ederek işletmeye başlamıştır. Bu işletmeden maksat, halkın Çiftliğe, mümkün 
mertebe kolay ve her zaman gejebilmesini ve aynı zamanda Orman Çiftliğinde ve o sahalarda kurul
muş olan diğer resmî müesseselerde çalışan memur ve işçilerin seyir ve hareketlerini temindir. 

4. 1953 yılı Çiftlik bütçesine konulan 270 bin liralık tahsisatla müessesenin en güzel bir yerin
de tam konforlu ve modern bir turistik otel inşaasma başlanmıştır. 

Dört senelik bilançolar : 
Umumi Murakabe Heyetince tetkik edilen 1950 ve 1951 yılı bilançoları üzerinde, raporlarında be

lirtilen bâzı düzeltmeler yapıldıktan sonra muaddel bilançolar tanzim edilmiştir. 
Müessesece tanzim edilen 1952 ve 1953 bilançoları Umumi Murakabe Heyetince düzeltme yapıl

madan kabul ve tasdika arz edilmiştir. 
Bilançolarda, Umumi Murakabe Heyeti tarafından icra edilen revizyon, dikkatle ve usulü veçhile; 

eksiksiz yapılmıştır. 
1950 yılı Bilançosunda tesbit edilen ve müessese ihtiyatlariyle kapatılamıyacak olan 124 975,24 

lira ile 1951 yılı Bilançosunda tesbit olunan 4 067,68 liranın Atatürk Orman Çiftliği Kuruluş Kanu
nunun 8 nci maddesi mucibince Ziraat Vekâleti bütçsine konulacak yardım tahsisatı ile karşılan
ması ve Umumi Murakabe Heyeti raporlarında belirtilen hususların müessese idaresince nazara alın
ması suretiyle 1950, 1951, 1952 ve 1953 yılları bilançolarının kabul buyurulmasım yüksek tasvibe 
arz ederiz. 

Antalya Mebusu Bilecik Mebusu Çankırı Mebusu Ordu Mebusu 
Ahmet Tekelioğlu İsmail S. Çakıroğlu T. Ndhit Uygur Refet Altsoy 

( S. Sayısı : 255 ) 
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Bütçe ve Ziraat Encümenlerinden Müteşekkil Muhtelit Encümen Raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe ve Ziraat Encümenlerinden !" • > • / l , - i 26. IV. 1955 
Müteşekkil Muhtelit Encümen 

Esas No: 3/32, 33, 34, 38 
Karar No : 78 

Yüksek Reisliğe 

Atatürk Orman Çiftliğinin 1950, 1951, 1952 
ve 1953 yılları bilançoları ile kâr ve zarar hesap
larına ait raporun gönderildiğine dair Başvekâlet 
tezkereleri ile merbutatı, 5659 sayılı Atatürk Or
man Çiftliği Müdürlüğü kuruluş Kanununun 
6 hcı maddesi hükmü gereğince Muhtelit Encü
menimize havale edilmiştir. 

Atatürk Orman Çiftliğinin mezkûr senelere 
ait muamelât ve hesabatını tetkik ederek bu hu
susta rapor hazırlamak üzere Bütçe ve Ziraat 
encümenleri âzalarının dâhil olduğu bir Su Ko
misyonu teşkil edilmiş ve Su Komisyonun de
vamlı mesaisi neticesinde müessesenin faaliyet, 
muamelât ve hesabatı hakkında tanzim etmiş 
olduğu rapor Muhtelit Encümenin 8 . IV. 1955 
tarihli toplantısında Atatürk Orman Çiftliği 
Müdürü ve Umumi Murakabe Heyetinden alâ
kalı mümessil hazır oldukları halde tetkik ve 
müzakere edilmiş ve müessesenin muhtelif fa
aliyetlerine ait vâki sualler hükümet mümessi
li tarafından cevaplandırıldıktan sonra Su Ko
misyonunun raporunda netice olarak munderiç 
bulunan Umumi Murakabe Heyeti raporların
da belirtilen hususların müessese idaresince na
zara alınması suretiyle müessesenin ilişik 1950, 
1951, 1952 ve 1953 yılları bilanço ve kâr ve za
rar hesapları Muhtelit Encümenimizee kabul 
edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üze
re Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Bu Mazbata M. Aydın 
Rize Ordu Z. Tfray 

t, Akçal E, Aksoy 

Balıkesir Bolu 
H. îmre M. Daytoğlu 

İmzada bulunamadı 
Çankırı Çoruh Çorum 

T. Uygur Y. Gümüşel Y. Gürsel 
Elâzığ Eskişehir Giresun 

S. Ergene A. Potuoğlu A. N. Duyduk 
Gümüşane îçel îçel 
E. Ocaklı H. Sinanoğlu t. Gürgen 

îçel îzmir istanbul 
Y. Çukuroğlu B. Bilgin H. Hüsman 

Kastamonu Kayseri 
8. Esen E. Develioğlu 

Kırklareli Kırşehir 
Ş. Bakay O. Alişiroğlu 

İmzada bulunamadı 

Kocaeli 
N. Unat 

Manisa 
M. Kurbanoğlu 

Niğde 
H. A. Göktürk 

Samsun 
B. Tekay 

Sinob 
M. V. Dayibaş 

Trabzon • 
8. F. Kalaycıoğlu 

Konya 
M. Mağrıaçık 

Manisa 
8. Mihçıoğlu 

Ordu 
B. Baykal 

Seyhan 
8. Ban 

Sinob 
8. Somuncuoğlu 

Yozgad 
D.Akbel 

Konya 
R. Birand 

Muğla 
N. Poyrazoğlu 

Samsun 
A. Eker 

Sinob 
N. Sertoğlu 

Sivas 
A. özel 

Zonguldak 
H. Balık 
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Atatürk Orman Çiftliğinin muaddel 1950 yık bilançosu 

AKTİF 
Lira Lira 

I 
II 

IH 
IV -

- Ödenmemiş sermaye 
- Sabit kıymetler 

Arazi ve toprak 
Nebat sermayesi 
Binalar 
Yollar ve sair tesisat 
Muhafaza tertibatı 
Alât ve makineler 
Nakil vasıtaları 
Mobilya ve mefruşat 
Hayvanat bahçesi hayvanları 
Damızlık hayvanlar 

Birikmiş amortismanlar 

- Hazırlık işleri 
Mütedavil kıymetler 
Amibarlar 
Birikmiş amortismanlar 

Alacaklarımız 
Kasa ve bankalar 

1.855.495,47 
189.911 — 

1.540.762,40 
411.455,60 

45.966,64 
430.738,86 
95.607,05 
76.028,48 
7.779,06 

288.113,88 

4.941.858,39 
1.074.800,77 

3.867.057,62 

719.387,10 
18.217,46 

701.169,64 
137,006,26 

1.181.236,25 

1.751.984,21 
3.867.057,62 

91.274,47 

2.019.412,15 

V - Sair aktifler 
VI - î lk tesis masrafları 

Birikmiş amortismanlar 

I 
I I 

I I I 

1 

IV -
V • 

VI -

-\ 

- Sermaye 
- İhtiyatlar 
- Karşüıiklar 

Çürük alacaklar kargılı 
Sığırlar fiyat tenezzülü 
Mamuller » > 
Fidan karşılığı 
Rasyonel çalışma primi 
Sair karşılıklar 

• Borçlarımız 
- Emanet paralar 
• Sair pasifler 

4.734,32 
2.594,02 

110.984,18 

2.140,30 



AKTİF 

VII - Senelik zarar 

Lira 

Yekûn 
Nâzını hesaplar 

Umumi yekûn 

Lira 

226.539,20 

8.069.392,15 
30.800,— 

8.100.192,15 

Y 
Nâzım hesaplar 

Umumi y 

Atatürk Orman Çiftliğinin muaddel 1950 yık kâr ve zarar hesabı 

m 
w. 
P 
3 

en 

BORÇ 

Toprak mahsulleri 
Hayvan mahsulleri 
Ziraat sanatları ve mamulleri 
Satış vergi ve masrafları 
Maliyete girmiyen amortismanlar 
Âmme hizmetleri 
Muhtelif zararlar 

Lira K. 

14.149,42 
1.189,58 
2.896,89 

32.581,11 
20.288,01 

240 442,21 
155.010,90 

Toprak mahsulleri 
Hayvan mahsulleri 
Ziraat sanatları ve mamuller 
Satış yerleri 
Alman faizler 
Alman kiralar 
Muhtelif kârlar 
Senelik zarar 

Yekûn 466.558,12 



Atatürk Orman Çiftliğinin muaddel 1951 yılı bilançosu 

AKTİF : 
Lira Lira 

I 
I I 

I I I • 
iv -

V 
VI -

rıı. 

- Ödenmemiş sermaye 
- Sabit kıymetler 

Birikmiş amortismanlar 

- Hazırlık işleri 
• Mütedavil kıymetler 

Birikmiş amortismanlar 

• Sair aktifler 
Tesis masrafları 
Birikmiş a'mortismanlar 

Zarar : 
G-eçen seneden müdevver 
zarar 
Bilanço devresi zararı 

Yekûn 
Nâzım hesaplar 

Umumi yekûn 

5.103.198,46 
1.227.638,06 

1.909.658,13 
21.793,81 

3.919,29 
1.070,14 

V 

226.539,20 
4.067,68 

1.751.984,23 

3.875.560,40 

140.740,40 

1.887.864,32 

134.922,97 

2.849,15 

230.606,88 

8.024.528,35 
26.865 — 

8,051.393,35 

I 
II 

I I I 
IV -
V -

- Sermaye 
- İhtiyatlar 
- Karşılıklar 

Borçlarımız 
Emanet paralar 

Nâzım hesaplar 



Atatürk Orman Çiftliği 1951 yılı muaddel kâr ye zarar hesabı 

BOB 

I 
II 

III 
IV -

V • 
VI -

vn -
vm -

iç 

- Toprak mahsulleri 
- Hayvan mahsulleri 
- Ziraat sanatları 
• Satış yerleri 
- Satış vergi ve masrafları 

Maliyete giren amortisman 
Âmme hizmetleri 
Muhtelif zararlar 

Umumi Yekûn 

Lira 

79.391,30 
4.540,15 

32.175,90 
2.153,71 

16.269,60 
20.584,18 

171.368,55 
53.749,46 

380.232,85 

I 
II 

I I I 
IV -

V • 
VI 

VII -

vın -

- Toprak mahsulleri 
- Hayvan mahsulleri 
- Ziraat sanatları 
• Satış yerleri 
- Alman faizler 

Alman kiralar 
Muhtelif kârlar 
Zarar 

uı 
m 

O l 



Atatürk Orman Çiftliğinin 1952 yılı Bilançosu 

AKTİF 
Lira Lira 

60 
ca iyisi : 25 

<yx 

I 
I I 

I I I 
IV -

V 
VI -

VII -

- Ödenmiş sermaye 
- Sabit kıymetler 

Birikmiş amortisman 

- Hazırlık işleri 
• Mütedavil kıymet 

Birikmiş amortis. 

Sair aktifler 
Tesis masrafları 
Zararlar. 
Geçen seneler zararları 

Yekûn 
Nâzım hesaplar 

Umumi yekûn 

5.225.174,35 
1.328.127,69 

1.898.159,93 
24.176,66 

1.751.984,23 

3.897.046,66 

235.313,39 

1.873.983,27 

131.060,27 
2.065,29 

230.606,88 

8.122.059,99 
58.940,52 

8.181.000,51 

I - Sermaye 
I I - İhtiyatlar 

I I I - Karşılıklar 
IV - Borçlarımız 
V - Emanet paralar 

VI - Sair pasifler 
VII - Senelik kâr 

Nâzmı hesaplar 



Atatürk Orman Çiftliğinin 1952 yılı kâr ve zarar hesabı 

BORÇ 

I - Toprak mahsulleri 
II - Ziraat sanatları 

III - Satış yerleri 
IV - Satış, vergi ve masraflar 
V - Maliyete girmiyen amortismanlar 

VI - Âmme hizmetleri zararı 
VII - Muhtelif zararlar 

Senelik safi kâr 

Umumî yekûn 

Idra 

32.792,76 
15.407,93 
39.477,28 
25.932,88 
14.597,28 

231.186 — 
41.177,33 

400.571,46 
197.024,13 

597.595,59 

I - Toprak mahsulleri 
II - Hayvan mahsulleri 

IH - Ziraat sanatları 
IV - Satış yerleri 
V - Alman faizler 

VI - Alınan kiralar 
VII - Muhtelif kârlar 

Umumi yekûn. 



Atatürk Orman Çiftliğinin 1953 yılı Bilânços» 

w 

AKTİF 

I - ödenmemiş sermaye 
II - Sabit kıymetler 

Birikmiş amortismanlar 

III - Hazırlık işleri 
IV - Mütedavil kıymetler 

Birikmiş amortismanlar 

V - Sair aktifler 
Birikmiş Amortismanlar 

VI - Tesis masrafları 

l i ra Lira 

5.952.777,71 
1.504.968,87 

2.160.781,27 
26.229,36 

227.245,83 
35.741,10 

3.919,29 

1.751.984,23 

4.447.808,84 

146.320,45 

2.134.551,91 

191.504,73 

I - Sermaye 
II - İhtiyatlar 

III - Karşılıklar 
IV - Borçlarımız 
V - Emanet paralar 

VI - Sair pasifler 
VII - Kârlar : 

1952 yılı kârı 
1953 yılı kârı 

Sayı sı : 255 ) 

VII 

Birikmiş amortismanlar 

- Zararlar : 
1950 yıllı zararı 
1951 yılı zararı 

Yekûn 
Nâzım hesaplar 

Umumi yekûn 

2.637,85 

226.539,20 
4.067,68 

1.281,44 

230.606,88 

8.904.058,48 
120.090,52 

9.024.149,— 

Y 
Nâzım hesaplar 

Umumi y 



Atatürk Orman Çiftliğinin 1953 yılı kar Te zarar hesabı 

BORÇ 
Lira 

I 
n 

in 
IV 
V 

VI 
VII -

- Toprak mahsulleri 
- Zirat sanatları 
• Satış yerleri 

Satış vergi ve masrafları 
• Maliyete girmeyen amortismanlar 

Âmme hizmetleri zararı 
Muhtelif zararlar 

Yekûn 
Senelik safi kâr 

Umumi yekûn 

6.735,12 
43.688,66 
72.315,09 

182.336,68 
14.565,38 

215.044,94 
34.749,82 

569.435,69 
164.004,06 

733.439,75 

I 
II 

I I I 
IV -
V 

VI -

- Toprak mahsulleri 
- Hayvan mahsulleri 

Ziraat sanatları 
Alınan faizler 

• Alman kiralar 
Muhtelif kârlar 

<•» 





Devre : X 
İçtima: 1 S. S A Y I S I : 

Barut ve patlayıcı maddelerle silâh ve teferruatı ve av malzemesi
nin inhisardan çıkarılması hakkında kanun lâyihası ve Gümrük ve 

inhisarlar, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (2 /221) 

T. C. 
Başvekâlet 21 . III . 1955 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 57/C, 958 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Barut ve patlayıcı maddelerle silâh ve teferruatı ve av malzemesinin inhisardan çıkarılması hak
kında Gümrük ve İnhisarlar Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi îcra Vekilleri Heye
tince 12 . I I I . 1955 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesîyle birlikte sunul
muş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Barut ve patlayıcı maddelerin ima] ve satışı eskiden beri Devletin inhisarı altında idare edil
miştir. 9 Şubat 1287 tarihli barut nizamnamesi ile barut imal ve satışına ait esaslar tâyin edilmiş 
ve bu nizamnameye 1288 tarihinde bir zeyil yapılmak suretiyle inzibati kayıtlar vaz'olunmuş ve alı
nacak para cezalan tesbit olunmuştur. 

1291 tarihinde neşrolunan diğer bir nizamnamede Tophanei Amireden satılacak infilâk madde
leri, av barutu, taş barutu, lâğım fitili ve zürufu, güherçile kısımlarına ayrılmış ve 1326 senesinde 
de Meclisi Vükelâ karariyle fişeklerin imal ve satışının imalâtı Harbiye Müdürlüğünce yapılması 
kabul edilerek 1340 tarihine kadar inhisar bu müdüriyet tarafından idare olunmuştur. 

Cumhuriyet devrinde imalâtı Harbiye Müdürlüğü Askerî Fabrikalar Müdüriyeti Umumiyesine 
inkılâbetmiş ve bu idarenin 1340 senesi Bütçe Kanununa her nevi av fişekleriyle saçma ve kap
süllerinin imal ve satışı da ilâve edilmek suretiyle inhisarın şümulü genişletilmiştir. 

28 Teşrinisani 1341 tarihli ve 672 sayılı Kanunla bu inhisarın işletilmesi Maliye Vekâletine dev
redilmiştir. Bu salâhiyete müsteniden Maliye Vekâletince, rovelver, barut ve mevaddı infilâkiye, 
fişek ve av malzemesi ve av saçmasının imal, ithal ve satışı inhisarı devam ettirilmiştir. 

23 . V . 1934 tarihli ve 2441 sayılı Kanunla bu inhisar barut ve patlayıcı maddeler ve av malze
mesi, fişek ve rovelver inhisarı şekline konulmuş ve barut nizamnamesinin kanuna alınmıyan hü
kümleri yürürlükte devam etmiştir. 

1934 senesinden beri inhisarlar Umum Müdürlüğünce tedvir edilmekte olan inhisarın işletilme
sine halen mer'i olan 14 . I . 1943 tarih ve 4374 sayılı Kanuna müsteniden aynı idare tarafından 
devam edilmektedir. Bu kanun lâyihasiyle inhisardan çıkarılması teklif edilen barut ve patlayıcı 
maddelerle silâh ve teferruatı ve av malzemesinden, inhisarlar idaresinin 1955 senesi gelir bütçesi 
tahminine göre bu sene (2 756 212) liralık net bir gelir elde edilecektir. 

Bu miktar gelirin elde edilmesi için döner sermaye ve bütçeden yapılan masrafların yekûnu 
(11 279 400) lira olup Devlet bütçesinden plase edilen bu sermayeye nazaran elde edilen gelirin 
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nispeti % 24,43 ü geçmemektedir. Halbuki ispirto ve ispirtolu içkilerde bu nispet % 158,49, tütünde 
% 184,99 a baliğ olmaktadır. 

Bu mukayeseden de anlaşılacağı veçhile, barut ve patlayıcı maddelerle av malzemesi verimli 
bir inhisar mevzuu değildir. 

İnhisar rejimi ile vergi alınmasından istihdaf edilen gaye bu verginin yüksek nispette cibaye-
tini temin etmek olduğuna göre bu gayeyi tahakkuk ettirmiyen bir inhisar sisteminin devam etti
rilmesine sebep kalmaz. 

Bu itibarla, barut ve patlayıcı maddelerle av malzemesinin inhisardan çıkarılarak bu madde
lerin imal, ithal ve satışının hususi teşebbüs sektörüne bırakılması, bir taraftan malî inhisar pren
siplerine uygun düşeceği gibi diğer taraftan hususi sermayeye bu sahada da imkânlar sağlamış 
olacaktır. 

Halen eski Farnsız usulüne uygun olarak asgari ve âzami nispetlere göre teferruatlı vergi 
hadleri tatbik etmek suretiyle cibayet edilmekte olan verginin ithal ve imal sırasında kısaca mua
mele Vergisine tâbi tutulmasının ilmî ölçüler bakımından yerinde olacağı mütalâa edilmiştir. 

Barut ve patlayıcı maddelerle av malzemesinin emniyet mülâhazalariyle dahi inhisarda bıra
kılmasına zaruret görülmemektedir. 

Filhakika, halen inhisar altında bulunan av malzemesi, esasında emniyetli maddeler sınıfın
dan ve bunların arasındaki tapa, karton, saçma gibi malzeme de tamamen âdi eşyadan madut 
bulunmaktadır. 

Ayrıca av malzemesi meyanmda bulunan av barutları satışı için İnhisarlar İdaresi emniyet 
makamlarından istihsal olunan müsaade üzerine bayilik ruhsatı vermektedir. Bu sebeplerle av 
malzemesinde emniyet mülâhazasiyle alınması icabeden başkaca bir tedbire ihtiyaç bulunmamak
tadır. 

Dinamit, taş barutları, kapsül ve bunların teferruatları gibi patlayıcı maddeler İnhisarlar İda
resi tarafından imal edilmemekte olup memleketin ihtiyacı kısmen Makine ve Kimya Endüstrisi 
Kurumundan ve kısmen de dış memleketlerden ithal suretiyle karşılanmaktadır. 

Bu maddelerin istihsali esaslı bir fabrikasyona ihtiyaç göstermekte olduğundan, bunların her 
yerde kolaylıkla imali mümkün değildir. 

