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1. — SABIK ZABIT HULASASI 

Hariciye Vekilliğinden istifa eden İstanbul 
Mebusu Fuad Köprülü'nün istifasının kabul 
edildiğine ve Dahiliye Vekili Etem Menderes'in 
Hariciye Vekâletine vekillik edeceğine dair Ri-
yasetieumhur tezkeresi okundu. 

Sayın mebuslardan bâzılarına izin verilme
sine dair Riyaset tezkeresi okunarak izinler ka
bul olundu. 

Rize Mebusu İzzet Akçal ve bir arkadaşının, 
Harcırah Kanununun 15 nci maddesinin değişti
rilmesi hakkındaki kanun teklifi, talepleri üze
rine geriverildi. 

Giresun Mebusu Doğan Köymen'in, Gıda 
Maddeleri Türk Anonim Ortaklığı hakkındaki 
kanun teklifi, talebi üzerine geriverildi. 

Eski İktisat ve Ticaret Vekili Sıtkı Yırcalı, 
Maliye Vekili Hasan Polatkaıı ve Devlet Vekili, 

Şifahi Sual 

1. — Kocaeli Mebusu Turan Güneş'in, Si
yasal Bilgiler Fakültesi doçentlerinden Ay
dın Yalçın'in profesörlüğünün tasdik edilme
mesi sebebine dair şifahi suali Maarif Vekâle
tine gönderilmiştir. (6/251) 

Tahriri Sual 
1. — Erzincan Mebusu M. Rahmi Sanalan'ın, 

Lâyihalar 
1. — Ankara üniversitesi kuruluş kadroları 

hakkındaki 5239 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı 
cetvelle, Ankara Üniversitesi 1956 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı L işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun lâyihası (1/494) 
(Maarif ve Bütçe encümenlerine) 

2. — İç istikraz akdi hakkında kanun lâyi
hası (1/495) (Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ege 
Elektrik Türk Anonim Ortaklığı arasında De-
mirköprü Barajı Hidro - elektrik tesislerinin 
devrine mütaallik olarak akdedilen mukavele
nin tasdiki hakkında kanun lâyihası (1/496) 
(Nafıa ve Bütçe encümenlerine) 

4. — Toplantılar ve gösteri yürüyüşleri hak
kında kanun lâyihası (1/497) (Dahiliye ve Ad
liye encümenlerine) 

Başvekil Yardımcısı ve Hariciye Vekâleti vekili 
Fatin Rüştü Zorlu haklarındaki tahkikata mü
tedair Adliye ve Teşkilâtı Esasiye encümenlerin
den mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 
müzakere edildi ve bu hususta hazırlanan maz
bata mucibince salâhiyetlerin kötüye kullanıl
masından mütevellit gerek cezai ve gerekse malî 
her hangi bir mesuliyet bulunmadığına karar 
verildi. 

22 . VI . 1956 Cuma günü saat 15 te topla
nılmak üzere İnikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Kayseri Mebusu Antalya Mebusu 
Fikri Apaydın Attilâ Konuk 

Kâtip 
Kayseri Mebusu 

Ömer Mart 

Batı ve Orta - Anadolu'yu Doğu'ya bağlıyan 
Devlet yolu etüdünün tamamlanıp tamamlanma
dığına, şimdiki yolun kışın da trafiğe elverişli 
bir halde bulundurulması için ne gibi tedbir
ler alındığına ve Kemaliye kazasını demiryo
luna bağlıyan yol ile Fırat Nehri üzerinde
ki köprülerin bugünkü durumlarına dair tah
rirî suali, Nafia Vekâletine gönderilmiştir. 
(7/201) 

Teklif 
5. — Gümüşane Mebusu Zeki Başağa'nın, 

Türk Tabipleri Birliği Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
(2/337) (Sıhhat ve İçtimai Muavenet ve Adliye 
encümenlerine) 

Tezkere 
6. — İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 1954 

Bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat beyan
namesinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat 
Reisliği tezkeresi (3/377) (Divanı Muhasebat 
Encümenine). 

Mazbatalar 
7. — Samsun Mebusu Ekrem Anıt'm, Millî 

Korunma Kanununun 4648 sayılı Kanunla değiş
tirilen 6 ncı maddesinin 10 ncu bendinin tadiiı 
hakkında kanun teklifi ve Ticaret ve Bütçe en-

j cümenleri mazbataları (2/320) (Ruznameye) 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

— 427 — 



İ : 80 22 . 6 
8. — Kars Mebusu Sırrı Atalay'm, teşriî ma

suniyetinin kaldırılmasına dair Başvekâlet tezke
resi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenle
rinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 
(3/327) (Ruznameye) 

9. — Kırşehir Mebusu Osman Alişiroğlu'nım, 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen 
mazbatası (3/329) (Ruznameye) 

10. — Kırşehir Mebusu Osman Bölükbaşı'nm, 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Baş-

1956 O : 1 
vekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen 
mazbatası (3/349) (Ruznameye) 

11. --- Islahı Hayvanat Kanununun 37 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyi
hası ve Ziraat, Gümrük ve İnhisarlar, Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/430) (Ruzna
meye) 

12. —- Türkiye Büyük Millet Meclisi 1956 yılı 
Mart : Mayıs ayları hesabı hakkında Meclis He
saplarının Tetkiki Encümeni mazbatası (5/33; 
(Ruznameye). 