Yurt içindeki imalât (patlayıcı, parlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerle çalışan iş yerlerinde 
alınacak tedbirler hakkındaki tüzük) e göre ayrıca Çalışma Vekâletince- murakabeye tâbi tutul
maktadır. 

Bu itibarla sözü geçen maddelerin fiilen yalnızca satışiyle alâkadar olan yani ticaretini yap
makta olan İnhisarlar İdaresi memleket ihtiyacının stok ve tevzii ile meşgul olmaktadır. 

Bu gibi maddelerin satışı, ihtiyaç sahiplerinin ımülkiye amirliklerinden istihsal edecekleri ve
sikalara müsteniden yapılmaktadır. 

Bilhassa yol inşaatı ve maden ocaklarına ait olan ihtiyaçlar için bâzı ahvalde İnhisarlar İda
resi tarafından hususi ithal müsaadeleri verilmek suretiyle taş barutu ve dinamit gibi patlayıcı 
maddeler ihtiyaç sahipleri tarafından doğrudan doğruya memlekete ithal edilmektedir. 

G-erek İnhisarlar İdaresi depolarının ve gerek bu maddeleri kullanmak üzere satmalanların 
depolarının haiz olması icabeden vasıflar yine yukarda bahsi geçen tüzük hükümlerine ve kon
trol usullerine tâbi bulunmaktadır 

Görüldüğü üzere, İnhisarlar İdaresi veya hususi teşebbüs sahipleri tarafından tesis edilecek 
barut ve patlayıcı maddeleri depoları aynı hükümlere ve aynı kontrol 'esaslarına tâbi bulunmak
tadır. 

Bu sebeple bu maddelerin İnhisarlar İdaresi tarafından muhafaza ve satışlarında ayrı bir hu
susiyeti mevcut olmadığına ve esasen teklif olunan kanun tasarısı hükümleri meyanmda bu mad
delerin ithal, imal, muhafaza, nakil ve satışlarında alınması icabeden emniyet tedbirleri hak
kında bir nizamname de yapılması derpiş edilmiş bulunduğuna göre bu maddelerin emniyet mülâ
hazalariyle dahi devlet inhisarı altında tutulmasına lüzum görülmemektedir. 

Bu kanun lâyihasında, barut ve patlayıcı maddeler ve av malzemesine ait faaliyetin hususi 
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teşebbüs sektörüne tamamen intikal etmesine kadar geçecek zaman zarfında memleket ihtiyacı
nın karşılanmasını temin maksadiyle ayrıca hüküm sevk edilmiş olduğundan bu maddelere ait 
ihtiyacın karşılanmasında her hangi bir sıkıntı bahis mevzuu olmayacaktır. Bilâkis İnhisarlar İda
resinin faaliyetine inzimam edecek olan hususi teşebbüs ç.alışmalariyle bilhassa av malzemesinin 
çok mütenevvi olan çeşitlerinin temini kolaylıkla sağlanmış olacak ve öteden beri memleket ihtiya
cının karşılanmasında zaman zaman hissedilen sıkıntılar da bertaraf edilmiş bulunacaktır. 

Kanun lâyihasının maddelerinin izahına gelince : 
Madde 1 : 2441 ve 4374 sayılı kanunlarla imal, ithal ve satışı devlet inhisarında bulunan barut 

ve patlayıcı maddelerle silâh ve teferruatı ve av malzemesinin inhisardan çıkarıldığı bu madde
de ifade edilmiştir. 4374 sayılı Kanunun birinci maddesinin «C» fıkrasında yazılı rovelver ve ta
bancalar ile fişeklerinin esasen Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkındaki 6136 sayılı Kanunla memle
kete ithali menedilmiş ve yurt içinde imal ve satışı da kontrol, murakabe altına alınmış bu
lunduğundan mezkûr kanun hükümleri mahfuz kalmak kaydiyle bunların da İnhisardan çıkarıl
dığı tasrih edilmiştir. ''':~" 

Mezkûr maddenin son fıkrasında harb silâh ve mühimmatı olarak kullanılabilecek olan pat
layıcı maddelerle silâh ve teferruatının 3763 sayılı Kanun hükümlerine tâbi olduğu tasrih edil
mek suretiyle, bu kanun lâyihasiyle imal, ithal ve satışı İnhisardan çıkarılması teklif edilen 
maddelerden bâzılarının icabında harb silâh Are mühimmatı, olarak kullanılması gerektiği takdir
de imal, ithal ve satışı üzerine vaz'edilecek tahdidat bakımından 3763 sayılı Kanun hükümlerinin 
mahfuz olduğu zikredilmek suretiyle tatbikatta vâki olabilecek her hangi bir tereddüdün önlen
mesi istihdaf edilmiştir. 

Madde 2 : Bu kanunla İnhisardan çıkarılan maddelerin, bilhassa barut ve diğer patlayıcı 
maddelerle teferruatının ithal, imal ve satışının, can ve mal emniyeti bakımından arz ettiği teh- , -' 
like nazara alınarak bunlar üzerinde halen olduğu gibi yine bir devlet murakabesinin tesisi za
ruri görülmüştür. 

Bahis mevzuu patlayıcı maddelerin emniyet mülâhazasiyle arz ettiği hususiyet bakımından 
bu maddelerin bilhassa yabancı memleketlerden ithalâtında âzami hassasiyet gösterilmesi ve itha
lâtçının durumunun göz önünde bulundurulması lâzımgelmektedir, 

Bu zaruretin telkini ile bahsi geçen maddelerin, imal, ithal, nakil, muhafaza, satış ve istimal
lerinin Dahiliye Vekâletinin müsaade ve murakabesine tâbi tutulması derpiş edilmiş ve muraka
benin kayıt ve şartları ve nasıl yapılacağının mevzula ilgili vekâletler olarak Dahiliye, Millî Mü
dafaa, Maliye, Gümrük ve İnhisarlar ve İşletmeler vekâletleri tarafından müştereken hazırlana
cak bir nizamname ile tesbit edilmesi, işin arz ettiği ehemmiyet itibariyle uygun görülmüştür. 

Madde 3 : Bu kanun lâyihasiyle İnhisardan çıkarılan maddeler bakımından, hususi teşebbü
sün göstereceği faaliyet inkişaf ederek memleket ihtiyacının tamamen karşılanması mümkün olun
caya kadar İnhisarlar İdaresinin bu maddelerin imal, ithal ve satışına devam edebilmesi için mez
kûr idareye Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinin müsaadesiyle salâhiyet verilmesi derpiş edilmiş
tir. 

Madde 4 : Bu kanun lâyihasiyle inhisar dışı bırakılması derpiş edilen maddelerin, idare elin
de bulunacak stoklarının icabederse tasfiyesi için bunların hususi teşebbüse devrini istihdaf eden 
bu madde hükmü ile Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinin müsaadesiyle İnhisarlar İdaresine salâhi
yet verilmesi uygun görülmüştür. 

Madde 5 : İnhisar dışı bırakılan maddelere ait bina, depo ve arazi gibi gayrimenkullerin husu
si teşebbüse devri imkânı hâsıl olduğu takdirde bunların İcra Vekilleri Heyeti kararı ile umumi 
hükümlere göre satılması için İnhisarlar İdaresine salâhiyet verilmesi teklif edilmiştir. 

Ancak, Muhasebei Umumiye Kanununun 24 ncü maddesi gereğince devlete ait gayrimenkul 
emvalin (250 000) lirayı mütecaviz kıymette olanları için hususi kanun istihsali lâzımgeldiğinden 
İnhisarlar İdaresinin malı olup inhisar dışı bırakılacak barut ve patlayıcı maddelere ait bina, 
depo ve arazi gibi gayrimenkullerin satılmasında hususi bir hüküm istihsaline lüzum kalmaması 
için Muhasebei Umumiye Kanununun 24 ncü maddesi hükmüne tâbi olunmaması teklif edilmiştir. 
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Madde 6 : Bu madde hükmü ile barut ve patlayıcı maddelerle silâh ve teferruatı ve av mal
zemesi inhisarını vaz'etmiş bulunan 2441 ve 4374 saydı kanunlar meriyetten kaldırılmaktadır. 

Madde 7 : Kanunun neşri tarihinden itibaren memleket ihtiyacının karşılanmasında hususi te
şebbüse zaman ve imkân verilmek ve lâyihanın ikinci maddesinde derpiş edilen nizamnamenin 
hazırlanmasına vakit bırakılmak üzere kanunun neşri tarihinden 6 ay sonra meriyete girmesi uy
gun görülmüş ve kanunun meriyet tarihi buna göre tesbit edilmiştir. 

Madde 8 : Kanunun îcra Vekilleri Heyetince yürütüleceği belirtilmiştir. 

Gümrük ve inhisarlar Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Güm. ve İn. Encümeni 

• Esas No. 1/221 
Karar No. 15 

28 . III . 1955 

Yüksek Reisliğe 

Barut ve patlayıcı maddelerle silâh ve te
ferruatı ve av malzemesinin inhisardan çıkarıl
ması hakkındaki kanun lâyihası Hükümet tem
silcileri de hazır bulundukları halde müzakere 
edilmiştir. 

Müzakereler neticesinde esbabı mucibede 
belirtilen hususlar uygun görüldüğünden Hükü
metin teklifi aynen ve mevcudun ittifakiyle 
kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Maliye Encümenine gön

derilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Gümrük ve İnhisarlar Encümeni Reisi 

Giresun 
A. Tüfekcioğlu 

ıı Mazbata Muha: 
Samsun 

A. Keleşoğlu 
Gazianteb 

8. înal 
Trabzon 

M. Ooloğlu 

rriri 

Samsun 
ö. Güriş 

Kâtip 
Muş 

Ş. Çağlayan 
Samsun 
H. üzer 

Yozgad 
H. Tatlıoğlu 

İmzada bulunamadı 

Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 

Esas No. 1/221 
Karar No. 39 

8. IV. 1955 

Yüksek Reisliğe 

Barut ve patlayıcı maddelerle silâh ve tefer
ruatı ve av malzemesinin inhisardan çıkarılması 
hakkındaki kanun lâyihası, hükümet mümessille
rinin iştirakiyle encümenimizde müzakere edildi. 

Lâyihanın mucip sebeplerinde tafsilen izah 
olunan hususlar encümenimizce de yerinde görül
müştür. 

Ancak, tatbikatta her hangi bir müşkülâta 
meydan vermemek için 3 ncü maddenin tadilinde 
fayda mülâhaza edilerek mezkûr madde redaksi
yona tâbi tutulmuş ve diğer maddeler de aynen 
kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Riyasete sunulur. 
Maliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Ankara 
M. Tarhan 

Kâtip 
Kayseri 

H. Kurmel 
Amasya 

/ / . Koray 
Çankırı 

A. Emrem 

Hakkâri 
Ü.. Seven 

Afyon Karahisar 
0. T olu 
Bolu 

S. Baysal 
Erzurum 
S. Erduman 
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Niğde 

A. N. Kadıoğlu 
Seyhan 

M. Akçah 

Tokad 
ö. Sunar 

İmzada bulunamadı 

Bütçe Encümeni Mazbatası 

T.B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/221 
Krar No. 79 

27 .IV .1955 

Yüksek Reisliğe 

Barut ve patlayıcı maddelerle silâh ve te
ferruatı ve av malzemesinin inhisardan çıkarıl
ması hakkında Gümrük ve inhisarlar Vekâle
tince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İc
ra Vekilleri Heyetince kararlaştırılıp Başvekâ
letin 2 1 . I I I . 1955 tarihli ve 71/57 sayılı tez
keresiyle sunulan Kanun lâyihası, Gümrük ve 
İnhisarlar ve Maliye encümenleri mazbatalariy-
le birlikte encümenimize havale edilmiş olmak
la Gümrük ve İnhisarlar Vekili ve Maliye Ve
kâleti mümessili hazır oldukları halde tetkik 
ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası; halen 4374 sayılı Kanunla 
imal, ithâl ve satışları Devlet inhisarında bulu
nan barut ve patlayıcı maddeler grupu olarak 
her nevi av ve taş barutları, lâğım patlatmakta 
kullanılan her nevi patlayıcı maddeler, fitil, 
kapsül ve ateşleme aletleri gibi bütün ateşleme 
ferileri, her nevi nişan, tüfek ve tabancaları ve 
fişekleri ile parçaları, tazyik edilmiş hava ile iş-
liyen silâhlar ve bunların fişekleri veya parça
ları, her nevi şenlik fişekleri, maytap ve ben
zerleri, yivli av tüfekleri, fişekleri, potas küher-
çileri, kullanması müsaadeye bağlı rüvelver ve 
tabancaların, 6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bı
çaklar hakkındaki Kanun hükümleri mahfuz 
kalmak kaydiyle inhisardan çıkarılmasını istih
daf etmektedir. 

Lâyihanın esbabı mucibesinde de Nizah edil
miş olduğu veçhile Hazineye temin ettiği vari
dat nispeti bakımından bir malî monupol mev
zuu halinde bırakılmasına lüzum olmıyan yu
karda yazılı maddelerin inhisardan çıkarılması, 
hususi teşebbüse yeni iş sahaları temin et
mesi bakımından lâyiha esas itibariyle Encüme-
nimizce de yerinde mütalâa edilerek maddelerin 
görüşülmesine geçilmiş birinci ve ikinci maddeler 

Hükümetin teklifi veçhile aynen ve Maliye En
cümenince tadilen kabul olunan 3 ncü madde ise, 
metinde bu kanunla inhisar dışı bırakılan mad
delerin, Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinin müsa
adesine bağlı kalmamak kaydiyle inhisar idare
since ithal ve satışına devam olunacağı şeklinde 
tadilât yapılmak suretiyle kabul edilmiştir. 

Lâyihanın 4 ncü maddesinin tedvinine lü
zum ve ihtiyaç görülmediğinden metinden çı
karılması ve 5 nci maddesi 4 ncü, 6 nci mad
desi 5 nci, 7 nci maddesi, metinde yazılı müd* 
det lâyihanın ikinci maddesinin ikinci fıkra
sında yazılı ıhüküm ile olan irtibatından dola
yı (3) ay olarak tesbit edilmek suretiyle 6 nci 
ve 8 nci maddesi ise 7 nci madde olarak kabul 
edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Rize 

/ . Akçal 
Afyon K. 

A. Demirer 
Antalya 

K. Akmanlar 
Balıkesir 
S. Ytrcalt 

Diyarbakır 
I.H.Tiğrel 

Kırklareli 
Ş. Bakay 

Niğde 
H. A. Göktürk 

Sivas 
A. özel 

Reis V. 
Balıkesir 

H, İmre 
Afyon K. 

M. Â. Ülgen 
Aydın 

Z. Uray 
Çankırı 
T. Uygur 
Eskişehir 

A. Potuoğlu 
Konya 

M. Bağnaçık 
Ordu 

R. Aksoy 
Trabzon 

S.F.Kalaycıoğlu 
Zonguldak 
S. Ataman 

Mazbata M. 
İstanbul 

H. Hüsman 
Ağrı 

K. Küfrevi 
Balıkesir 

M. H. Timurtaş 
Diyarbakır 
M. Ekinci 

Giresun 
M. Şener 
Konya 

R. Birand 
Rize 

H. Agun 
Yozgad 

D. Akbel 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Barut ve patlayıcı maddelerle 
silâh ve teferruatı ve av malze
mesinin İnhisardan çıkarılması 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Her nevi av 
ve taş barutları; lâğım patlat
makta kullanılan her nevi pat
layıcı maddelerle bunların fi
til, kapsül, ateşleme aletleri gi
bi bütün ateşleme ferileri; her 
nevi nişan tüfek ve tabancaları 
fişekleri ve bunların parçaları 
ve tazyik edilmiş hava ile işle
yen silâhlar ve bunların fişek
leri veya parçaları; her nevi 
şenlik fişekleri, mehtap ve ben
zerleri ve doluya karşı kullanı
lan havai fişekler; dolu veya 
boş av fişekleri ile bunların ha
zırlanmasında kullanılan tapa, 

'kapsül gibi av malzemesi, av 
saçması ve kurşunları; yivli av 
tüfekleri ve fişekleri ve bun
ların parçaları ve potas güher-
çilesinin bu kanun hükümleri 
dâhilinde, rovelver ve tabanca
larla fişekleri ve bunların par-_ 
çalarının 6136 sayılı Kanun 
hükümleri mahfuz kalmak üze
re, imâl, ithal ve satışı serbest
tir. 

Harb silâh ve mühimmatı 
olarak kullanılabilecek olan pat
layıcı maddelerle silâhlar ve te
ferruatı 3763 sayılı Kanun hü
kümlerine tâbidir. 

MADDE 2. — Bu kanun ile 
inhisar dışı bırakılan maddele
rin (oyuncak nevinden olan
lar dâhil) imâl, ithal, nakil, 
muhafaza, satış ve istimalleri 
Dahiliye Vekâletinin müsaade 
ve murakabesine tâbi olup bu 
müsaade ve murakabenin sure
ti icrası Dahiliye, Millî Müda
faa, Maliye, Gümrük ve tnhi-
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MALİYE ENCÜMENİNİN TA

DİLİ 

Barut ve patlayıcı maddelerle 
silâh ve teferruatı ve av mal
zemesinin İnhisardan çıkarılma

sı hakkında' kanun 

MADDE 1. — Hükümetin 1 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TA-
DİLİ 

Barut ve patlayıcı mad'-'içlerle 
silâh ve teferruat oe av malze
mesinin inhisardan çıkarılması 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin 1 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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Hû. 

şarlar ve İşletmeler vekâletleri 
tarafından müşetereken hazır
lanacak bir nizamname ile tes-
bit edilir. 

Bu nizamname kamunun neş
ri tarihinden itibaren 6 ay için
de meriyete konur. 

MADDE 3. — İnhisarlar 
İdaresi bu kanunla inhisar dışı 
bırakılan maddelerin, ithâl ve 
satışına Gümrük ve İnhisarlar 
Vekâletinin müsaadesiyle de
vam edebilir. 

MADDE 4. — İnhisarlar 
İdaresi, bu kanunla inhisar dı
şı bırakılan maddelerin elinde 
bulunan «toklariyle bu idare ta
rafından sipariş edilmiş olup 
sonradan teselüm edilecek olan
ları, Gümrük ve İnhisarlar Ve
kâletinin müsaadesiyle, Artırma 
ve Eksiltme Kanunu hükümle
rine tâbi olmaksızın piyasa icap
larına göre satmak suretiyle 
tasfiye edebilir. 

MADDE 5. — İnhisarlar 
İdaresi, bu kanunla inhisar dışı 
bırakılan maddelerin muhafa
zası için kullanılan ve mülkiye
ti kendisine ait bulunan bütün 
gayrimenkulleri ve tesisleri İc
ra Vekilleri Heyeti karariyle 
ve Muhasebei Umumiye Kanu
nunun 24 ncü maddesine tâbi 
tutulmaksızın umumi hükümler 
dairesinde hakiki veya hükmi 
şahıslara satmaya salahiyetli
dir. 

MADDE 6. — 25 . V . 1934 
tarihli ve 2441 sayılı, 14 . I . 
1943 tarihli ve 4374 sayılı ka
nunlar meriyetten kaldırılmış
tır. 

Mal. E. 

MADDE 3. — Bu kanunla 
İnhisar dışı bırakılan madde
lerin memleket ihtiyacına yeter 
derecede ithal ve imali temin 
edilinceye kadar ithal ve satı
şına İnhisarlar İdaresi, Gümrük 
ve İnhisarlar Vekâleti müsaade
si ile devam edebilir. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Hükümetin 5 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

B. B. 

MADDE 6. — Hükümetin 6 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanunla 
inhisar dışı bırakılan madde
lerin memleket ihtiyacına yeter 
derecede ithal ve imali temin 
edilinciye kadar ithal ve satışı
na İnhisarlar İdaresi devam 
eder. 

MADDE 4. — Hükümetin o 
nci maddesi 4 ncü madde olarak 
aynen kabul edilmişttir. 

MADDE 5. — Hükümetin 6 
nci maddesi 5 nci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 7. — Bu kanun neş

ri tarihinden 6 ay sonra meri
yete girer. 

MADDE 8..— Bu kanun hü
kümlerini icraya îcra Vekilleri 
Heyeti memurdur. 

12 . III. 1955 
Başvekil' 

A. Menderes 
Devlet Vekili 

Başvekil Yardımcısı 
F. E. Zorlu 

Devlet Vekili 
M. Sarol 

Devlet Vekili 
O. Kapanı 

Adliye Vekili 
O. §. Çiçekdağ 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Dahiliye Vekili 
N. Gedik 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 
Nafıa Vekili 

K. Zeytinoğlu 
tkt, ve Ticaret Vekili 

S. Yırcalı 
Sıh. ve iç. Mua, Vekili 

Dr. B. Uz 
(Kim. ve înh. Vekili 

E. Kalafat 
Ziraat Vekili 

N. ökmen 
Münakalât Vekili 

M. Çavuşoğlu 
Çalışma Vekili 

H. Erkmen 
işletmeler Vekili 

S. Ağaoğlu 

Mal. E. 

MADDE 7. — Hükümetin 7 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 8. —- Hükümetin 8 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

B. E. 

MADDE 6. — Bu kanun neş
ri tarihinden (3) ay sonra me
riyete girer. 

MADDE 7. — Hükümetin 8 
nci maddesi 7 nci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 
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Muamele Vergisi Kanununda değişiklikler yapılmasına ve 2731 sa
yılı Kanun ve ekleri gereğince bâzı maddelerden alınan İstihlâk 
Vergisinin Muamele Vergisiyle birleştirilmesine dair 4939 sayılı 
Kanunun muvakkat 1 nci maddesine bir fıkra ve 3843 sayılı Mua
mele Vergisi Kanununa bâzı hükümler eklenmesine dair kanun 
lâyihası ve Gümrük ve İnhisarlar, Maliye ve Bütçe encümenleri 

mazbataları (1/226) 

T. C. 
Başvekâlet 21 .111.1955 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71/57-D, 957 
Türkiye üüyük Millet Medisi Yüksek Reisliğine 

4939 sayılı Kanunun muvakkat birinci maddesine bir fıkra ve 3843 sayılı Kanuna bâzı hükümler 
eklenmesine dair Gümrük ve İnhisarlar Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi icra Ve
killeri Heyetince 12'. III . 1955 tarihinde kararlaştırılan kanun layihasının esbabı mucibesiyle bir
likte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

İBaşvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Vergi monopolü, böyle bir rejime tâbi tutulmayı mümkün kılan şartları haiz maddeler üzerinden 
istihlâk Vergisi alma usullerinden biridir. Monopol rejiminin dışına çıkarılan bir madde, vergi mev
zuu dışında da bırakılmak istenmiyorsa monopol rejimi haricindeki istihlâk Vergisi şekillerinden bi
ri ile istihlâk Vergisine tâbi tutulur. 

Barut ve patlayıcı maddelerle silâh ve teferruatı ve av malzemesinin inhisar mevzuundan çıkarıl
ması sebepleri bu husustaki kanun lâyihasının mucip sebeplerinde etraflı bir şekilde izah edilmişti. 
imal, ithal ve satışı serbest bırakılmış olan bu maddelerden bugün inhisar rejimi dâhilinde elde olu
nan gelirin sağlanması için bunların bir istihlâk Vergisine tâbi tutulması gerekeceği tabiîdir. An
cak bu maddeler 3843 sayılı Muamele Vergisi Kanununun mevzuunu teşkil eden tipik sınai mamu-
lât bulunması hasebiyle bunların münferit bir istihlâk Vergisine mevzu yapılmıyarak doğrudan doğ
ruya sözü edilen kanun hükümleri dâhilinde Muamele Vergisine tâbi tutulması yerinde görülmüş 
ve lâyiha Muamele Vergisini tadil eden 4939 sayılı Kanunun bir maddesinin değiştirilmesini ve 
3843 sayılı Kanuna bâzı hükümler eklenmesini sağlıyacak bir bünyede hazırlanmıştır. 

Bu lâyiha kanunlaştığı takdirde bahis mevzuu maddelerin memleket dâhilinde imal ve teslimi 
ile hariçten ithali 3843 sayılı Muamele Vergisi Kanunu hükümleri dairesinde Muamele Vergisine 
tâbi tutulacaktır. 

Kanunun birinci "maddesi ile 4939 sayılı Kanunun, Muamele Vergisine ait fevkalâde nispetleri 
gösteren geçici birinci maddesine bahis mevzuu maddeleri ihtiva eden bir (F) fıkrası eklenmekte 
ve bunlara ait Muamele Vergisi nispeti % 25 olarak tesbit edilmektedir. 
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Bilindiği gibi bugün bu maddelerden, âzami ve asgari hadleri İcra Vekilleri Heyeti tarafından 

tesbit edilen spesifik bir İnhisar Resmi alınmaktadır. Bu Resmin kıymet esasına göre ifadesi, çeşitli 
maddeler için % 3 ile % 87 arasında değişmektedir. 

Advalorem bir esas dairesinde Muamele Vergisi mevzuuna alınacak bu maddelere bu kadar çe
şitli nispetler vermeye Muamele Vergisinin nispet eşelindeki kademeler ve bu kademeler arasında
ki ahenk müsait bulunmadığından bunlar, bugün inhisar mekanizması dâhilinde elde edilen vari
datı sağlıyacak % 25 gibi vasati bir nispetle Muamele Vergisine tâbi tutulmuştur. 

Bu nispet bu maddelerden mühim ve istihlâki yüksek olanların bugünkü inhisar resminden 
düşük bulunmaktadır. Bu maddeler ezcümle dinamitler, dinamit kapsülleri, lâğım fitilleri, taş barutlar, 
siyah av kovanı, tapa, av kapsülleri, domuz kurşunu ve nişan fişekleridir. Cüzi bir kısım maddeler için 
lâyihadaki nispet bugünkü inhisar Resmi nispetine nazaran biraz yüksektir denilebilir. Av ba
rutları, bir kısım av kovanları, av ve nişan saçmaları, bir kısım şenlik fişekleri bunlardandır. 

Lâyihanın 2 nci maddesi ile sözü edilen maddeleri imâl eden sınai müesseselerin mutlak şekil
de Muamele Vergiisne tâbi tutulacağı hükme bağlanmıştır. Hususi bir kanunla imal ve satışı esas
lı disiplin hükümleri altına alınmış bulunan bu madeleri imal edenlerin Muamele Vergisi küçük 
sanat muafiyetinden faydalandırılması için bir sebep mevcut bulunmadığı gibi bu mükellefiyetin 
emniyet bakımından yapılacak kontrollara yardımı da olabilecektir. 

Muamele Vergisi Kanununun 89 ncu maddesinin 5 nci fıkrasında bir kısım imalâtın, bu arada 
inhisar maddeleri imalâtının ilk ve yardımcı maddelerini teşkil eden ve nevileri îcra Vekilleri He
yetince tâyin ve ilân olunan maddelerin ithalinin Muamele Vergisinden müstesna bulunduğu hük
me bağlanmıştır. Bu esasın bahis mevzuu maddeler inhisardan çıktıktan sonra da devamı uygun 
görülerek lâyihanın 3 ncü maddesi kaleme alınmıştır. 

Lâyihanın geçici maddesiyle, tasarının kanunlaşacağı tarihte İnhisar İdaresinin elindeki stok
lar hakkında ne suretle hareket edileceği hükme bağlanmıştır. İdare bu maddeleri imal etmediği 
için lâyihaya böyle bir hüküm konulmadığı takdirde bu maddelere ait verginin ne şekilde alına
cağında tereddütle? hâsıl olabilirdi. 

Lâyihanın 4 ncü maddesi yürürlük tarihine, 5 nci ve son maddesi de yürütme yetkisine aittir. 
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Gümrük ve İnhisarlar Encümeni Mazbatası 

T. B. M. M. 
Gümrük ve İnhisarlar Encümeni 

Esas No: 1/226 
Karar No: 16 

28, III. 1955 

Yüksek Reisliğe 

Muamele Vergisi Kanununda değişiklikler ya
pılmasına ve 2731 sayılı Kanun ve ekleri gere
ğince bâzı maddelerden alınan İstihlâk Vergisi
nin Muamele Vergisiyle birleştirilmesine dair 
493!) sayılı Kanunun muvakkat 1 nci maddesi
ne bir fıkra ve 3843 sayılı Muamele Vergisi 
KaTiUnuna bâzı hükümler eklenmesine dair olan 
kanun lâyihası, hükümet temsilcileri de hazır 
bulundukları halde encümenimizce müzakere 
edilmiştir. 

Müzakereler neticesinde hükümet teklifi 
mevcudun ittifakiyle ve aynen kabul edilmiş
tir» 

Havalesi gereğince Maliye Encümenine gön
derilmek üzere Yüksek Reisliğe arz olunur. 
Gümrük ve in. E. 

Giresun 
A. Tüfekcioğlu 
Kâtip 
Muş 

§. Çağlayan 
Samsun 
H. U»er 

Reisi 

Gazianteb 
8. İnal 

Bu Mazbata M. 
Samsun 

A. Keleşoğlu 
Samsun 

ö. Güris 

Trabzon 
M. Goloğlu 

Yozgad 
H. Tathoğlu 

tmzada bulunamadı 

Maliye Encümeni Mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 
Esas No. î/226 
Karar No. 43 

8 .IV . 1955 

Yüksek Reisliğe 

Muamele Vergisi Kanununda değişiklikler 
yapılmasına ve 2731 sayılı Kanun ve ekleri 
gereğince bâzı maddelerden alman İstihlâk Ver
gisinin Muamele Vergisiyle birleştirilmesine dair 
4939 sayılı Kanunun muvakkat birinci madde
sine bir fıkra ve 3843 sayılı Muamele Vergisi 
Kanununa bâzı hükümler eklenmesine dair 
olan kanun lâyihası, Hükümet mümessillerinin 
iştirakiyle encümenimizde müzakere edildi. 

Mucip sebepler lâyihasında izah edilen hu
suslar encümenimizce de yerinde görülmüş ve 
Hükümet metni aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Riyasete sunulur. 
Maliye En. Reisi 

Ankara 
M. Tarkan 
Afyon K. 

O. T olu 
Çankırı 

A. Emrem 
Seyhan 

M. Akçalı 

M. M. 
Hakkâri 
Ü. Seven 
Amasya 

H. Koray 
Erzurum 

. Erduman 

Kâtip 
Kayseri 

H. Kurmel 
Bolu 

S. Baysal 
Niğde 

A. N. Kadıoğlu 
Tokad 

ö. Sunar 
tmzada bulunmadı 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/226 
Karar No. 80 

m . w . mu 

Yüksek Reisliğe 

Muamele Vergisi Kanununda değişiklikler 
yapılmasına ve 2731 sayılı Kanun ve ekleri ge
reğince bâzı maddelerden alman İstihlâk Ver
gisinin Muamele Vergisiyle birleştirilmesine 
dair 4939 sayılı Kanunun muvakkat 1 nci mad
desine bir fıkra ve 3843 sayılı Muamele Ver
gisi Kanununa bâzı hükümler eklenmesine dair 
Gümrük ve İnhisarlar Vekâletince hazırlanan 
ve İcra Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılıp Başvekâletin 21 . I I I . 1955 

71/57 - D 
tarihli ve sayılı tezkeresiyle gönderi-

957 
len kanun lâyihası Gümrük ve İnhisarlar ve 
Maliye encümenleri mazbataları ile birlikte en
cümenimize havale edilmiş olmakla Gümrük ve 
İnhisarlar Vekili ve Maliye Vekâleti mümessili 
hazır oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, esbabı mucibesinde de taf-
silen izah edilmiş olduğu üzere barut ve patla
yıcı maddelerle silâh ve teferruatı ve av mal
zemesinin İnhisardan çıkarılması hakkında 
ahiren encümenimizce kabul olunan kanun lâ
yihasının neticesi olarak inhisardan çıkarılan 
bu maddelerin çok teferruatlı olması bakımın
dan her maddeye ait vergi hadlerinin ayrı ayrı 
tâyini müşkülâtı karşısında ve inhisar mevzuu 
olarak bu maddelerden* halen sağlanan varida
tın vasatisi de % 36,40 nispetinde olduğu göz 
önünde bulundurularak bu işin hususi teşebbüs 
için cazip bir mevzu haline getirilmekle bera
ber kendilerine daha müsait imkânlar verilme
si maksadiyle inhisardan çıkarılan bütün mad

delerin % 25 nispetinde Muamele Vergisine 
tâbi olacağı hakkındaki hükümleri ihtiva et
mektedir. 

Lâyiha ile tesbit ve teklif edilmiş olan vergi 
nispeti gerek Hazine ve gerek bu mevzu ile işti
gal edecek hususi sermaye bakımından uygun 
görülerek maddelerin müzakeresine geçilmiş ve 
lâyihanın, 1, 2, 3 ncü maddeleriyle muvakkat 
maddesi aynen, dördüncü maddesindeki müddet 
üç aya indirilmek suretiyle ve 5 nci maddesi ise 
yine aynen kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Rize 

/ . Akçal 
Afyon K. 

Reis V. 
Balıkesir 
H. îmre 

Afoyn K. 

Mazbata M. 
İstanbul 

H. Hüsman 
Ağrı 

A. Demirer M. Â. Ülgen K. Küfrevi 
Antalya Aydın Balıkesir 

K. Akmantar Z. TJray M. H. Timurtaş 
Balıkesir Çankırı Diyarbakır 

8. Ytrcah T. Uygur M. Ekinci 
Diyarbakır Eskişehir Giresun 
/ . H. Tiğrel A. Potuoğlu M. Şener 
Kırklareli Konya Konya 
Ş. Bakay M. Bağnaçık R. Birana 

Niğde Ordu Rize 
//. A. Göktürk R. Aksoy H. Agun 

Sivas Trabzon 
A. özel 8. F. Kalaycıoğlu 
Yozgad " Zonguldak 

D. Akbel 8. Ataman 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

4939 sayılı Kanunun muvakkat birinci maddesi
ne bir fıkra ve 3843 sayılı Kanuna bâzı hüküm

ler eklenmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 4939 sayılı Kanunun mu
vakkat birinci maddesine aşağıdaki (F) fıkra
sı eklenmiştir. 

F) Nevileri . . . . . sayılı Kanunun birinci 
maddesinde yazılı barut ve patlayıcı maddeler
le silâh ve teferruatı ve av malzemesi (bu mad
delerin imalinde yardımcı madde olarak kulla
nılan kartonlar hariç) % 25. 

MADDE 2. — Nevileri sayılı Kanunun 
birinci maddesinde yazılı barut ve patlayıcı 
maddelerle silâh ve teferruatı ve av malzemesi 
(bu maddelerin imalinde yardımcı madde ola
rak kullanılan kartonlar hariç) imal eden sınai 
müesseseler 3843 sayılı Kanunun 12 nci mad
desindeki muaflıktan istifade edemezler. 

MADDE 3. — Nevileri sayılı Kanunun 
birinci maddesinde yazılı barut ve patlayıcı 
maddelerle silâh ve teferruatını ve av malze
mesini (bu maddelerin imalinde yardımcı mad
de olarak kullanılan kartonlar hariç) imal eden 
sınai müesseseler 3843 sayılı Kanunun 89 ncu 
maddesinin 5 nci fıkrasındaki istisna hükmün
den faydalanırlar. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun meri
yete girdiği tarihte inhisar idaresinin depola
rında mevcut bulunan barut ve patlayıcı mad
delerle silâh ve teferruatı ve av malzemesi sa
tıldıkça bunlara ait Muamele Vergisi, maddele
rin durumlarına göre sınai müesseselerin teslim 

"fiyatları veya gümrüklenmiş ithal kıymetleri 
üzerinden hesabolunarak Vergi Usul Kanunu
nun kayıt nizamına bağlı olmaksızın satıldıkça, 
İnhisar gelirlerinin tâbi bulunduğu usul daire
sinde inhisarlar idaresi tarafından Hazineye 
Ödenir. 

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinden al
tı ay sonra meriyete girer. 

5 — 
BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADlLÎ 

4939 sayılı Kanunun muvakkat birinci maddesi
ne bir fıkra ve 3843 sayılı Kanuna bâzı hüküm

ler eklenmesine dair kanun lâyihası 

\ MADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 ncî maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. -— Hükümetin 8 neü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Hükümetin mu
vakkat maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MA . _. E 4% — Bu kanun negri tarihinden (3) 
ay sonra meriyete girer. 

( S. Sayısı: 25? ) 
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Bi. 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini icra
ya îera Vekilleri Heyeti memurdur. 

12 . III . 1955 
Başvekil 

A. M ender es 

Devlet Vekili 
M. Sarol 

Adliye Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 
Dahiliye Vekili 

N. Gedik 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 
Nafıa Vekili 

JS.'. Zeytinoğlu 
$ıh. ve iç. Mv. Vekili 

Dr. B. Uz 
Ziraat Vekili 

N. ökmen 
Çalışma Vekili 

H. Ürkmen 

Devlet Vekili ve 
Bagvekil Yardımcısı 

F. R. Zorlu 
Devlet Vekili 

O. Kapani 
Millî Müdafaa Vekili 

E. Menderes 
Hariciye Vekili 

F. Köprülü 
Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

iktisat ve Ticaret Vekili 
8. Yırcalı 

Q. ve İnhisarlar Vekili 
JS?. Kalafat 

Münakalât Vekili 
M, Çavuşoğlu 

İşletmeler Vekili 
S. Ağaoğlu 

MADDE 5. — Hükümetin 5 nei 
aynen kabul edilmiştir. 

maddesi 
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ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı hakkındaki 4250 sayılı Kanunda 
bâzı değişiklikler yapılması hakkında kanun lâyihası ve Gümrük ve 

inhisarlar, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/223) 

T. G. 
Başvekalet 22 . III. 1955 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

S ay Î : 71-57/A, 965 
Türkiye Büyük Millet Meçlisi Yüksek Reisliğine 

4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununda bâzı değişiklikler yapılması hak
kında Gümrük ve İnhisarlar Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri 
Heyetince 2 1 . I I I . 1955 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte su
nulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

I - İspirtolu içkilerin bir gelir kaynağı haline getirilmiş olması pek eski tarihlere dayanır. Os
manlı İmparatorluğunun son zamanlarında bu mamullerden cibayet edilen vergilerin Devletin müte
rakim borçlarının ödenmesine tahsis edilmesi zarureti hâsıl olmuş ve bunun neticesi olarak ispirtolu 
içkilerden vergi tahsilatı ilk sırada (Düyunu Umumiye) ve bilâhara da (Varidatı Mahsusa) İdare
leri tarafından yapılmıştır. 

İspirtolu içkilerin tâbi tutulduğu bu vergi rejimi altında istihdaf edilen gaye münhasıran müs
takar ve teminatlı bir vergi cibayeti esasına müstenit bulunmuş ve bilhassa yüksek alkol dereceli 
içkilerin imali bu mamulâttan vergi alan Düyunu Umıümiye İdaresi veya Hükümet tarafından ele 
alınmamış ve hiçbir himaye tedbirine de lüzum görülmemiş olduğu için hariçten türlü ispirtolu 
içki ve hattâ ispirto bile ithaline müsaade edilmiştir. 

İspirto ve ispirtolu içkiler, (şarap hariç) 1926 senesinde meriyete giren 790 sayılı Kanunla Dev
let inhisarı altına alınmıştır. Bu inhisarın işletilmesi bir şirkete tevdi edilmiş ise de, bu şirketin 
taahhüdünü yerine getirmiyerek infisahından sonra 1701 sayılı Kanunla (ispirto ve meşrubatı kü-
ulîye inhisarı) hükmi bir şahsiyet haline getiirilmiş ve 1989 sayılı Kanunla kabul edilen mezuni
yete istinaden inhisarların tevlıidi kararma kadar faaliyetine devam etmiştir. 

Halen mer'i bulunan 4250 sayılı Kanunla yine şarap hariç olmak üzere her nevi ispirto ve ispir
tolu içkilerin imal, ithal ve satışı Devlet inhisarı altında bulunmakta ve bu inhisar İnhisarlar İda
resi tarafından işletilmektedir. 

I I - 4250 sayılı Kanunun mevzuunu teşkil eden ispirtolu içkilerin inhisardan çıkarılarak hususi 
teşebbüs sahasına bırakılması imkânları üzerinde yapılan tetkikat neticesinde, işletilmeleri büyük 
sanayi müesseselerinin kurulmasına, teknik bilgiye, Devlet himayesine ihtiyaç gösteren ve gerek va
ridat ve gerekse halk sağlığı bakımından inhisar altında kalmasına zaruret görülen ispirto ile ağır 
alkol dereceli ispirtolu içkilerin yine Devlet inh'sarında bırakılması ve buna mukabil alkollü bir 
içki olan biranın yurt içinde imal ve satışının ir hisardan çıkarılması uygun görülmüştür. 