KÂTİPLER 

B Î R Î N C İ C E L S E 
Açılma saati : 15,08 

REİS — Reisvekili Fikri Apaydın 
- Attilâ Konuk (Antalya), Ömer Mart (Kayseri) 

YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapacağız, efendim. (Af
yon Karahisar'dan İstanbul'a kadar yoklama 
yapıldı.) 

REİS — Celseyi açıyorum. 
TURGUT GÖLE (Kars) — Söz rica ediyo

rum. 
REİS — Ne hakkında efendim "! 
TURGUT GÖLE (Kars) — Zaptı sabık hak

kında. 
REİS — Buyurun. 
TURGUT GÖLE (Kars) — Muhterem arka

daşlar; dün gazetelerde okumuşsunuzdur. An
kara, İstanbul Cumhuriyet savcıları; gazetele

rin yazı işleri müdürlerini davet ederek. Basın 
Kanununda yapılan tadilât üzerinde kendi gö
rüşlerini ifade ve beyan etmişlerdir. 

Bu görüş; Büyük Millet. Meclisinin Basın 
Kanunu hakkındaki müzakeratmda gecen, haka
ret sayılabilecek sözlerin, cümlelerin gazeteler
de neşredilmemesi, neşredildiği takdirde suç 
sayılacağı hakkındadır. 

REİS — Turgut Bey, bunun zaptı sabık ile 
alâkası yok, devam edecek olursanız sözünüzü 
kesmek için karar almak mecburiyetindeyim,' 
çok rica ederim, devam etmeyin. 

TURGUT GÖLE (Devamla) — Peki, efen
dim. 

4. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MÂRUZÂTI 

1. — Dahiliye Vekili Et em Menderes'in, top
lantılar ve gösteri yürüyüşleri hakkındaki kanun 
lâyihasını müzakere etmek üzere Muvakkat En
cümen kurulmasıyla dair takriri (4/219) 

REİS — Bir takrir var, okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Havale edilen kâğıtların lâyihalar kısmında 

bulunan (Toplantılar ve gösteri yürüyüşleri hak
kında kanun lâyihasının), havale edilmiş olduğu 
Dahiliye ve Adliye encümenlerinden seçilecek 
yedişer- azadan mürekkep muvakkat bir encü
mende müzakeresi hususunu arz ve teklif ede
rim. 

Dahiliye Vekili 
Et em Menderes 
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REİS — Efendim, Dahiliye ve Adliye encü

menlerinden alınacak yedişer kişiden muvakkat 
bir encümen kurulması Dahiliye Vekili tarafın
dan teklif edilmektedir. Teklifi reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bir takrir daha var, onu da okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Kanun lâyiha ve tekliflerinin suallerden ev

vel görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Kütahya 
Ahmet Kavuncu 

5. — MÜZAKERE 

1. — Aydın, Balıkesir, Bilecik, Edirne, Es
kişehir, Kırklareli ve Konya vilâyetlerinde 1955-
1956 yıllarında tabiî âfetlerden zarar görenlere 
yapılacak yardam hakkında kanun lâyihası ve 
Muvakkat Encümen mazbatası (1/472) (1) 

REİS — Bir takrir vardır okutuyoruz efen
dim. 

Yüksek Reisliğe 
Ruznamenin birinci defa görüşülecek işler 

arasında bulunan 1955 - 1956 yıllarında tabiî 
âfetlerden zarar görenlere yardım hakkındaki 
kanun lâyihasının takdimeıı ve müstaceliyetle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Nafıa Vekili 
Muammer Çavuşoğlu 

REÎS —• Efendim, geçen İnikatta bu madde
nin tercihan ve müstaceliyetle müzakeresi için 
Rükneddin Nasuhioğlu arkadaşımız bir takrir 
vermişlerdi, ben encümen reisi sıfatiyle verdik
lerini zannediyorum. Kendileri nizamname gere
ğince teklif salâhiyetinde olmadıkları için şimdi 
okunan alâkalı vekilin takririni reyinize arz edi
yorum : Bu maddenin diğer işlere takdimeıı 
görüşülmesini kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir efendim. 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen var 
mı? Maddelere geçilmesini reyinize arz ediyo
rum : Kabul edenler.. Eamiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Müstaceliyetle görüşülmesi de teklif edil-

(1) 219 sayılı matbua zaptın sonundadır. 

6 .1956 C : 1 
I , AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Takririn 

aleyhinde söz istiyorum. 