Hafif alkollü içkilerin imal ve satışında hususi teşebbüse imkân verilmesinin sağlıyaeağı fayda
ların izahını yapabilmek için bu kategoriye dâhil içkilerin geçirdiği inkişaf safhaları ile memleket
teki istihsal ve istihlâklerinin halihazır durumlarını belirtmek yerinde olur. 
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Hafif alkollü içkilerin başlıcalarını şarap ve bira teşkil etmektedir. 
A) Şarap : 
Hâlen mer'i isporto ve ispirtolu içkiler inhisarı hakkındaki 4250 sayılı Kanuna göre şarabın 

yalnız yurt içinde imâl ve satışı serbest olup memlekete ithâli İnhisar altındadır. 
4250 sayılı Kanunun meriyete konulmasından evvel memleketimizdeki şarap imalâtı hem mah

dut miktarlara münhasır kalmakta, hem de iptidai vesait ile alelade şartlar altında yapılmakta 
idi. Müskirat inhisarının İnhisarlar İdaresine devrini takibeden yıllarda şarabın yalnız memleket 
içinde imâl ve satışı serbest bırakılarak ithalinin inhisar altında bırakılmış olması ve İnhisarlar 
İdaresince de hiçbir suretle şarap ithali yoluna gidilmemiş bulunması neticesinde tesis edilmiş bu
lunan himaye ile imalâtta mahsûs bir yükselme başlamış ve bu yükselme bilhassa hususi şarap 
âmillerinin imalâtında görülmüştür. 

Memleketimizde şarabın istihlâki ile istihsali arasında daimî bir ahenk mevcudolup bilhassa şa
raplarını mütaakıp seneye devredecek durumda olmıyan hususi âmiller her yılki istihsallerini geç
miş yılların memleket dâhili satışlarına göre ayarlamaktadırlar. 

Şarap maliyetleri üzerinde en ehemmiyetli tesiri gösteren ilk madde fiatı unsuru olduğu için 
üzüm mubayaa bedellerine göre maliyetlerin yüksek olması neticesi olarak vergisiz ve hattâ prim
li ihraç imkânları mevcudiyetine rağmen rakip memleketlerin çok daha müsait fiatları muvacehe
sinde dış memleketlere, şarap imalâtımızın inkişafı ile mütenasip miktarlar üzerinden şarap ih
racı mümkün olamamaktadır. 

1930 senesinden itibaren şarap imalâtımızın muhlelif senelerdeki miktarları ile inkişaf safhala
rı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Şarap imalâtı 

Senesi 

1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 

Hususui âmiller 
H. Lit. 

22 203 
33 084 
45 217 
47 407 
40 761 
69 043 
38 628 
49 042 
75 804 
72 688 
59 981 . 
77 378 
82 842 
96 083 
129 021 
155 366 
117 970 
71 241 
73 945 
115 099 
93 333 
98 674 
140 150 
129 450 

% 

98,8 
86,3 
84,7 
92,2 
91,0 

• 79,5 
72,0 
68,7 
62,6 
71,6 
80,6 
77,3 
15,8 
76,0 
66,7 
59,8 
66,9 

• 50,6 
65,0 
65,0 
68,0 
69,0 
69,0 
63,0 

İnhisarlar 
H. Lit. 

270 
5 281 
8 228 
4 046 
4 063 
17 870 
15 094 
22 415 
45 405 
28 833 
14 428 
22 780 
26 528 
33 108 
64 768 
104 587 
58 254 
69 509 
41 569 
62 047 
43 917 
44 554 
62 571 
74 919 

% 

1,2 
13,7 
15,3 
7,8 
9,0 

20,5 
28,0 
,31,3 
37,4 
28,4 
19,4 
22,7 
24,2 
24,0 
33,3 
40,2 
33,1 
49,4 
36,0 
35,0 
32,0 
31,0 
31,0 
37,0 

Yekfln 
H. Lit. 

22 473 
38 365 
53 445 
51 453 
44 828 
86 913 
53 722 
71 457 
121 209 
101 521 
74 409 
100 158 
109 370 
129 191 
193 699 
259 953 
176 224 
140 750 
115 514 
177 146 
137 250 
143 228 
202 721 
204 369 
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B) Bira : 
Takriben bir asır evveline kadar, mmeleket içindeki sarfiyatının hayli mahdut kalmış olması 

yüzünden daima dışardan ithal edilegelen bir ispirtolu içki idi. 
1866 tarihinde neşrolunan bir kararname ile, memleket içinde imal edilen bira (Eski tâbiri ile 

arpa suyu) dan % 20 si telefat mukabili kabul edilerek tenzil olunduktan sonra senelik rayiç 
fiyatı üzerinden % 10-15 nispetinde rüsum alınması derpiş edilmiştir. 

1888 de bir Alman Şirketi tarafından evvelâ Şişli'de, Feriköy'de bir bira fabrikası inşasına 
başlanılmış ve fabrika 1890 da faaliyete geçirilmiştir. Diğer bir Alman Şirketi de 1910 yılında 
Büyükdere'de ikinci bir bira fabrikası kurarak işletmeye başlamıştır. Bunlardan sonra yine Fe
riköy civarında bâzı müteşebbisler tarafından da bira imal edildiği gibi Bomonti Şirketi tarafın
dan İzmir'de Halkapmar'da 1910 senesinde üçüncü bir bira fabrikası daha tesis olunmuştur. 

Feriköy'deki (Bomonti), Büyükdere'deki (Nektar) adı ile anılan bu şirketler 1912 senesinde 
birleşerek (Bomonti - Nektar) adı altında fiilî bir inhisar şeklinde bira imalâtına devam edil
mişse de Birinci Dünya Harbi sonunda Nektar Fabrikası faaliyetini tatil etmiştir. 

O tarihe kadar arpa şırası üzerinden alman rüsum, mamul litrede 20 para iken 1920 de 1 ku
ruşa, 1924 te 4 kuruşa ve nihayet 1926 da 790 sayılı Müskirat inhisarı Kanununun tatbiki ile bu 
rüsum 13 kuruşa iblâğ edilmiştir. Bu arada 1928 yılında (Bomonti - Nektar) Şirketi ile yapılan 
bir mukavelede İnhisar Resmi ve vasıtasız vergiler çıkarıldıktan sonra kalan gayrisâfi varidatın 
% 7,5 nispetinde devlete bir hisse verilmesi temin edilmiştir. 

Bomonti - Nektar Şirketinin mukavelesinin sona ermesi üzerine 1936 yılında Ankara'daki Gazi 
Orman Çiftliği Müdürlüğü tarafından bu çiftlik arazisi içinde küçük kapasiteli bir bira fabrikası 
daha kurulmuş ve mamulâtı (Ankara Birası) namı ile piyasaya çıkarılmıştır. Bu fabrika Haydar
paşa'da tesis ettiği bir bira imlâhanesi vasıtası ile İstanbul piyasasına da bira sevketmiştir. 

Ankara Bira Fabrikası 6 . V I I . 1939 tarihli ve 3697 sayılı Kanun gereğince bütün tesisleri ve 
arpa silosu ile birlikte aşağıda gösterilen bilanço hulâsasına göre İnhisarlar İdaresince Devlet Zi
raat İşletmeleri Kurumundan 1 908 433 liraya satmalınmıştır. 

Ankara Bira Fabrikasının inhisarlar idamesine devri sırasında tanzim edilmiş olan takdirî kıymete 
müstenit devir Bilançosu 

Lira K. 

Arazi 22 928 — 
Park ve ağaçlar 1 378 49 
Binalar 614 112 33 
Makine ve demirbaşlar 714 522 80 

1 352 941 62 
Menkul kıymetler (Mamul, malzeme, hammadde, kablar) 340 771 09 
Diğer haklar 214 720 35 

31 . VII . 1939 tarihli resmî devir bilançosuna göre yekûn 1 908 433 06 

(Bomonti - Nektar) Anonim Şirketinin, malı olan istanbul'da Feriköy ve izmir'deki bira fabri
kaları 26 . IV . 1940 tarihli ve 3811 sayılı Kanuna müsteniden aynı yıl içinde 400 000 liraya satm
alınmıştır. 

izmir'deki bira fabrikası kapatılarak Bomonti ve Ankara Bira fabrikalarının tevsi ve ıslahı yo
luna gidilmiştir. 

Halen inhisarlar idaresinin biri istanbul, diğeri Ankara'da olmak üzere iki bira fabrikası ile iz
mir'de bir bira imlâhanesi mevcut bulunmaktadır. 
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Bu fabrikaların 1953 yılı Bilançosuna göre kıymetleri ile 1941 - 1953 yıllarındaki imalât mik
tarları aşağıdaki iki tabloda gösterilmiştir. 

inhisarlar idaresine ait bira fabrikalarının 1.III. 1953 tarihindeki bilanço kıymetleri 

Emlâk bedelleri (Arsalar dâhil) 

Müesseseler 

Ankara 
istanbul 

Yekûn 

Bütçeden 
Lira K. 

3 840 436 84 . 
3 379 104 54 

7 219 541 38 

M. Sermayeden 
Lira K. 

123 992 93 

123 992 93 

Yekûn 
Lira 

3 964 429 
3 379 104 

7 343 534 

K. 

77 
54 

31 

Demirbaş, makineler ve nakil vasıtaları 

Müesseseler 

Ankara 
istanbul 

Yekûn 

U. Yekûn 

Senesi 

1941 
1942 
1943 
1944 
1945 (7 ay) 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 

Bütçed 
Lira 

1 008 927 
3 886 911 

4 895 838 

12 115 379 

en 
K. 

43 
08 

51 

89 

M. Sermayeden 
Lira K. 

809 907 59 
548 578 61 

1 358 486 20 

1 482 479 13 

Bira imalâtı 
Ankara 

Bira Fab. 
Litre 

3 954 600 
3 575 200 
5 845 000 
6 875 400 
4 955 231 
8 171 700 
8 214 400 
8 215 600 
7 637 900 
6 844 800 
8 270 800 
7 875 300 
8 177 900 

istanbul 
Bira Fab. 
Litre 

6 168 900 
5 336 200 
8 201 300 
9 388 700 
6 819 800 
10 525 200 
11 899 600 
12 519 000 
12 469 300 
12 681 800 
12 817 000, 
14 831 300 
13 626 300 

Yekûn 
Lira K. 

1 818 835 02 
4 435 489 69 

6 254 324 71 

13 597 859 02 

Yekûn 
Litre 

10 123 500 
8 911 400 
14 046 300 
16 264 100 
11 775 031 
18 696 900 
20 114 000 
•20 734 600 
20 107 200 
19 526 600 
21 087 000 
22 706 600 
21 804 200 

Bu imalât, peyderpey satışa arz edilerek istihlâk edilmekte olduğu cihetle yukardaki tabloda 
yazılı rakamlar takribi istihlâk miktarı olarak alınabilirse de bira satışlarının son beş sene içindeki 
inkişaf ve artışı hakkında sarih bir fikir edinilmek üzere 1949 - 1954 yılları zarfındaki bira sa-
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tışlarjnm hakiki miktarı ve temin edilen Hazine geliri bakımından aşağıdaki tabloda yazılı ra
kamların mukayese mevzuu yapılması uygun o]ur. 

. 
Senesi 

1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 (10 aylık) 

Satış miktarı 
Litre 

16 362 078 
17 539 790 
19 107 827 
19 597 559 
21 019 695 
24 619 000 

Bira Satışları 
Satış kârı 

Lira 

2 167 970 
2 237 885 
3 606 565 
4 440 814 
5 877 540 
6 337 880 

M. Müdafaa V. 
Lira 

2 272 410 
3 507 960 
3 821 560 
3 719 510 
4 203 940 
4 923 899 

Yekûn 
Lira 

5 440 380 
5 745 485 
7 428 125 
8 160 324 
10 081 480 
11 261 779 

Yukardaki rakamların tetkikinden de anlaşılacağı veçhile, 1949 yılındaki bira satışımız (16,5) 
milyon litre civarında iken bilhassa 1950 yılından itibaren istihlâk mühim nispette artarak bu 
miktar 1950 yılında (17,5), 1951 de (19), 1952 de (19,5) ve 1953 yılında (21) milyon litreye baliğ 
olmuştur. 1954 malî yılının 10 aylık bira satışı ise (24,5) milyon litreyi geçmiştir. 

Bira satışlarımızla hakiki istihlâki karşılıyamadığımız ve bilhassa mevsiminde birçok yerlerde 
bira sıkıntısı hâsıl olduğu nazara alınırsa 1953 yılının 21 milyon litrelik satışı ile hakiki ihtiyaç 
olarak tahmin edilen (3ö) milyon litrelik muhtemel istihlâkin ancak % 70 i 1954 yılında ise tak
riben % 80 i karşılanabilmiştir. 1954 yılının 10 ayda. (24,5) milyon litreye baliğ olan bira satışı 
mevcut bira fabrikalarının bâzı ilâve tesislerle mümkün olduğu kadar kısmen kapasitelerinin artı
rılması ve kısmn geceli gündüzlü forse bir çalışma ile temin edilebilmiştir. 

Halk sağlığı bakımından hafif alkollü içkilerin istihlâkini artırma yolundaki teşebbüsler ve 
bu mevzuda alman tedbirlerin neticesi olarak bira istihlâki bilhassa 1950 yılından itibaren mü
him nispette artmaya başlamıştır. 

Son dört sene içindeki istihlâk artışı temposuna göre mevcut iki bira fabrikamızın normal kapa
sitelerinin üstünde ve muhtelif ekiplerle geceli gündüzlü çalışılmasına rağmen hakiki ihtiyaç ve istih
lâkin karşılanması mümkün olamamaktadır. 

Yurdun bugünkü hakiki bira istihlâki ihtiyacı (30) milyon litre olarak tahmin olunabileceği gi
bi son dört senelik artış temposuna nazaran mütaakıp senelerde istihlâkin daha da artacağı ümit edi
lebilir. Bu durum karşısında memleketin bira istihlâki fazla olan yerlerinde yeni bira fabrikaları 
kurulması zarureti hâsıl olmuş bulunduğundan biranın imal ve satışının inhisardan çıkarılması, 
hususi teşebbüse bu sahada da yeni imkânlar bahşetmiş olacaktır. 

İnhisarlar İdaresine ait fabrikaların karşılıyamadığı bira istihlâki ve müstakbel istihlâk inkişaf
ları bakımından hususi teşebbüs sektörünün yeni bira fabrikaları kurma imkânları ve bu mevzuda 
plase edilmesi gereken sermaye bakımından yapılan tetkiklere göre, meselâ : (5) milyon litrelik bir 
bira fabrikasının; (2) milyon lirası arsa ve bina, malt tesisleri de dâhil olmak üzere (4) milyon lira
sı montaj masrafları ile beraber makine ve tesisat bedeli olarak ceman (6) milyon liraya mal olabile
ceği ve böyle bir tesisin ayrıca (1,5) milyon liralık bir mütedavil sermayeye ihtiyaç göstereceği 
tahmin edilmektedir. 

İmal ve satışının inhisar dışı bırakılması halinde memleketin bira ihtiyacının aksamadan temin 
edilmesi hususu da göz önünde bulundurulmuş ve İnhisarlar İdaresinin bira imal ve satışına devam 
edebileceği hususunda tasarıya hüküm ilâve edilmiştir. 

Biranın imal ve satışının İnhisar mevzııundan çıkarılması Hazine geliri bakımından her hangi 
bir eksilmeye sebebiyet vermiyecektir. 

Biradan elde edilen Hazine geliri İnhisarlar İdaresinin devam edecek olan imalât ve satışın
dan aynen temin edileceği gibi istihlâkin karşı! anamıyan kısmı bakımından hususi teşebbüs tarafm-
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dan yeni kurulacak fabrikaların temin edeceği satışlardan sağlanacak İstihlâk Vergisi ile bugünkü. 
Hazine gelirinden maada munzam bir gelir sağlanmış bulunacaktır. 

C) Viski : 
Bu içkinin de aşağıda yazılı sebeplerle dâhilde imali hariç yalnız dış memleketlerden ithal ve sa

tışının İnhisardan çıkarılması derpiş edilmiştir. 
Hacmen 43 alkol derecesinde olan viskinin şimdiye kadar memleketimizde imâl edilmesi müm

kün olmamış ve İnhisarlar İdaresince hariçten ithal edilmek suretiyle ihtiyaç karşılanagelmiştir. 
İmâl tarzının arz ettiği fevkalâde hususiyet dolayısiyle yalnız İngitlere, Amerika ve Kanada 

gibi memleketlerde imal edilerek dünya istihlâk pazarlarına arz edilmekte olan bu içkinin ağır al
kollü bir içki olması dolayısiyle memleket dâhilinde imalinin yine İnhisarda bırakılarak ilerde tek
nik imkânlar elverdiği takdirde İnhisarlar İdaresi tarafından imal edilebilmesi ve yalnız ithal ve 
satışı bakımından hususi teşebbüse imkân bahsedilmesi yerinde görülmüştür. Böyle bir imkânın 
verilmesi neticesi olarak şimdiye kadar muayyen markalara inhisar ettirilerek memlekete ithal 
edilmekte olan viskinin muhtelif nevi ve tiplerde olarak yurda ithali kolaylaştırılacak ve müsteh
likin ihtiyaç ve zevkinin tamamiyle tatmini mümkün olabilecektir. 

D) Tabiî köpüren şarap (Şampanya) : 
4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununa göre her nevi şarabın ve bu meyan-

da şampanyanın imal ve satışı serbest olup yalnız ithali inhisar altında bulunmaktadır. Tabiî 
köpüren şaraplar kategorisine dâhil bulunan ve memlekete İnhisarlar İdaresi tarafından (Şampan
ya) namı altında ithal edilen bu nevi içki de viski gibi halen memleket dâhilinde imal edilmemek
tedir. İmalinin arz ettiği hususiyet bakımından Avrupa'da dâhi Fransa, İspanya ve İtalya gibi. 
başlıca şarap imalâtçısı olan memleketlerde muhtelif markalar altında yapılan şampanyanın mem
lekete ithalinin serbest bırakılması ile hususi teşebbüse bu sahada yeni imkânlar verileceği gibi 
muhtelif nevi ve tiplerde olarak yurda ithali kolaylaştırılacak ve bu suretle müstehlikin ihtiyaç 
ve zevki de tatmin edilmiş bulunacaktır. 

I I I - Kanun lâyihasının maddelerinin izahına gelince : 
Madde 1 : Hafif alkollü içkilerin, halen imal ve satışı inhisar altında bulunmayan şarap, kma-

kmalı şarap ve vermut gibi nevilerinden başka hususi teşebbüse en müsait imkânı verecek olan bi
ranın imal ve satışının da İnhisardan çıkarılması ve ayrıca yurt içinde imal edilmiyen viski ile 
şampanyanın ithalinin hususi teşebbüse terk edilmesi derpiş edilmiştir. 

4250 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin ilk fıkrası ile ispirto ve ispirtolu içkilerin imal, ithal ve 
satışına vaz'edilmiş bulunan devlet inhisarından, aynı maddenin 2 nci fıkrası ile, her türlü şarap
ların yalnız yapılması ve satılması istisna edilmişve bu suretle şarap ithali inhisar altında bırakıl
mış bulunmaktadır. 

Memlekette şarap imalâtının teşviki ve inkişafı için dış memleketlerden şarap ithaline im
kân verilmemesi bakımından şarabın yalnız ithali üzerine vaz'edilmiş bulunan bu inhisarın 
neticesi olarak şarap ithal edilmemesi suretiyle tesis edilen himaye rejimi sayesinde memle
kette bilhassa hususi âmillerin şarap imalâtı artmış ve gerek miktar ve gerekse kalite bakı
mından şarapçılığımızda ehemmiyetli bir inkişaf temin edilmiştir. 

Biranın imal ve satışının inhisardan çıkarılması derpiş edilirken ithal inhisarının muhafaza 
edilmesi, şarapta olduğu gibi münhasıran dahilî imalâtı himaye maksadını istihdaf etmektedir. 

Filhakika, biranın yalnız imal ve satışının inhisardan çıkarılması ve ithalinin ise şarap 
gibi inhisar altında bırakılması neticesinde hariçten bira ithal etmemek suretiyle şarapta muvaf
fak olmuş bir himaye sisteminin bira için de tesisi memlekette hususi teşebbüs tarafından 
yeni bira fabrikaları açılmasını teşvik edecek ve bu mevzu hususi sermaye plasmanı için cazip 
bir hale getirilmiş bulunacaktır. \ 

4250 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin ilk fıkrasiyle ispirtolu içkiler üzerine vaz'edilmiş bulu
nan Devlet inhisarından, her türlü şarapların imal ve satışı için inhisardan istisna hükmünü 
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tesis eden 2 nci fıkrasına, biranın imal ve satışı ilâve edilmek ve memlekette imal edilmiyeıi 
viski ile halen ithali inhisar altında bulunan şarap nevilerinden tabiî köpüren şarap (Şam
panya), ithali inhisar mevzuu haricinde bırakılmak suretiyle, bu fıkranın değiştirilmesi uygun 
görülmüştür. 

4250 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin son fıkrası, ispirtolu içkilerin vasıflarının Gümrük 
ve İnhisarlar, Sıhhat ve İçtimai Muavenet ve Ziraat vekâletleri tarafından müştereken tesbit 
edilmesini ve aynı kanunun 12 nci maddesi ise imal ve satışı inhisar dışı bulunan şarabın vasıf
larının ve şarap imalâthaneleriyle imlâhanelerinin kontrol ve muayenelerine ait esasların ay
rıca tesbitini âmir olup bu esaslara riayetsizliği kanunun 29 ncu maddesiyle müeyyideye bağlamış 
bulunmaktadır. 

4250 sayılı Kanuna göre şaraptan gayrı ispirtolu içkilerin imal, ithal ve satışının Devlet 
inhisarında bulunması dolayısiyle Devlet İşletmesi tarafından yapılacak bu gibi içkilerin va
sıflarının tesbitine üç Vekâletin salahiyetli kılın masiyle iktifa edilmiş ve bu vasıflara riayetsiz
lik her hangi bir müeyyideye bağlanmamıştır. 

Ancak, bu kanun lâyihası ile imal ve satış imkânları hususi teşebbüs sektörüne de verilmiş olan 
biranın şarapta olduğu gibi sihhi ve teknik bakımdan vasıflarının ve fabrika ve imlâhanelerinin 
kontrol ve muayenesi mevzuunun bir nizamname ile tesbiti zaruri görülmüştür. 

Bu itibarla 4250 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin ispirtolu içkilerin vasıflarının tâyinine *.ıt 
olan son fıkrası hükmünün, biranın imal ve savaşının serbest bırakılmasına mütenazır olarak tadili 
icabetmiştir. Mer'i şekline göre ispirtolu içkilerin vasıflarının Gümrük ve İnhisarlar, Sihhat ve İç
timai Muavenet ve Ziraat vekâletleri tarafından müştereken tesbitine dair bulunan son fıkranın, bu 
vasıfların bir nizamname ile tesbit edilerek bira imal ve imlâsında sıhhi ve teknik bakımdan kont
rol ve muayene esaslarını da içine alacak olan bu nizamnamenin, 4250 sayılı Kanunun şarap 'ima
lâtının kontrol ve muayenelerine ait bulunan 12 nci maddesine mütenazır olarak müeyyideye bağ
lanması teklif edilmiştir. 

Madde 2. : 4250 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükümleri İnhisarlar İdaresinin inhisar dışı ola
rak yapabileceği işleri tâyin etmekte ve bu meyanda mezkûr maddenin (a) fıkrası ile tıbbi şaraplar 
hariç her türlü şarap ve meyve usarelerinin İnhisarlar İdaresince de yapılabileceği tasrih olunmak
tadır. Biranın imal ve satışının inhisardan çıkarılması ile beraber hususi teşebbüs sektörünün bu 
sahada faaliyete geçerek memleketin bira ihtiyacı karsılanıncaya kadar İnhisarlar İdaresine bira 
imal ve satışına devam etme salâhiyeti verilmesi icabettiğinden mezkûr (a) fıkrası hükmüne bira 
da ilâve edilmiştir. 

Bundan başka, ilişik kanun lâyihasiyle istihdaf edilen maksadın yukarda yapılan umumi izahın
da da temas edildiği veçhile, imalâtının arz ettği hususiyet itibariyle henüz memleketimizde imal edil-
miyen viski ve şampanyanın (tabiî köpüren şarap) memlekete ithaline mevzu inhisar kaldırılmış bu
lunmakla beraber hususi teşebbüs tarafından müstehlikin ihtiyacı karşılanamadığı ahvalde icabeder-
se İnhisarlar İdaresi tarafından da bu gibi içkilerin ithaline yetki verilmesi için her türlü şarap 
meyanmda tabiî köpüren şarap da (Şampanya) dâhil bulunmakla 2 nci maddenin (a) fıkrasına 
yalnız viskinin ithal ve satışı ilâve edilmiştir. 

Madde 3. : Bu kanun lâyihasiyle inhisardan çıkarılması teklif edilen bira imalât ve satışına 
hususi teşebbüsün göstereceği alâka memleket ihtiyacı bakımından matlup derecede inkişaf ettiği tak
dirde bira ve şarap gibi inhisar dışı ispirtolu içkileri imal eden İnhisarlara ait fabrika ve tesislerin 
İcra Vekilleri Heyeti karariyle umumi hükümler dairesinde hususi teşebbüs sektörüne satılması için 
gerekli salâhiyetin alınması derpiş edilmiştir. 

Ancak, Muhasebei Umumiye Kanununun 24 ncü maddesi gereğince Devlete ait gayrimengul em 
valin (250 000) lirayı mütecaviz kıymette olanları için hususi kanun istihsali lâzımgeldiğinden İn
hisarlar İdaresine ait şarap ve bira gibi imal ve satışı inhisar dışı bulunan isportolu içkiler fabri
ka ve tesislerinin satılmasında hususi bir hüküm istihsaline lüzum kalmaması için Muhasebei Umu-
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miye Kanununun 24 ncü maddesi hükmüne tâbi olunmaması teklif edilmiştir. 
Madde 4 : Yalnız imal ve satışı inhisar dışı bırakılmış bulunan ispirtolu içkilerin imal ve ithali 

bakımından memleketin ihtiyacının karşılanmasında lüzum görüldüğü zaman inhisarlar İdaresinin 
hususi teşebbüs ile birlikte ortaklık kurması veya kurulmuş ortaklıklara katılmasını sağlıyacak bir 
salâhiyetin alınması derpiş edilmiş ve ancak bu salâhiyetin İcra Vekilleri Heyetince tesbit edilecek 
esas ve şartlarla kullanılması uygun görülmüştür. 

Madde 5 : Kanunun meriyet tarihi tesbit edilmiştir. 
Madde 6 : Kanunun hükümlerinin icrasına İcra Vekilleri Heyetinin memur olduğu kaydedil 

mistir. 

Gümrük ve inhisarlar Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Güyn. ve în. Encümeni 

Esas No. 1/223 
Karar No. 13 

28 . III . 1955 

Yüksek Reisliğe 

İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı hakkın
daki 4250 sayılı Kanunda bâzı değişiklikler 
yapılması hakkındaki kanun lâyihası, Hükümet 
temsilcileri de hazır bulunduğu halde Encüme
nimizde müzakere edilmiştir. 

Müzakereler neticesinde lâyihanın başlığı de
ğiştirilmiş Hükümet teklifinin maddeleri ihtiva 
eden kısımları aynen ve mevcudun ittifakiyle 
kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Maliye Encümenine gön-. 

derilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Gümrük ve İnhisarlar Encümeni Reisi 

Giresun 
A. Tüfekcioğlu 

Bu Mazbata Muharriri Kâtip 
Samsun 

A. Keleşoğlu 
Gazianteb 

8. İnal 
Trabzon 

M. Goloğlu 

Muş 
§. Çağlayan 

Samsun Samsun 
Ö. Güriş H. Üzer 

Yozgad 
H. Tathoğlu 

İmzada bulunamadı 
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Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 
Esas No : 1/223 

Karar No : 41 

8. IV . 1955 

Yüksek Reisliğe 

ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı hakkın
daki 4250 sayılı Kanunda bâzı değişiklikler ya
pılması hakkındaki kanun lâyihası hükümet mü
messillerinin iştirakiyle encümenimizde müzake
re edildi. 

Lâyiha ile, biranın imal ve satışı ile viski ve 
şampanyanın ithal ve satışı inhisardan çıkarıl
makta ve inhisar idaresine viski ve şampanya 
ithal ve satışı yapabilmek salâhiyeti tanınmak
ta ve mevcut inhisardan çıkarılan maddelere ait 
tesisleri satabilmek veya hususi sermayeli ortak
lar kurmak veya ortaklıklara katılmak salâhi
yeti verilmektedir. 

Encümenimiz mevcut tesislerin üçüncü mad
deye göre satışının kabil olamıyacağı veyahut 
müşkülât hadis olması ihtimaline karşı mevcut 
tesislerin de ledelhace ortaklık kurarak işletile
bilmesini teminen dördüncü maddeye bir fıkra 
eklenmesi uygun görülmüştür. 

Diğer maddeler aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 

buyurulmak üzere Yüksek Riyasete sunulur. 

Maliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Ankara 

M. Tarhan 
Kâtip 
Kayseri 

H. Kurmel 
Amasya 

H. Koray 
Çankırı 

A. Emrem 
Seyhan 

M. Akçah 
Tokad 

Hakkâri 
Ü. Seven 

Afyon Karahistar 
0. Talu 
Bolu 

S. Baysal 
Niğde 

A. N. Kadıoğlu 
Sivas 

K. Oskay 

ö. Sunar 
imzada bulunamadı 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/223 
Karar No. 81 

37 . IV . 1955 

Yüksek Reisliğe 

4250 sayılı ispirto ve ispirtolu içkiler in
hisarı Kanununda bâzı değişiklikler yapılması 
hakkında Gümrük ve inhisarlar Vekâletince 
hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi icra Ve
killeri Heyetince kararlaştırılıp Başvekâletin 

71 - 57/A 
22 Mart 1955 tarihli ve numaralı tez-

965 
keresiyle gönderilen kanun lâyihası Gümrük ve 
inhisarlar ve Maliye encümenleri mazbatala-
riyle birlikte Encümenimize havale edilmiş ol
makla Maliye ve Gümrük ve inhisarlar vekâ
letleri mümessilleri hazır oldukları halde tet

kik ve müzakere edildi. 
Kanun lâyihası; esbabı mucibesinde mufas-

salan izah edildiği üzere bâzı inhisar maddele
rinin devlet inhisarından çıkarılarak serbest 
bırakılması ile hususi teşebbüs sektörüne yeni 
iş sahaları temini yolunda alınmış olan pren
sip kararlarının tatbikatından olarak ispirto 
ve ispirtolu içkiler inhisarı sahasında ilk mer
hale olmak üzere hafif alkollü içkilerin inhisar
dan çıkarılması maksadiyle hazırlanmış bulun
maktadır. 

Esbabı mucibesindede temas edildiği veçhi
le, işletmeleri büyük sanayi tesislerinin kurul-
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masına, teknik bilgiye ve kısmen de devlet hi
mayesine ihtiyaç gösteren ağır alkollü içkile
rin imal ve satışının ayrıca devlete temin et
tiği gelir ile halk sağlığı bakımlarından haiz 
olduğu ehemmiyet de göz önünde bulunduru
larak şimdilik İnhisarda bırakılması suretiyle 
yalnız hafif alkol dereceli biranın inhisardan 
çıkarılması uygun mütalâa edildiği anlaşılmış
tır. Bu suretle halen İnhisarlar İdaresinin mev
cut iki bira fabrikası ile karşılanâmıyan mem
leket istihlâkinin % 40 nsipetindeki kısmının 
temini yolunda hususi teşebbüsün doğrudan 
doğruya veya İnhisarlar İdaresiyle ortaklık 
şeklinde yeni tesisler kurmasına imkân veril
miş olacaktır. 

Bununla beraber lâyiha memleketimizde bu 
sahada kurulacak yeni sanayiin himayesi mak-
sadiyle şarapta olduğu gibi biranın da ithali
nin yine İnhisarda bırakılmasını ve tabiî kö-
püklü şarap ile viskinin ithal ve satışları üze
rindeki İnhisarın kaldırılmasını da derpiş et
mektedir. 

Kanun lâyihası encümenimizce de esas iti
bariyle muvafık mütalâa olunarak Maliye En
cümeninin hazırladığı metin üzerinden madde
lerin müzakeresine geçilmiş ve lâyihanın baş
lığı şeklen değiştirilmek suretiyle ve birinci 
madde hükümetin teklifi veçhile aynen kabul 
edilmiştir. 

Lâyihanın ikinci maddesiyle değiştirilen 
4250 sayılı Kanunun ikinci maddesinin (a) fık

rası ile İnhisarlar İdaresine viski ve tabiî kö
püren şarapların ithal ve satışı salâhiyeti de 
verilmekte olduğundan fıkrada vuzuhu temin 
ve tatbikatta vukuu melhuz tereddütleri ber
taraf etmek maksadiyle tabiî köpüren şarapla
rın fıkra metninde yer alması uygun görülmüş 
ve ikinci maddenin (a) fıkrası tadilen kabul 
edilmiştir. 

Lâyihanın 3 ncü maddesi hükümetin teklifi, 
dördüncü maddesi Maliye Encümeninin tadili 
veçhile ve mütaakıp yürürlük maddeleri ise 
şeklen değiştirilmek suretiyle kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Mazbata M. Kâtip 
Rize İstanbul Siird 

/. Akçal H. Hüsman B. Erden 
Afyon K. Afyon K. Antalya 

A. Demirer M. Â. Ülgen K. Akmantar 
Aydın Balıkesir Çankırı 

Z. Uray S. Yırcalı T. Uygur 
Çorum Diyarbakır Diyarbakır 

Y. Gürsel Y. Azizoğlu M. Ekinci 
Diyarbakır Eskişehir Gazianteb 

/ . H. Tiğrel A. Potuoğlu E. Cenani 
Giresun Kırklareli Niğde 

M. Şener §. Bakay H. A. Göktürk 
Ordu Rize Sinob 

R. Aksoy H.Agun N. Sertoğlu 
Sivas Yozgad Zonguldak 

A. özel D. Akbel S. Ataman 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

4250 sayıh İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisan 
Kanununda Bâzı Değişiklikler Yapılması hak

kında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 4250 sayılı İspirto ve İspir
tolu İçkiler İnhisarı Kanununun 1 nei maddesi 
aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 1. — Her türlü ispirto ve ispirtolu 
içkilerin yapılması, hariçten getirilmesi, yurt 
içinde satılması hükümetin inhisarı altındadır. 
Bu inhisar, İnhisarlar Umum Müdürlüğünce iş
letilir. 

Bira, her türlü şarap ve meyve şaraplarının 
yapılması, satılması, viski ve tabiî köpüren şa
rapların ithali ve ithal olunan viskinin ve tabiî 
köpüren şarapların satılması bu kanun hükümle
rine göre serbesttir. 

Kısmen tahammür etmiş olmakla beraber iç
ki vasfını.haiz bulunmıyan şıra ve boza gibi 
maddeler inhisar mevzuu dışındadır. 

İspirtolu içkilerin vasıfları ile bira fabrika 
ve imlâhanelerinin sıhhi ve teknik bakımından 
haiz olması lâzımgeeln evsafı ve bunların kon
trol ve muayenelerine ait işlemler Gümrük ve 
İnhisarlar, Maliye, Ziraat, Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet vekâletlerinee müştereken hazırlana
cak bir nizamname ile tesbit olunur. Bu nizam
namenin bira imalât ve imlâsına ait hükümleri
ne aykırı hareket edenler hakkında 29 ncu mad
de hükümleri tatbik olunur. 

Bu nizamname kanunun meriyete girdiği ta
rihten itibaren üç ay içinde meriyete konur.» 

MADDE 2. — Aynı kanunun 2 nei madde
sinin «a» fıkrası aşağıda yazılı olduğu şekilde 
değiştirilmiştir. 

«a) Tıbbi şaraplar hariç olmak üzere her 
türlü şarap, bira ve meyve usaresi yapılması ve 
satılması ile viski ithal ve satışı;» 

MADDE 3. — İnhisarlar İdaresi, inhisar 
dışındaki ispirtolu içkileri imâl eden fabrika ve 
teisslerini lera Vekilleri Heyeti kararı ile ve 
Muhasebei Umumiye Kanununun 24 ncü mad
desi hükmüne tâbi olmaksızın umumi hükümler 
daireisnde satabilir. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR ENCÜMENİNİN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı 
Kanununun 1 nçi ve 2 nei maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler ilâvesi hak

kında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin 1 nei maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nei maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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MALÎYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı 
Kanunununda Bâzı Değilşiklikler Yapılması hak

kında Kanun 

MADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisar^ hakkındaki 
4250 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bâz% hükümler ilâ

vesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 2 nci maddesi
nin (a) fıkrası aşağıda yazılı olduğu şekilde de
ğiştirilmiştir : 

a) Tıbbi şaraplar hariç olmak üzere her tür
lü şarap, bira ve meyva usaresi yapılması ve sa
tılması ile viski ve tabiî köpüren şarap ithal ve 
satışı; 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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Hti. 

MADDE 4. — inhisarlar İdaresi, İcra Ve
killeri Heyeti tarafından tesbit edilecek esas 
ve şartlarla inhisar dışı ispirtolu içkilerin imâl, 
ithal ve satışı için hususi sermaye ile ortaklık
lar kurabilir veya kurulmuş ortaklıklara katıla
bilir. 

MADDE 5. 
riyete girer. 

Bu kanun neşri tarihinde me-

MADDE 6. — Bu kanun hükümlerini icra
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

21 . III . 1955 
Başvekil 

A. Menderes 

Devlet Vekili 
M. Sarol 

Adliye Vekili 
O. Ş. Çiçekdağ 
Dahiliye Vekili 

N. Gedik 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 
Nafıa Vekili 
K. Zeytinoğlu 

Sıh. ve îç. Mv. Vekili 
Dr. B. Uz 

Ziraat Vekili 
N. ökmen 

Çalışma Vekili 
H. Erkmen 

Devlet Vekili ve 
Başvekil Yardımcısı 

F. B. Zorlu 
Devlet Vekili 
O. Kapani 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 
Maarif Vekili 
C." Yardımcı 

iktisat ve Ticaret Vekili 
8. Yırcalı 

G-. ve inhisarlar Vekili 
E. Kalafat 

Münakalât Vekili 
M. Çavuşoğlu 

işletmeler Vekili 
8. Ağaoğlu 

G. ve I. E. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay 
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Hükümetin 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Hükümetin 6 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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Mal. E. 

MADDE 4. — İnhisarlar idaresi, İcra Ve
killeri Heyeti tarafından tesbit edilecek esas ve 
şartlarla İnhisar dışı ispirtolu içkilerin imâl, it
hâl ve satışı için hususi sermaye ile ortaklıklar 
kurabilir veya kurulmuş ortaklıklara katılabilir 
ve mevcut tesislerini de işletmek üzere ortaklık
lar kurabilir. 

MADDE 5. — Hükümetin 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Hükümetin 6 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

B. E. 

MADDE 4. — Maliye Encümeninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun nesri tarihinden iti
baren mer'idir. 

MADDE 6. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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S. SAYISI : 259 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 1954 Aralık ve 1955 Ocak, Şubat 
ayları hesabı hakkında Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni maz

batan (5/14) 

Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni mazbatası 

T. B. M, M. 
Meclis Hesaplarının Tetkiki 27 . IV . 1955 

Encümeni 
Esas No: 5/14 
Karar No : 15 

Yüksek Reisliğe 

* Lira K. 

4 092 362 77 1954 Aralık başında bankada mevcut para 
1 871 329 51 Ziraat Bankasının 1954 Aralık ve 1955 Ocak ve Şubat aylarında aldığı para 

5 963 692 28 Yekûn. 
3 911 953 14 Ziraat Bankasının 1954 Aralık ve 1955 Ocak ve Şubat aylarında harcadığı para. 

2 051 739 14 1955 Mart başında Bankada mevcut para. 

Büyük Millet Meclisi Muhasebesinin 1954 Aralık ve 1955 Ocak ve Şubat ayları gider kâğıtları 
incelendi : 

İdare Amirliğinin 8 . III . 1955 tarih ve 47109/559 sayılı, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Merkez Müdürlüğünün 13 . IV . 1955 tarih ve M. M. t/3 - 31 sayılı tezkerelerinden de anlaşılacağı 
veçhile; 

1954 Aralık ayı başında Ziraat Bankasında kalan para Aralık, Ocak, Şubat aylarında Ziraat 
Bankasınca alınan paraya eklendikten ve toplamından da bu aylarda Ziraat Bankasınca harcanan 
para çıktıktan sonra 1955 Mart ayı başında Ziraat Bankasında (2 051 739,14) lira kaldığı görülmüş 
ve Bankanın her gün gönderdiği hesap puslaları toplamı da buna uygun bulunmuş olmakla bera
ber yapılan tediyelere ait masraf kâğıtlarının da kanun ve mevzuata muvafık olduğu anlaşılmıştır. 

Umumi Heyetin ıttılaına arz edilmek üzere Yüksek Riyasete sunulur. 

Meclis Hesaplarının Tetki
ki Encümeni Reisi Mazbata muharriri Kâtip Murakıp 

Eskişehir öümügane Edirne Samsun 
8. F. Keçeci H. Zaroun M. Enginün E. Tüzel 

imzada bulunamadı 

Bursa İsparta İstanbul Kars 
İdare Âmirlerinin avans almalarına muhalifim K. Demiralay F. N. Çamlıbel A. Yeniarm 

A. Erozan 

Kırlareli Konya Rize Sivas 
ff. Yaman B. Gökmenoğlu O. Kavrakoğlu N. Ertürk 

imzada bulunamadı 

Devre : X 
îçtima : 1 





Devre : X 
İçtima : 1 S. SAYISI 260 

Mardin eski Mebusu Kemal Türkoğlu'nun, Arzuhal Encümeninin 
20 . I . 1954 tarihli haftalık karar cetvelindeki 7756 sayılı Kararın 
Umumi Heyette görüşülmesine dair takriri ve Arzuhal Encümeni 

mazbatası (4/54) 

Önergenin özeti : 7756 sayılı Dilekçe Komisyonu 
kararının Kamutayca incelen
mesi ve görüşülmesi H. 

15 .11 . 1954 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Dilekçe Komisyonunun, 20 . I . 1954 tarih ve 81 sayılı haftabk karar cetvelinde yayınlanan, 
30 . X I . 1953 tarih ve 7756 sayılı Kararının Kamutayca incelenmesini ve görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Mardin Mebusu 
Dr. Kemal Türkoğlu 

Arzuhal Encümeni Mazbatası 

T. B. M. M. 
Arzuhal Encümeni 

Zat m Evrak No 19526,21962^575 
Arzuhal En. No. 18188,20445,3568 

Karar No. 67 
Esas No. 4/54 

27 . IV . 1955 

Yüksek Reisliğe 

Alaca Hâkimi iken, mektep talebesi olan 
14 yaşındaki bir kızla müstehcen şekilde fo
toğraflar çektirip işaa ettiği isnadolunmak su
retiyle Merkez İnzibat Meclisince, Hâkimler 
Kanununun 92 nci maddesine uyularak hak
kında ittihaz olunan ve İnzibat İtiraz Kurulun
ca da tasdik edilmiş bulunan meslekten ihraç 
kararının kaldırılmasını istiyen Hasan Basri 
Erk ' in vâki müracaatı üzerine selef encümen
ce verilen ve «mumaileyhin mezkûr fiiline ter
tip kılman cezanın; adı geçenin 5677 sayılı Af 
Kanunu ile tamamen ortadan kalkmış bulunan, 
hakkındaki geçmiş bir takibat nazarı itibara 
alınmak suretiyle, nispetsiz derecede ağır ola
rak takdir edilmiş bulunması bakımından kaldı
rılmasına» dair olan ve 20 .1.1954 tarihli ve 
81 sayılı haftalık karar cetvelinde münderiç 

30 . XI . 1953 gün ve 7756 sayılı Karara; Mar
din Mebusu Kemal Türkoğlu tarafından Umu

mi Heyette görüşülmesi talebiyle ve müddeti 
içerisinde itiraz olunduğundan bu baptaki dos
ya ile, celbolunan mahkeme dosyası ve yapılan 
idari tahkikat evrakı tetkik edildi. 

Müstedi; Yüksek Riyasetten encümenimize 
tevdi buyurulan istidaları ile ezcümle : Alaca 
Hâkimi iken, nişanlısı olan bir kızla bu müna
sebetle ve bu münasebetin tevlidettiği ruh ha
leti ve aile muhiti içerisinde çekmiş olduğu bir 
fotoğrafın Hâkim Muavini Bekir Koçak tara
fından teksir ve muhite yayılıp ve namı müste-
arlarla Adalet Vekâleti nezdinde şikâyet mev
zuu yapılması üzerine; Vekâlet İnzibat Meclisin
ce; hiçbir tetkik ve tahkike lüzum görülmeksizin, 
evvelce Şarkta vazifeli bulunduğu sırada hasbel-



vazife kendilerini tevkif ettiği bâzı şahısların if
tirası yüzünden tahtı muhakemeye alınıp muha
kemesinin derdest bulunduğu bir sırada, Af Ka
nunu ile ortadan kalkmış bulunan geçmiş bir ta
kibat (hukuki bir değer taşımamasına rağmen^ 
ele alınıp, hissi ölçülere yer verümek suretiyle 
hakkında ittihaz olunan ve inzibat itiraz Kuru
lunca dahi yine aynı tesir ve saikle ve ekseriyetle 
tasdik olunan meslekten ihraç kararının, Adalet 
Vekâletinin tesir ve nüfuzu ile verildiğini zira; 
kendisinin 20 meslekî eser ve 300 e yakın mekaie 
sahibi ve birkaç lisan bilen mesleke faydalı ol
muş bir kimse olduğu, keza bu kararın verilme
sinden bir ay önce istifaen ayrılıp bu istifası ka
bul edildiği ve adı geçen hâkim muavini hakkın
da da müfteri sıfatı ile takibat yapıldığı nazarı 
itibara alınmamış bulunduğunu beyanla; müs
tehcen olarak vasıflandırılan fotoğrafın kendisi 
için nihayet bir kabahat telakki olunabilecek ma
hiyette ve hususi ahvali ile ilgili bulunmasına 
rağmen; hakkında, avukatlık hakkını dahi nez-
edecek derecede ağır ve gayriâdil bir karar ve
rildiğinden şikâyet ederek; yüksek dereceli hâ
kimlerden bâzılarının daha ağır telâkki edilebile
cek mahiyette, her gün birtakım fiil ve hareket
leri cereyan etmekte iken kendisinin bu şekildeki 
basit bir hareketinden dolayı bu derece ağır bir 
cezaya muhatap tutulmasmdaki isabetsizlik aşi
kâr bulunduğundan mezkûr kararın kaldırılması
nı istemiştir. 

Adliye Vekâletinin şikâyetle ilgili işarında 
ise ezcümle : Müştekinin, Tercan Hâkimi iken, 
isnadolunan zimmet suçu ve bâzı vazife suiisti
malleri ve yolsuzluklarından dolayı tahtı muha
kemeye alınıp mahkûm edildiği ve bu baptaki 
karar temyizen, kısmen tasdik ve kısmen bozul
muş olduğu bir sırada yapılan takibatın, yürürlüğe 
giren 5677 sayılı Af Kanunu ile ortadan kalktı
ğı, keza inzibat meclisine tevdi olunan bu evrak 
üzerine verilen meslekten ihraç kararının da 
mezkûr kanun ve bununla ilgili 1739 sayılı Mec
lis kararına tevfikan, Reisler Heyetince kaldı
rılarak, kendisinin Alaca Hâkimliğine tâyin 
edildiği; mumaileyh başından geçen bu hâdise
den mütenebbih olması gerekirken burada; 14 
yaşında mektep talebesi, Rahime kızı Tolunay 
Uygur'la aile dostluğundan bilistifade müsteh
cen fotoğraflar çektirdiği ve bunların Alaca, 
Çorum ve Ankara muhitinde elden ele dolaştığı 

tahakkuk ettiğinden, işbu hareketi hâkimlik 
vakar ve edebine muhalif ve halkın adalete ve 
mahkemelere olan itimadını selbedici mahiyet-
te görülerek meslekten ihracına karar verilmiş 
olduğu bildirilmiştir. 

Müstedi hakkında bu mevzu ile ilgili olarak, 
sarkıntılıktan Çorum Ağır Ceza Mahkemesinde 
açılan âmme dâvasının, mezkûr mahkemenin 
dosya arasında bulunan 9 . VI . 1953 gün ve 
169/953 sayılı Kararı ile müdahil davacının (To
lunay Uygur'un annesi Rahime'nin) vâki fera-
gatma binaen düştüğü keza dosya arasında bu
lunan inzibat Meclisinin 242 sayılı mevzuuba-
his ihraç kararı muhtevası itibariyle vekâlet 
işarını müeyyit bulunduğu görülmüştür. 

Muhtevası açıklanan dosya ve vâki şikâyeti 
inceliyen selef encümence; azadan Hüseyin Or-
takcıoğlu ve Ahmet Başıbüyük'ün ibraz ettikle
ri ve ihraç kararının istinadetmekte bulunduğu 
(müstehcen olarak vasıflandırılan) fotoğraf gö
rülüp müşteki hakkındaki müspet beyanları 
dinlendikten sonra, dosya arasında bulunan in
zibat Meclisi kararında da, müştekinin ifade et
tiği gibi, filhakika 5677 sayılı Kanunla ortadan 
kalkan geçmiş bir takibata yer verilmiş olduğu 
anlaşılarak işbu tasarrufun mezkûr kanun mu
vacehesinde isabetsiz olduğu, keza mumaileyhin 
ancak muahazesini icabettirir mahiyette görü
len bir fotoğraf çektirmiş olmasına mukabil 
Hâkimler Kanununun tâyin ettiği en ağır bir 
ceza ile tecziye edilmiş bulunmasının da suça 
göre ceza tâyin edilmesi prensibine mugayir bu
lunduğu kanaat ve mütalâsiyle mezkûr kanu
nun 92 nci maddesinin son fıkrasının tatbikin
de ve bu madde ile tanınan takdir hakkının 
istimalinde isabet görülmiyerek, 7756 sayılı Ka
rarla; mezkûr ihraç ka ran kaldırılmıştır. 

Durumu tekrar tezekkür eden encümenimiz-
ce de; filhakika; zikrolunan cezanın tâyin ve 
tesbitinde Türk Ceza Kanununun 97 nci mad
desi ile tesbit edilen esaslar ve müştekinin müs-
net suçlardan beraet etmiş bulunduğu nazarı 
itibare alınmaksızın mücerret bir fotoğraf hadi
sesinden dolayı mumaileyhin en ağır bir ceza 
ile tecziye olunup maişetim temin etmekten da
hi mahrum bir durumda bırakılmasında ceza 
esas ve prensiplerinden uzaklaşıldığı netice ve 
kana atma varılmış ve meslekten ihraç kararı-
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nm kaldırılması halinde, müştekinin hâkimliğe 
tekrar tâyin edilip edilmemesi keyfiyetinin de 
tamamen idarenin takdirine bağlı bulunduğu 
göz önünde tutularak; itiraz olunan 7756 sayı
lı selef encümen Kararı, bu bakımlardan ve îsti-
nadettiği mucip sebepler itibariyle musip gö
rüldüğünden itirazın reddi işbu mazbatamız
la karar altına alınmıştır. 

Umumi Heyetin Yüksek tasviplerine sunul

mak üzere saygılarımızla arz olunur. 
Arzuhal Encümeni Reisi Bu Mazbata M. 

Konya Çorum 
A. F. Ağaoğlu H. Orİakçtoğlu 

Afyon K. Çankırı Edirne 
8. Koraltan T. Akman H. Maksutoğlu 

Kastamonu Mardin 
M. Âli Mühto R. K. Timuroğlu 
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Üevre : X 
içtima : 1 s. SAYISI : 261 

Büyük Millet Meclisi Muhasebesi eşhas borçları hakkında Meclis 
Hesaplarının Tetkiki Encümeni mazbatasına dair Bütçe Encümeni 

mazbatası (5/11) 

Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Meclis Hesaplarının 
Tetkiki Encümeni 

Esas No. 5/11 
Karar No. 11 

27 . U . 1955 

Yüksek Reisliğe 

İdare Amirliğinden Muhasebe Müdürlüğü 
ifadeli olarak gelen 7 . I I ' . 1955 tarih ve 
228/46778-4256 numaralı yazı ve ilişiği bir 
aded cetvelde yazılı ceman yekûn 4 051 lira 43 
kuruş alacak kaydının terkini istenmektedir. 

Mezkûr yazı ve ilişiği cetvele göre : 
1. B. M. M. Zabıt Kalemi Mümeyyizi Meh

met'in 9 . 1 . 1940 tarihinde eşhas zimemine 
alındığı beyan edilen ve hastalığı sebebiyle is
tanbul'da tedavisi için yol masrafı ve zaruri 
masrafları karşılığı olarak verildiği ve vukuu 
vefatiyle mahsubuna imkân hâsıl olamadığı ve 
esasen hizmetin de ifa edilmiş olması sebebiyle 
(100) lira borcunun terkini icabeylediği, 

2. Divanı Muhasebat namzet memurların
dan Murat Akdoğan'm annesinin rahatsızlığı 
yüzünden Gazianteb'e gitmek üzere izin almış 
olduğu ve iznini tecavüz etmesi üzerine alâka
sının kesildiği böylece fazla mehuzdan (36,04) 
kuruş borçlu bulunduğu ve kendisini aramala
rına rağmen 9 . VII . 1943 tarihinden beri bu
lunamadığı böylece paranın tahsiline de imkân 
hâsıl olamadığı, 

3. Divanı Muhasebat murakıplarından Zi
ya Sipahi'nin tedavi için İstanbul'a gönderil
diği ve avanstan (62,43) kuruşu vukuu vefa
tiyle mahsup ettiremediği hizmetin de ifa edil
miş olduğu, . 

4. Samsun eski Mebusu Süleyman Necmi'-
nin fazla mehuzdan (6) lira borçlu olduğu ken
disinin ve yegâne vârisi karısının 1943 - 1944 
senelerinde vefatlariyle tahsiline imkân bulu
namadığı, 

5. Prag Elçiliğimiz vasıtasiyle Çekoslovak
ya'dan Riyaseti Cumhur Köşkü için satınalı-
nan kristal eşya bedelinin zamanında mahsubu 
yapılamıyan (3 846,96) kuruşun Prag Elçiliği 
namına eşhas zimemine alınmış olduğu ve fa
kat bu eşyanın geldiği ve köşke teslim edilmiş 
olduğu yani masrafın yerinde olduğu sebe
biyle, 

terkinleri istenmiştir. 
Muhasebe Müdürlüğünden celp olunan bu 

işlere ait dosyalar tetkik edildikte : 
Yukarda 2, 3, 4, 5 numaralı bentlerde izah 

edilen vaziyetlerin dosyalara uygunluğu müşa
hede olunmuş ise de (1) numaralı bentte beyan 
edilen işe ait dosya bulunamamış müteveffa mü
meyyiz Mehmet'e ait getirilen dosyada merhu
mun hususi bir şirkete olan borcunun icra me-
murluğunca haczine ait muameleden başka bir 
kayda tesadüf edilememiştir. 

(4 051,43) kuruşun terkini talebi îdare 
Amirliğinin 17 . II . 1954 tarihli ve 44544 - 344 
sayılı müzekkeresiyle daha evvel de encümeni
mizden talebedilmiş ve encümenimizce de 26.11. 
1954 tarih ve 8 numaralı kararla bu borçların 
tamamının terkinine karar verilmiş ise de Dev
re değişmiş olması yüzünden hükümden sakıt 
olmuş yeni talep ise eski talebin yenilenmesi ma
hiyetinde yapılmayıp yeni bir muameleymiş gibi 
getirilmiş olduğu görülmüştür. Yükardaki tetki-
kata göre 17 . II . 1954 tarihli selef encümen ka
rarının tekabbül edilmesine de imkân bulunama
mış olduğundan, 

Ekli cetvelde (100) lira borcu olduğu beyan 



edilen Zabıt Kalemi Mümeyyizi Mehmet'e ait yasete sunulmasına ittifakla karar verildi. 
borcun müstenidatı ve takibat dosyasının bulun
mayışı sebepleriyle terkini talebinin ademika-
bulüne, diğer dört kalemde yazılı ceman 
(3 951,43) kuruşun terkininin muvafık olacağı
na ve bu miktarın 1050 sayılı Muhasebei Umu
miye Kanununun 133 ncü maddesinin kıyasen, 
tatbiki suretiyle terkinine ve işbu mazbatamızın 
Bütçe Encümenine havalesi ricasiyle Yüksek Ri-

Encümen Reisi 
Eskişehir 

8. F. Keçeci 
Murakıp 

Samsun 
F. Tüzel 

M. M. 
Grümüşane 

H. Zarbun 

Bursa 
A. E/rozan 

Konya 
B. Gökmenoğlu 

Kâtip 
Edirne 

M. Enginim 

Kars 
A. Yeniaras 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. S. M. M, 
Bütçe Encümeni 

Esas No. 5/11 
Karar No. 82 

27 . IV . 1955 

Yüksek Reisliğe 

Büyük Millet Meclisi İdare Amirliğinin 
Meclis Muhasebesi eşhas zimmeti hesaplarında 
yazılı (4 051) lira (43) kuruşun şimdiye kadar 
tahsil edilememesi hasebiyle kaytılarmm silin
mesi hakkında Meclis Hesaplarının Tetkiki En
cümenine yazdığı 7 . I I . 1955 tarihli tezkere 
üzerine mezkûr encümen tarafından tanzim olu
nan mazbata encümenimize havale edilmiş ol
makla tetkik ve müzakere edildi. 

Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni bi
rinci maddede yazılı yüz lira hariç diğerlerinin 
terkinini muvafık bulmaktadır. 

Yapılan tetkikat neticesinde : 
1. Büyük Millet Meclisi Zabıt Kalemi mü

meyyizi Mahmed'e 25 . V . 1932 tarihinde bilâ-
hara mahsubu icra kılınmak üzere verilen yüz 
liranın hastalığı sebebiyle istanbul'da tedavisi
ni teminen yol ve sair zaruri masraflarını kar
şılamak üzere verilmiş olup mumaileyhin vefa
tına mebni evrakı müsbitesi alınarak mahsubu
na ve borcu kalırsa tahsiline imkân bulunama
dığı, 

2. Divanı Muhasebat memur namzetlerin
den Murat Akdoğan'm annesinin rahatsızlığı 
yüzünden Gazianteb'e gitmek üzere izin almış 
olduğu ve iznini tecavüz etmesi üzerine alâka
sının kesildiği, böylece maaşta fazla mehuzu 
olan (3.6) lira (4) kuruşun 9 . VII . 1943 tari
hinden beri yapılan takibata rağmen tahsili 
mümkün olamadığı, 

3. Divanı Muhasebat Murakıplarından Ziya 

Sjpahi'nin tedavisi için İstanbul'a gönderildiği 
ve avanstan (62) lira (43) kuruşun vefatı do-
layısiyle mahsup edilemediği gibi tahsili cihe
tine de gidilemediği, 

4. Samsun Mebusu merhum Süleyman Nec
ini'nin fazla mehuzu olan altı liranın, yegâne 
vârisi refikasının da vefatına mebni tahsil edile
mediği ; 

Cihetle bu dört kalemin yekûnu (202) lira 
(47) kuruşun 1050 sayılı Muhasebei Umumiye 
Kanununun 133 ncü maddesinin kıyasen tat
biki suretiyle kayıtlarının silinmesi muvafık 
görülmektedir. 

Terkini kaydı talebedilen paralar iğinde 
Prag Elçiliği zimmetinde görülen (3 846) lira 
(%) kuruşa gelince; 

Riyaseti Cumhur Dairesi için Çekoslovak
ya 'dan satınalınan kristal su, içki ve çay takım
ları bedeli olarak alâkalı firmaya ödenmek 
üzere 14 . I I . 1952 tarihinde Prag Elçiliğine gön
derilmiş olan bu paraya karşılık sipariş edilen 
mallar 1952 bütçe yılı içinde memleketimize 
gönderilmemiş olduğundan mezkûr para Prag 
Elçiliği namına eşhas zimemi hesabına alınmış
tır. 

Bilâhara bu mallar memleketimize gelmiş ve 
tesellüm de edilmiş olduğundan fatura ve sair 
evrakı Riyaseti Cumhur Umumi Kâtipliğinin 
28. I I . 1953 tarih ve 787 sayılı tezkeresiyle Mu
hasebe Müdürlüğüne gönderilmiş ve mahsubu 
talebedilmiştir. 
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fen duruma gb*re gönderilen paraya muka- Balıkesir 0ankın OOTMSA 

bil mallar gelmiş olduğundan ortada bir zimmet M. H. Timurtaş T. Uygur Y. Gürsel 
ve dolayısiyle zimmetin terkini kaydı mevzuu- Diyarbakır Eskişehir Giresun 
bahis olamıyacağmdan 1955 malî yılı Muvaze- /. H. Tiğrel A. Potuoğlu M. Şener 
nei Umumiye Kanununun 15 ncî maddesinin 2 Kırklareli Konya Konya 
nci bendi mucibince ilgili hizmet tertibinden ak- Ş. Bakay M. Bağrıaçık R. Birand 
tarılacak tahsisattan mahsubu îcabetmeıktedir. Manisa Muğla Niğde 

Mazbatamız Umumi Heyetin tasvibine arz M. Kurhanoğlu N. Poyrazoğlu H. A. Göktürk 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. Seyhan Sinob Sinoh* 

Reis Reis V. M. Muharriri S. Barı N. Sertoğlu S. Somuncuoğlu 
Rize Balıkesir İstanbul Sivas Trabzon Van 

/. Akçal H. İmre H. Hüsman A. özel S. F. Kalaycıoğlu K. Yörükoğlu 
Afyon K. Afyon K. Aydın Yozgad Zonguldak 

A. Demirer M. Â. Ülgen Z. JJray D. Akhel S. Ataman 
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Devre : X 
îçtima : 1 S. S A Y I S I : 

Bira, tabiî köpüren şarap ve viskinin İstihlâk Vergisine tâbi tutul
ması hakkında kanun lâyihası ve Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve 

Bütçe encümenleri mazbataları (1/222) 

T. C. 
Başvekâlet ' " ' "A 21 . III . 1955 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi -.*<;•.-•.. 

Sayı : 71/57/B, 959 
T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 

Bira, tabiî köpüren şarap ve viskinin istihlâk Vergisine tâbi tutulması hakkında Gümrük ve in
hisarlar Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi icra Vekilleri Heyetince 12 . III . 1955 
tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygıla
rımla arz ederim. 

Başvekil 
"\. ..---: . „ . . - . A, Menderes 

' ESBABI MUCİBE 

Vergi monopolü, böyle bir rejime tâbi tutulmayı mümkün kılan şartları haiz maddeler üze
rinden istihlâk Vergisi alma usullerinden biridir. Monopol rejiminin dışına çıkarılan bir madde, 
vergi mevzuu dışında da bırakılmak istenmiyorsa monopol rejimi haricindeki îstihâk Vergisi 
şartlarından biri ile istihlâk vergisine tâbi tutulur. 

Biranın ve ithal olunan tabiî köpüren şarap ile viskinin inhisar mevzuundan çıkarılma sebep
leri bu husustaki kanun lâyihasının mucip sebeplerinde etraflı bir şekilde izah edilmişti. Bu mad
delerin istihsallerinden istihlâklerine kadar geçen iktisadi vetirenin inhisar dışı bırakılan saf
halarının, bugün bunlardan inhisar rejimi dâhilinde elde olunan gelirin sağlanması için, bir is
tihlâk Vergisine tâbi tutulması gerekeceği tabiîdir. Filhakika maliye ilmi istihlâk Vergisine tâ
bi tutulmak bakımından maddeleri üç kısımdan mütalâa eder. Bu kategoriler sırası ile : a) Za
ruri ihtiyaç maddeleri, b) Keyif verici maddeler veya iptilâ maddeleri, e) Lüks maddelerdir. 
Bu kere inhisardan çıkarılmak istenilen, yukarda adı yazılı maddeler bu kategorilerden ikincisi
ne, keyif ve iptilâ maddeleri kategorisine dâhildir, ilim ve tatbikat göstermiştir ki iptilâ mad
deleri talep elastikiyeti az, 'bu sebeple de tâbi tutulacakları istihlâk vergilerinin müstehliklere 
hemen aynen intikali mümkün, vergiye tahammül dereceleri yüksek ve binnetice tipik istihlâk 
Vergisi maddeleridir ve dünyanın her yerinde bu madcleler şu veya bu şekilde istihlâk vergileri
ne mevzu yapılmıştır. 

Bu sebeple bahis mevzuu maddelerin memleket dâhilinde imal ve teslimi ve hariçten ithali 
bu kanun lâyihası ile münferit bir istihlâk Vergisi mevzuu yapılmak istenmiştir. Ancak bira
nın yalnız imal ve satışı serbest bulunduğundan inhisar idaresinden başkalarının bira ithali ba
his mevzuu değildir. Kaldı ki memleketimizde yalnız yerli bira istihlâk edilmekte bulunduğun
dan bundan böyle de bira ithal edilmiyeceğinden bu lâyiha ile bira için derpiş olunan istihlâk 
Vergisi fiilen yalnız dâhilde istihsal olunacak biraya münhasır kalacaktır. 

Viskinin yalnız ithali serbest olup dâhilde imal ve satışı devlet inhisarmdadır ve dâhilde ima
lâtı yoktur. Lâyiha, gerek dâhilde inhisar idaresince imal edilip satışa arz edilecek viskiyi, ge-
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rekse idare ve hususi şahıslar tarafından hariçten getirilecek viskiyi ver'gi mevzuuna almaktadır. 
Tabiî köpüren şarapların dâhilde imal ve satışı 4250 sayılı Kanunla alelûmum şaraplar gibi 

öteden beri esasen inhisar dışındadır. Son defa şaraplardan yalnız taibiî köpüren şarabın ithali 
de inhisardan çıkarılmış bulunduğundan bu lâyiha ile gerek dâhilde istihsal olunup piyasaya arz 
edilecek tabiî köpüren şarap (Şampanya) - ki bugüne kadar dâhilde imalâtı olmamıştır ve bun
dan böyle de olacağı tahmin edilmemektedir. - Gerekse hariçten. getirilecek tabiî köpüren şarap 
vergi mevzuuna alınmıştır. ' 

Birinci maddede vergiyi doğuran hâdise olarak kabul edilen teslim tâbirinin 3843 sayılı Mu
amele Vergisi Kanunundaki teslim mefhumuna tekabüi ettiği tasrih edilmiştir. Umumi bir İstihlâk 
Vergisi olan Muamele Vergisinin bâzı prensiplerine münferit istihlâk vergilerinde yer vermek 
ve hattâ bu türlü vergiler kıymet esasına göre alındığı ahvalde bunları Muamele Vergisi bünyesi
ne almak pratik icaplardandır. 

Kanunun ikinci maddesinde istisna ve muaflıklar gösterilmiştir. Bunlardan birincisi bu vergiye 
tâbi maddelere, yabancı memleketlerde yabancı menşeli benzerlerine karşı rekabet kuvveti kazan
dırmak maksadına matuf olup ihraç olunacakların Muamele Vergisindeki usul dairesinde bu ver
giden müstesna olacaklarına mütaalliktir. 

Bu maddedeki ikinci hüküm Gümrük Kanununa bağlı bir muaflık hükmüdür. Gümrük Kanunu 
yabancı diplomatlar gibi bâzı eşhasın eşyalarının gümrük resminden muafen memlekete gireceği
ni hükme bağlamıştır. Kanun lâyihasına böyle bir hüküm konulmadığı takdirde bu şahısların mem
lekete ithal edecekleri vergi mevzuuna giren içkiler dolayısiyle vergi almak icabedecektir. inhi
sar resimleri de dâhil olmak üzere ithalâttan alman gümrükten gayrı vergi ve resimlere mütaal-
lik kanunlarda bu türlü muaflıklar mûtat bulunduğundan bu lâyihada da böyle bir muaflığa yer 
verilmesi zaruri görülmüştür. 

Lâyihanın üçüncü maddesi vergi matrahının ve bunun vergiye tâbi tutulan içkilerin litre ola
rak miktarı olduğunu tesbit etmektedir. 

Lâyihanın dördüncü maddesinde vergi haddi tesbit edilmiştir. Buna göre biranın dâhilde- hu
susi şahıslar ve inhisarlar idaresi tarafından imal ve tesliminde bir litre biradan (60) kuruş is
tihlâk Vergisi alınacaktır. Bu vergi, maliyet ve müessese kârı bugünkü gibi kaldığı müddetçe bi
ranın perakende satış fiatınm bugünkü seviyesini muhafazaya müsait bulunmaktadır. Başka bir 
ifade ile, bira imalâtına devam edecek olan inhisarlar idaresinin piyasaya vereceği biranın bu
günkü fiatı değişmiyecektir. 

Filhakika inhisarlar idaresinin imâl etmekte bulunduğu biranın bir litresi bugün (120) kuru
şa satılmakta olup bunun (49,23) kuruşu 4250 sayılı Kanunun verdiği salâhiyete müsteniden âza
mi ve asgari hadleri icra Vekilleri Heyetince tâyin edilen inhisar resmi, (20) kuruşu da 5823 sa
yılı Kanuna göre alman Millî Savunma Vergisi ki ceman (69>23) kuruşu vergi ve resim halinde
ki Hazine geliri, mütebaki (50,77) kuruşu satış maliyetidir. 

Bu izahattan da anlaşılacağı gibi istihlâk Vergisi bir litre bira iyin (60) kuruş olarak tesbit 
edildiğine göre bu lâyihanın kanunlaşması üzerine, maliyet unsurları sabit kaldığı takdirde, 
vergi ve resim halindeki. (69.23) kuruşluk Hazine geliri (60) kuruşluk istihlâk Vergisine inkılâb-
edecek, (9.23) kuruş, inhisar Müessesesi kârı olarak umumi hükümler dairesinde Hazineye 
intikal edecektir ki bu suretle inhisar birasından bugün elde edilmekte olan Hazine geliri ay
nen temin edilmiş olacaktır. 

Bira imal ve satışının inhisardan çıkarılmasından asıl beklenen gaye bu sahaya hususi te
şebbüsü sokmaktır. Yukardaki rakamlar gözden geçirildiği takdirde görülür ki hususi teşebbü
sün imal edeceği biranın litre fiatma dâhil unsurlardan (60) kuruşluk istihlâk Vergisi sabit 
bir mükellefiyet bulunduğuna göre hususi teşebbüs bu sahaya, litrede bugün inhisar birası 
için (9.23) kuruş olarak tezahür eden müteşebbis kârı için gelecektir. 

inhisarlar idaresinin maliyet unsurları ile hususi teşebbüsünkiler arasında her birinin leh 
ve aleyhine farklar olabileceğinden hususi teşebbüsün de bu kârı elde edebileceği tahmin ve bu 
metolâfın bu sahaya hususi teşebbüsü celbe müsait olduğu kabul edilmektedir. 
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Lâyihanın dördüncü maddesi ile tabiî köpüren şaraplar litrede (15) Üra, viski keza litrede 

(30) lira İstihlâk Vergisine tâbi tutulmaktadır. 
Bunlardan tabiî köpüren şarap şampanya adı ile mâruf lüks içkidir. İmalinin arz ettiği hu

susiyet itibariyle memleket dâhilinde imalâtı olmayıp hariçten ithal olunan bu içkinin bir litresi 
bugün İnhisar İdaresince (25) liraya satılmaktadır. Bu meblâğın (1101.29) kuruşu İnhisar res
mi, (187) kuruşu da Millî Savunma Vergisi ki ceman (1288.29) kuruş İnhisar mekanizmasına 
bağlı vergi ve resim şeklindeki Hazine geliri, mütebaki (1201.71) kuruşu satış maliyetidir. 

Viskiye gelince, bu içki de şampanya gibi memleketimizde lüks içkilerden madut olup 
münhasıran hariçten getirilir. İnhisarlar İdaresi viskinin bir litresini bugün (4666.67) kuruşa 
satmaktadır. Bu meblâğın (2499.92) kuruşu İnhisar resmi, (200) kuruşu Millî Savunma Vergisi 
ki ceman (2699.92) kuruşu İnhisar makanizmasına bağlı vergi ve resim şeklindeki Hazine geliri, 
mütebaki (1966.75) kuruşu satış maliyetidir. 

Bu rakamların gözden geçirilmesinden de anlaşılacağı veçhile şampanyanın bu İnhisar reji
mi ile elde edilen (1288.29) kuruş raddesindeki İstihlâk Vergisi lâyiha ile, (211.71) kuruş faz-
lasiyle (15) lira, viskinin bugün İnhisar rejimi ile elde edilen (2699.92) kuruş raddesindeki 
İstihlâk Vergisi ise lâyiha ile, (300.0S) kuruş fazlası ile (30) lira olarak tesbit edilmiştir. 

Bu iki içki iptilâ maddesi olmaktan başka memleketimiz için lüks sayılacak maddelerden de bu
lunması itibariyle ve vergiye tahammül derecesi de yüksek bulunduğundan tasarı ile derpiş olunan 
vergiyi kolaylıkla kaldırabilir. 

Lâyihanın beşinci maddesi ile verginin mükellefi, altıncı madde ile teklif yeri tesbit olunmakta, 
yedinci madde de tarh, tahakkuk ve tahsil usulü Muamele Vergisi ve Gümrük kanunlarına atıflar 
yapılmak suretiyle hükme bağlanmaktadır. 

Muamele Vergisi de umumi mahiyette bir İstihlâk Vergisi bulunduğundan bu lâyiha ile münfe
rit İstihlâk Vergisine tâbi tutulan maddelerin bahis mevzuu vergiye de tâbi tutularak bîr müker
rerliğe meydan verilmemek üzere bu içkilerin Muamele Vergisine tâbi tutulmamaları sekizinci mad
dede sarih bir hükümle temin olunmuştur. 

Lâyihanın dokuzuncu maddesi ile, .5823 sayılı Kanunun, bira, viski ve tabiî köpüren şaraptan 
Millî Savunma Vergisi alınmasına mütaallik hükümleri ve 4250 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi ile 
şaraptan hususi İstihlâk Vergisi alınmasına mütaallik bulunan hüküm tabiî köpürür şaraba mün
hasır olmak üzere kaldırılmaktadır. 

Geçici madde ile kanunun yürürlüğe girdiği tarihte İnhisar İdaresi elinde bulunan viski ve ta
biî köpüren şarapların da bu lâyiha ile derpiş olunan İstihlâk Vergisine tâbi tutularak satılması
na imkân verilmek istenmiştir. Bayiler elindeki stokların cüzi bulunduğu göz önünde tutularak bun
lar hakkında her hangi bir hüküm şevkine lüzum görülmemiştir. 

Onuncu madde yürürlük tarihine, 11 nci ve son madde de yürütme yetkisine aittir. 

Gümrük ve İnhisarlar Encümeni mazbatası 

T,B.M.M. 
Gümrük ve İnhisarlar Encümeni 28 . tII . 1955 

Esas No. î/222 
Karar No. 14 

Yüksek Reisliğe 

Bira, tabiî köpüren şarap ve viskinin Istih- dukları halde encümenimizde incelenmiştiı*. 
lâk Vergisine tâbi tutulması hakkındaki kanun Neticede Hükümetin teklifi mevcudun ittifa-
lâyihası Hükümet temsilcileri de hazır bulun- kiyle aynen kabul edilmiştik 
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Havalesi gereğince Maliye Encümenine gön

derilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Gümrük ve İnhisarlar 

En. Reisi Bu Mazbata Mu. 
Giresun Samsun 

A. Tüfekcioğlu A. Kelesoğlu 

Maliye Enoüı 

T, B. M. M. 
Maliye Encümeni , , 

Esas No. 1/222 
Karar No. 40 

Yüksek 

Bira, tabiî köpüren §arap ve viskinin İstih
lâk Vergisine tâbi tutulması hakkındaki kanun 
lâyihası hükümet mümessillerinin iştirakiyle 
encümenimizde müzakere edildi. 

Bu maddelerin inhisar dışına çıkarılması 
mukabili bu maddelerden İstihlâk Vergisi alın
ması muvafık mütalâa ediUmiştir. Ancak bi
ranın hususi teşebbüs tarafından imalini teş
vik edebilmek için biradan alınacak verginin 
yüksek nispetle olmaması veya hiç olmazsa bi
ra fiyatının yükseltilmesine mâni olacak ted
birler cümlesinden olarak bu vergi için âzami 
ve asgari bir nispet tâyin edilmesi zaruri gö
rülmüştür. 

Lâyihaya göre biranın litresinden 60 kuruş 
vergi alınması halinde bu maddeyi «imal edecek 
bir hususi teeşjbbüs sermayesine düşecek kâr 
nispeti yüzde altı raddesinde olacaktır. Yeni 
tesislerin maliyetlerinin yüksek (olabileceği ve 
İnhisarlar İdaresinin maliyet hesaplarında bi
na ve aletlerin amortismanları da nazara alın
madığı düşünülecek olursa hususi teşebbüsü 
hiçbir veçhile bira imaline davet etımiyeceği 
aşikârdır. 

Kanunun istihdaf ettiği gayenin gerçekleşe-

Kâtip 
Muş Gazianteb Samsun 

Ş. Çağhyan 8. İnal ö. Güriş 
Samsun Trabzon Yozgad 
II. Üzer M. Ooloğlu H. Tatlıoğlu 

İmzada bulunamadı 

i mazbatası 

8. IV. 1955 

Reisliğe 

bilmesi için mer'i fiyatlar içinde hususi teşeb
büsün çalışabileceği bir vergi tesbiti zaruridir. 
Bunun için, bira İstihlâk Vergisinin litrede 60 
kuruş değil, litrede (40 - 60 kuruş) arasında 
hükümetçe tesbit edilecek miktar üzerinden 
alınması daha muvafık görülmüş ve dördüncü 
madde ona göre tadil edilmiştir. İthal esnasın
da viski ile şampanyadan alınacak vergilerin 
hükümet lâyihasındaki veçhile kabulü uygun 
görülmüştür. Lâyihanın diğer maddeleri aynen 
kabul ediDmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Riyasete sunulur. 

Maliye Encü
meni Reisi Mazbata M. Kâtip 

Ankara Hakkâri Kayseri 
M. Tarkan İT. Seven II. Kurmel 
Afyon K. Amasya Bolu 

O. Talu II. Kor ay S. Baysal 
Çankırı Niğde Seyhan 

A. Emrem A. N. Kadıoğlu M. Akçalı 
Sivas Tokad 

K. Oskay ö. Sunar 
İmzada bulunamadı 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/222 
Karar No. 85 

28 . IV . 1955 

Yüksek Reisliğe 

Bira, tabiî köpüren şarap ve viskinin İstih
lâk Vergisine tâbi tutulması hakkında Gümrük 
ve İnhisarlar Vekâletince hazırlanan ve Yük
sek Meclise arzı İcra Vekilleri Heyetince ka
rarlaştırılıp Başvekâletin 21 . I I I . 1955 tarihli 

71/57-B 
ve —• —• sayılı tezkeresiyle gönderilen ka-

959 
nun lâyihası, Gümrük ve İnhisarlar ve Maliye 
encümenleri mazbatalariyle birlikte encümeni
mize havale edilmiş olmakla Maliye Vekili ve 
Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti mümessili hazır 
oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası; inhisar dışı bırakılan bira, 
tabiî köpüren şarap ve viskinin İstihlâk Vergi
sine tâbi tutulmak suretiyle biranın litresinden 
(60) kuruş, tabiî köpüren şarabın litresinden 
(15) ve viskinin de keza litresinden (30) lira 
İstihlâk Vergisi alınmasını temin maksadiyle 
sevk edilmiş bulunmaktadır. 

Maliye Encümeni, İstihlâk Vergisine tâbi 
tutulmak suretiyle inhisar dışı bırakılan mad
delerden biranın litresi için lâyiha ile tesbit ve 
teklif edilmiş olan (60) kuruş İstihlâk Vergi
sinin 40 - 60 kuruş arasında İcra Vekilleri He
yetince tesbit edilecek miktarda olmasını mu
vafık görmüş ve maddeyi ona göre tadil etmek 
suretiyle kabul etmiştir. 

Lâyiha üzerinde encümenimizde cereyan 
eden müzakerelerden sonra maddelerin müza
keresine geçilmiş, lâyihanın 1, 2 nci maddeleri 
hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiş
tir. 

İnhisar dışı bırakılan maddelerden alınacak 
İstihlâk Vergisi miktarını gösteren ve Maliye 

Encümeninin tadilen kabul ettiği 4 ncü madde 
üzerinde cereyan eden müzakerelerde vergile
rin muayyen ve katî miktarlar üzerinden ka
nunlarda yer alması zarureti, bu mevzua bü
yük sermaye tahsis yapacak müteşebbislerin 
verecekleri vergi miktarı önceden katî olarak 
bilmek istiyeceklerinin tabiî olduğu ve biranın 
hususi müteşebbisler tarafından imalini cazip 
ve bu hususta süratle sermaye tahsisini müm
kün kılabilmek için lâyiha ile biranın litresin
de alınması teklif olunan İstihlâk Vergisi mik
tarının (50) kuruşa indirilmesi muvafık görül
müş dördüncü madde ona göre değiştirilmiştir. 

Lâyihanın mütaakıp maddeleri hükümetin 
teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. • 

Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Rize 

/. Akçal 
Afyon K. 

A. Demirer 
Çankırı 

T. Uygur 
Diyarbakır 
/. 77. Tiğrel 

Kırklareli 

M. M. 
İstanbul 

H. Hüsman 
Antalya 

K. Akmantar 
Çorum 

Y. Gürsel 
Eskişehir 

A. Poutoğlu 

4 ncü maddedeki biraya 
ait resmin 40 kuruş ol

masına taraftarım. 
Ş. Bakay 

Ordu 
R. Aksoy 

Trabzon 
8. F. Kalayctoğlu 

Rize 
H. Agun 
Yozgad 
D. Akbel 

Kâtip 
Siird 

B. Erden 
Balıkesir 

M. H. Timurtaş 
Diyarbakır 
M. Ekinci 
Gazianteb 
E. Cenani 

Konya 
R. Birand 

Sivas 
A. özel 

Zonguldak 
8. Ataman 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Bira, tabiî köpüren şarap ve 
viskinin İstihlâk Vergisine tâbi 

tutulması hakkında kanun 
lâyihası 

MADDE 1. —. Bira, tabiî kö
püren şarap ve viskinin mem
leket dâhilinde imal ve teslimi, 
hariçten ithali İstihlâk Vergi
sine tâbidir. 

Bu kanundaki teslim tâbiri 
3843 sayılı Muamele Vergisi 
Kanununun 5 ve 6 ncı madde
lerindeki teslim mefhumuna 
tekabül eder. 

MADDE 2. — a) Bu ka
nunla istihlâk Vergisine tâbi 
tutulan içkilerin yabancı mem
leketlere ihraç olunanlarından, 
Muamele Vergisi Kanununun 
ihracat muaflığı ile ilgili hü
kümleri dairesinde İstihlâk 
Vergisi alınmaz. 

b) Gümrük Kanunu veya 
sair kanunlarla gümrük vergi
sinden muaf olarak memlekete 
ithal olunan bira, tabiî köpü
ren şarap ve viskiden İstihlâk 
Vergisi alınmaz. 

MADDE 3. — Verginin mat
rahı vergiye tâbi içkilerin lit
re olarak miktarıdır. 

MADDE 4. — Vergi miktarı 
bira için litrede (60) kuruş, ta
biî köpüren şarap için litrede 
(15) lira, viski için litrede 
(30) liradır. 

MADDE 5. — Bu kanunun 
mevzuuna giren maddeleri 
imal veya ithal edenler İstihlâk 
Vergisini ödemekle mükellef
tirler. Muamele ve satış şart
ları bu mükellefiyeti değiştir
mez. 

- 6 -
MALİYE ENCÜMENİNİN 

TADİLİ 

Bira, tabiî köpüren §arap ve 
viskinin İstihlâk Vergisine tâbi 

tutulması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Hükümetin 
1 nci madesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Vergi miktarı 
bira için litrede (40 ilâ 60) ku
ruş arasında İcra Vekilleri He
yetince tesbit edilecek miktar
da, tabiî köpüren şarap için lit
rede (15) lira, viski için litre
de (30) liradır. 

MADDE 5. — Hükümetin 5 
nci maddesi aynen kabul edil-
miştirr 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

Bira, tabiî köpüren şarap ve 
viskinin İstihlâk Vergisine tâbi 
tutulması hakkında kanun lâyi

hası 

MADDE 1. — Hükümetin 
1 nci madesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Vergi miktarı 
bira için litrede (50) kuruş, 
tabiî köpüren şarap için iltrede 
(15) lira, viski için litrede (30). 
liradır. 

MADDE 5. — Hükümetin 5 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 



Hü. 1 Mal. E. B. E. 

MADDE 6. — Dahilî imalâ
ta ait İstihlâk Vergisi imalin 
yapıldığı yer vergi dairesince, 
ithalde alınacak istihlâk Ver
gisi ise ithalin yapıldığı güm
rük dairesince tarh ve tahak
kuk ettirilerek tahsil olunur. 

MADDE 7. — Dahilî imalâ
ta ait İstihlâk Vergisinin tarh, 
tahakkuk ve tahsili hakkında, 
verginin litre üzerinden alman 
bir İstihlâk Vergisi olduğu na
zara alınmak suretiyle, 3843 
sayılı Muamele Vergisi Kanu
nu hükümleri tatbik olunur. 

İthal edilecek maddelere ait 
İstihlâk Vergisi Gümrük Ver
gisi ile birlikte aynı usule gö
re gümrük idarelerince tarh ve 
tahakkuk ettirilerek tahsil 
olunur. 

MADDE 8. — Bira, tabiî kö
püren şarap ve viskinin dâhilde 
imal ve teslimi ve ithali Muame
le Vergisinden müstesnadır. 

MADDE 9. — 5823 sayılı Ka
nunla bira, tabiî köpüren şarap 
ve viskiden alınmakta olan Mil
lî Müdafaa Vergisi ve 4250 sa
yılı Kanunla tabiî köpüren şa
raptan alınmakta olan Hususi 
İstihlâk Vergisi kaldırılmıştır. 

MUVAKKAT MADDE : Bu 
kanunun meriyete girdiği tarih
te İnhisar İdaresinin elindeki 
viski ve tabiî köpüren şaraplar 
kârlı maliyetlerine, bu kanun 
gereğince alınacak İstihlâk Ver
gileri ilâve edilmek suretiyle 
bulunacak fiyat üzerinden satı
lır ve vergileri İnhisar gelirle
rinin tâbi bulunduğu usul dai
resinde hazineye intikal ettiril 
lir. 

MADDE 6. — Hükümetin 6 
ncı maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 7. — Hükümetin 7 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 8. — Hükümetin 8 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 9. — Hükümetin 9 
ncu maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MUVAKKAT MADDE — 
Hükümetin muvakkat maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 6. — Hükümetin 6 
ncı maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 7. — Hükümetin 7 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 8. — Hükümetin 8 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 9. — Hükümetin 9 
ncu maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MUVAKKAT MADDE — 
Hükümetin muvakkat maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 



Hü. 

MADDE 10. — Bu kanun 
neşri tarihinde meriyete girer. 

MADDE 11. — Bu kanun 
hükümlerini icraya îcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

12 . I I I . 1955 
Başvekil 

A. Menderes 
Devlet Vekili ve 

Başvekil Yardımcısı 
F. R. Zorlu 

Devlet Vekili 
M. Sarol 

Devlet Vekili 
O. Kapanı 

Adliye Vekili 
O. §. Çiçekdağ 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Dahiliye Vekili 
N. Gedik 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 

Maliye Vekili 
H. Polatkan 

Maarif Vekili 
C. Yardımcı 
Nafıa Vekili 

K. Zeytinoğlu 
İkt. ve Ticaret Vekili 

8. Yırcalı 
Sıh. ve îç. Mua. Vekili 

Dr. B. Uz 
Güm. ve înh. Vekili 

E. Kalafat 
Ziraat Vekili 

N. ökmen 
Münakalât Vekili 

i¥. Çavuşoğlu 
Çalışma Vekili 

H. Erkmen 
İşletmeler Vekili 

8. Ağaoğlu 

— 8 -
Mal. E. 

MADDE 10. -
10 ncu maddesi 
edilmiştir. 

- Hükümetin 
aynen kabul 

MADDE 11. — Hükümetin 
11 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

B. E. 

MADDE 10. — Hükümetin 
10 ncu maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 11. 
11 nci maddesi 
edilmiştir. 

- Hükümetin 
aynen kabul 

« M » 
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Devre : X O C O 
İçtima: 1 S. S A Y I S I : İ O ü 

İspirto ve İspirtolu içkiler İnhisarı Kanununun 16 ncı ve 5451 sayı
lı Kanunla tadil edilen 21 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun lâyihası ve Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe encümen

leri mazbataları (1 /224) 

'••TrG.-'^ - • • • ' • • • • :-

Başvekâlet 21 . III . 1955 
Kanunlar ve Kararlar 

Tetkik Dairesi 
Sayı: 71/56, 956 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

4250 nayüı İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı hakkındaki Kanunun 16 ve 21 nci maddeleri
nin değiştirilmesine dair Gümrük ve inhisarlar Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise tak
dimi icra Vekilleri Heyetince 12 . III . 1955 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı 
mucibesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler inhisarı hakkındaki Kanunun 16 ncı maddesinde, her yıl 
inhisarlar Umum Müdürlüğü bütçesine konulacak tahsisattan dış memleketlere şarap satanlara icra 
Vekilleri Heyetince tâyin edilen nispette prim verilebileceği hükmü mevcut olup bu hüküm şarap 
ihracı imkânlarını sağlamak ve bilhassa satış fiyatlarımızı rakip memleketlerin fiyatlarına göre 
ayarlamak gayesine matuf bulunmaktadır. 

Şarap ihracedenlere verilecek prim nispetinin tâyini salâhiyetinin, icra Vekilleri Heyeti yerine 
Gümrük ve inhisarlar Vekâletine bırakılması, bâzı hallerde dış memleketlerden vâki olacak taleple
rin kısa opsiyon müddetleri zarfında karşılanabilmesi bakımından lüzumlu görülmektedir. 

Aynı kanunun 5451 sayılı Kanunla değiştirilen 21 nci maddesinde, Devlete, Vakıflar Genel Mü
dürlüğüne, hususi idarelere, belediyelere ve umumi menfaatlere hâkim cemiyetlere bağlı olan insan 
veya hayvan sağlığı ve hayvan yetiştirilmesiyle ilgili teşkilât ve müesseselere ve Gümrük ve inhisar
lar ve Sıhhat ve içtimai Muavenet vekâletlerince birlikte tesbit edilecek esaslar dâhilinde eczane
lerle tıbbi, ispençiyari ve galenik müstahzarlar yapan lâboratuvarlara ve özel hastanelere lâzım olan 
ispirtonun satış fiyatından tenzilât yaparak sattırılmasına Gümrük ve inhisarlar Vekâletinin tekli
fi üzerine icra Vekilleri Heyeti salahiyetli kılınmıştır. 

inhisar maddelerinin fiyatlarının tesbiti salâhiyeti, inhisarlar idaresinin Teşkilâtı hakkındaki 
4036 sayılı Kanunun 4896 sayılı Kanunla değiştirilen 22 nci maddesiyle Gümrük ve inhisarlar Ve
kâletine mevdu bulunduğuna göre buna mütenazır olarak 4250 sayılı Kanunun 21 nci maddesinde 
sayılan sıhhi müesseselere verilecek ispirto fiyatının tesbiti salâhiyetinin de aynı vekâlete bırakılma
sının daha uygun olacağı mütalâa edilmektedir. 

Yukarda arz olunan sebeplerden dolayı mezkûr kanunun 16 ve 21 nci maddelerinin tâdilini sağla
mak üzere işbu kanun lâyihası hazırlanmıştır. 
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Gümrük ve inhisarlar Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Güm. ve İn. Encümeni 

Esas No. 1/224 
Karar No. 17 

28 . III . 1955 

Yüksek Reisliğe 

İspirto ve İspirtolu İçkiler inhisarı Kanu
nunun 16 ncı ve 5451 sayılı Kanunla tadil edi
len 21 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkın
daki kanun lâyihası Hükümet temsilcileri de 
hazır bulundukları halde Encümenimizde ince
lenmiştir. 

Müzakereler neticesinde Hükümetin teklifi 
mevcut âzanm ittifakiyle ve aynen kabul edil
miştir. 

Havalesi kereğince Maliye Encümenine gön

derilmek üzere Yüksek Reisliğe arz olunur. 
Gümrük ve İnhisarlar Encümeni Reisi 

Giresun 
A. Tüfekçioğlu 

Bu Mazbata Muharriri 
Samsun 

Samsun 
ö. Güriş 

A. Keleşoğlu 
Gazianteb 

8. İnal 
Trabzon 

M. Goloğlu 

Kâtip 
Muş 

Çağlayan 
Samsun 

H. üzer 
Yozgad 

H. Tathoğlu 
İmzada bulunamadı 

Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 

Esas No. 1/224 
Karar No. 42 

Yüksek Reisliğe 

İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu
nun 16 ncı ve 5451 sayılı Kanunla tadil edilen 
21 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun lâyihası, Hükümet Mümessillerinin iştira
kiyle Encümenimizde müzakere edildi. 

Hükümetin mucip sebepler lâyihasında ser-
dedilen hususlar Encümenimizce de yerinde gö
rülerek Hükümetçe hazırlanan metin aynen ka
bul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Riyasete sunulur. 
Maliye Encümeni Reisi M. M. 

Ankara Hakkâri 
M. Tarhan Ü, Seven 

S t IV . 1955 

Kâtip 
Kayseri 

H. Kurmel 

Bolu 
8. Baysal 

Erzurum 
8. Erduman 

Seyhan 
Jf, Akçalı 

Afyon K. 
O. Talu 

Amasya 
E. Koray 

Çankırı 
A. Emrem 

Niğde 
A. N. Kadtoğlu 

Tokad 
Ö. Sunar 

İmzada bulunmadı 

( S. Sayua : m) 
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Bütçe Encüır 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. 1/224 

Karar No. 86 
Yüksek 

4250 sayılı İspirto ve İspirtolu içkiler İnhi
sarı hakkındaki Kanunun 16 neı ve aynı ka
nunun 5451 sayılı Kanunla değiştirilen 21 nei 
maddelerinin tadiline dair Gümrük ve İnhisar
lar Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise 
takdimi İcra Vekilleri Heyetince kararlaştırılıp 
Başvekâletin 2 1 . I I I . 1955 tarihli ve 71/56-956 
sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası, 
Gümrük ve İnhisarlar ve Maliye encümenleri 
mazbatalariyle birlikte encümenimize havale 
edilmiş olmakla Maliye ve Gümrük ve İnhisar
lar vekâletleri mümessilleri hazır oldukları hal
de tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası, esbabı mucibesinde de izah 
edildiği üzere 4250 sayılı Kanunun 16 ncı mad
desi gereğince dış memleketlere şarap satanla
ra İnhisar Umum Müdürlüğü bütçesine mevzu 
tahsisattan İcra Vekilleri Heyetince tâyin edi
lecek nispette prim verilebileceği hakkındaki 
hükmün tadili suretiyle prim nispetinin tâyini 
salâhiyetinin İcra Vekilleri Heyeti yerine Güm
rük ve İnhisarlar Vekâletine bırakılmasını ve 
aynı kanunun 5451 sayılı Kanunla değiştirilen 
21 nci maddesinde yazılı sıhhi müesseselere ve
rilecek ispirto fiyatının tesbiti salâhiyetinin de 
yine aynı Vekâlete verilmesini istihdaf etmek
tedir. 

Lâyiha üzerinde encümenimizde cereyan 
eden müzakerelerden ve bu hususta Hükümet 
mümessillerinin verdikleri mütemmim izahat
tan sonra maddelerin müzakeresine geçilmiş ve 
lâyihanın başlığı şeklen değiştirilmek ve bi-

i mazbatası 

2S.IV . 1955 

Reisliğe 

rinci madde ile tadil olunan 4250 sayılı Kanu
nun 1.6 ncı maddesiyle dış memleketlere şarap 
satanlara Gümrük ve inhisarlar Vekâletince 
verilecek primin nispetinin tâyininde yalnız 
Maliye Vekâletinin değil aynı zamanda Ekono
mi ve Ticaret Vekâletinin de mütalâasının 
alınması zarureti kabul edilmiş bulunmakla mad
de bu esasa göre tadil edilmek suretiyle kabul 
edilmiştir. 

Lâyihanın ikinci maddesiyle tadil olunan 
5451 sayılı Kanunun 21 nci maddesinde kelime 
değişikliği yapılmak ve mütaakıp yürürlük mad
deleri ise şeklen değiştirilmek suretiyle kabul 
olunan kanun lâyihası Umumi Heyetin tasvibine 
arz edilmek • üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Mazbata M. Kâtip 
Rize İstanbul Siird 

/. Akçat H. Hüsman B. Erden 
Afyon K. Afyon K. Antalya 

A. Demir er M. Â. Ülgen K. Akmantar 
Aydın Balıkesir Çankırı 

Z. Ur ay S. Yır cali T. Uygur 
Çorum Diyarbakır Diyarbakır 

Y. Gürsel Y. Azizoğlu M. Ekinci 
Diyarbakır Eskişehir Gazianteb 

/. H. Tiğrel A. Potuoğlu E. Cenanı 
Giresun Kırklareli Niğde 

M. Şener Ş. Bakay H. A. Göktürk 
Ordu Rize Sinob 

R. Aksoy H. Ağun N. Sertoğlu 
Sivas Yozgad Zonguldak 

A, özel D. Akbel S. Ataman 

( S. Sayısı : 268 ) 
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HÜKÜMETÎN TEKLİFİ 

4250 say ıh İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı 
hakkındaki Kanunun 1.6 ve 21 nci maddelerinin 

değiştirilmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 4250 sayılı Kanunun 16 ııcı 
maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

İnhisarlar İdaresi şarap yapanlara şarapçılık 
tekniğini öğretmek için uygun görülen bölgeler
de kurslar açar ve müsabakalar tertip ederek iyi 
şarap yapanlara mükâfat dağıtabilir. 

Her yıl İnhisarlar Umum Müdürlüğü, bütçe
sine konulan tahsisattan, dış memleketlere şarap 
satanlara Maliye Vekâletinin mütalâası alınmak 
suretiyle Gümrük ve İnhisarlar Vekâletince tâ
yin edilen nispette prim verebilir. 

İnhisarlar İdaresi de dış memleketlere sattığı 
çaraplar için prim alır. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 5451 sayılı 
Kanunla muaddel 21 nci maddesi aşağıda yazılı 
şekilde değiştirilmiştir: 

Devlete, Vakıflar Genel Müdürlüğüne, Hu
susi İdarelere, Belediyelere ve umumi menfaat
lere hadim cemiyetlere bağlı olan insan veya 
hayvan sağlığı ve hayvan yetiştirmesiyle ilgili 
teşkilât ve müesseselere ve Gümrük ve İnhisarlar 
ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletlerince 
birlikte tesbit edilecek esaslar dâhilinde eczane
lerle tıbbi, ispençiyari ve galenik müstahzarlar 
yapan lâboratuvarlara ve hususi hastanelere lâ
zım olan ispirtonun satış fiyatından tenzilât ya
pılarak satılmasına Maliye Vekâletinin mütalâa
sı alınmak suretiyle Gümrük ve İnhisarlar Ve
kâleti salahiyetlidir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde 
mer'iyete girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

12 . I I I . 1955 
Başvekil Devlet Vekili ve 

A Menderes Başvekil Yardımcısı 
F. R. Zorlu 

( S. Sa; 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı hakkındaki 
4250'sayılı Kanunun 16 ve aynı kanunun 5451 
sayılı Kanunla değiştirilen 21 nci maddelerinin 

değiştirilmesine dair kanun lâyihası 

BİRİNCİ MADDE — İspirto ve İspirtolu 
İçkiler İnhisarı hakkındaki 4250 sayılı Kanu
nun 16 nci maddesi aşağıda yazılı şekilde değiş
tirilmiştir : 

Madde 16. — İnhisarlar İdaresi şarap ya
panlara şarapçılık tekniğini öğretmek için uy
gun görülen bölgelerde kurslar açar ve müsaba
kalar tertibederek iyi şarap yapanlara mükâfat 
dağıtabilir. 

Her yıl İnhisarlar Umum Müdürlüğü, bütçe
sine konulan tahsisattan, dış memleketlere şarap 
satanlara Maliye ve Ekonomi ve Ticaret vekâlet
lerinin mütalâaları alınmak suretiyle Gümrük 
ve İnhisarlar Vekâletince tâyin edilen nispette 
prim verebilir. 

İnhisarlar İdaresi de dış memleketlere sattı
ğı şaraplar için aynı şekilde prim alabilir. 

İKİNCİ MADDE — Aynı kanunun 5451 sa
yılı Kanunla değiştirilen 21 nci maddesi aşağı
da yazılı şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 21. — Devlete, Vakıflar Umum Mü
dürlüğüne, hususi idarelere, belediyelere ve 
umumi menfaatlere hadim cemiyetlere bağlı 

i olan insan veya hayvan sağlığı ve hayvan yetiş-
tirmesiyle ilgili teşkilât ve müesseselere ve Güm
rük ve İnhisarlar ve Sıhhat ve İçtimai Muave
net vekâletlerince birlikte tesbit edilecek esaV 
lar dâhilinde eczanelerle, Tıbbi İspençiyari ve 
galenik müstahzarlar yapan lâboratuvarlara ve 
hususi hastanelere lâzım olan ispirtonun satış 
fiyatından tenzilât yapılmasına Maliye Vekâle
tinin mütalâası alınmak suretiyle Gümrük ve 
İnhisarlar Vekâleti salahiyetlidir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun neşri tari
hinden itibaren mer'idir. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hü
kümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memur
dur. 

: 263) 



— 5 — 

Devlet Vekili 
M. Sarol 

Adliye Vekili 
O. §. Çiçekdağ 
Dahiliye Vekili 

N. Gedik 
Maliye Vekili 
H. Polatkan 
Nafıa Vekili 

K. Zeytinoğlu 
Sıh. ve iç. Mv. Vekili 

Dr. B. üz 
Ziraat Vekili 

N. Ökmen 
Çalışma Vekili 

H. Erkmen 

Devlet Vekili 
O. Kapanı 

Millî Müdafaa Vekili 
E. Menderes 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 
Maarif Vekili 
C. Yardımcı 

İktisat ve Ticaret Vekili 
8. Yırcalı 

G. ve İnhisarlar Vekili 
E. Kalafat 

Münakalat Vekili 
M. Çavuşoğlu 

İşletmeler Vekili 
8. Ağaoğlu 
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