: REİS — Buyurun. 
AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Muhterem 

arkadaşlar, günlerden beri devam eden, her za
man soru müessesesini zedeliyen bu usul Mecli
sin fonksiyonunu da zedelediği malûmdur. Bina-

j enaleyh, bunları önlemek için takririn reddiyle 
I soruların görüşülmesini teklif ediyorum. 

REİS — Tarkiri okuduk, aleyhinde de bir 
arkadaşımız konuştu, reylerinize arz ediyorum. 

I Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

EDİLEN MADDELER 

, mektedir, reyinize arz ediyorum : Müstaceliyet-
j le görüşülmesini kabul edenler.. Etmiyenler.. 

Kabul edilmiştir. 

Aydın, Balıkesir, Bilecik, Edirne, Eskişehir, 
Kırklareli, Konya ve Denizli vilâyetlerinde 
1955 - 1956 yılında tabiî âfetlerden zarar gö-

I renlere yapılacak yardım hakkında Kanun 

MADDE 1. — Aydın, Balıkesir, Bilecik, 
Edirne, Eskişehir, Kırklareli, Konya ve Denizli 
vilâyetleri dâhilinde 1955 - 1956 yılında vukua 
gelen su baskını, yangın, yer sarsıntısı gibi âfet
ler neticesinde kendileri veya murisleri adına 
tapuda kayıtlı meskenleri toplu halde yanmış 
veya yıkılmış veyahut ağır hasara uğramış olan
lara borçlanma suretiyle ve borçlanma bedelle
ri taksitle ödenmek şartiyle mesken ile mahal
lî hususiyetler ve iştigal mevzuları göz önünde 
bulundurularak meskenin ahır, dam ve saman
lık gibi müştemilâtından olan binaları yaptır
mak ve meskenlerini kendileri yaptıracaklara ay
nı şekilde borç para vererek yardımda bulun-

• mak üzere yıllık ödeme miktarı (7 milyon) 
lirayı geçmemek üzere (21 milyon) liraya ka
dar gelecek yıllara sâri taahhütlere , girmeye 
Nafıa Vekili ve faizleriyle birlikte bu miktarı 
geçmemek üzere bono çıkarmaya Maliye Vekili 
mezundur. 

Bu maksatla Nafıa Vekâleti bütçesine konu
lan pralar, (1050) ve (2490) sayılı Kanun hü
kümleriyle mukayyedolmaksızm Maliye ve Na-

j fıa vekâletlerinee müştereken hazırlanıp İcra 
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Vekilleri Heyetince kabul olunacak esaslar da- \ 
iresinde sarf olunur. i 

Bu kanun gereğince köylerde yapılacak mes- j 
kenlere ait bedellerin yüzde 50 si Ziraat Ban
kasınca karşılanır. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen? Yoktur, 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Meskenleri tapuda kayıtlı ol-
mıyanlar da şehir ve kasabalarda belediye encü
menlerince, köylerde ise köy muhtar ve ihtiyar 
meclislerince tanzim ve idare heyetlerince tas
dik edilmiş mazbatalarla bu kanundaki hak
lardan faydalanırlar. 

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

MADDE 3. — Yanan, yıkılan veya ağır ha
sara uğrıyan gayrimenkullere ait arsalarla, ha
sar görmemiş ve istimlâkine lüzum ve zaruret 
bulunan gayrimenkullerin bedelleri, köylerde 
köy ihtiyar meclisinden ve vazifeli fen adamla
rından birer zattan olmak üzere iki, şehir ve ka
sabalarda belediye meclisi âzasından mülk sa
hiplerinden ve vazifeli fen adamlarından seçi
lecek üç kişilik komisyonlar marifetiyle tak
dir edilir. 

Bu komisyonlar mahallin en büyük mülki
ye âmirleri tarafından teşkil edilir. Komisyon
lar aralarından seçecekleri reisin başkanlığında 
çalışır ve ekseriyetle karar verirler. 

Mezkûr arsaların komisyonlarca hazırlana
cak basit krokileriyle yüzölçülerini, beher met
re karesine takdir edilen bedeli ihtiva eden cet
veller on gün müddetle mahallî imkân ve şart
lara göre ilân olunur. 

Takdir ettirilen kıymetlere ilgililer ilân müd
detinin hitamından itibaren beş gün içinde asliye 
hukuk mahkemesine dâva açabilirler. Dâva dilek
çesinin mahkemece kaydedildiği günden itiba
ren sekiz gün içinde taraflar diğer dâvalara 
tercihan mahkemeye çağrılırlar. Bu dâvalar ba
sit muhakeme usulüne tâbidir. Kıymete ait dâ
vanın açılması veya Temyiz talebi bu kanuna 
göre yapılacak muameleleri ve inşaat ameliyesi
ni hiçbir suretle durdurmaz. Bu dâvalar dola-
yısiyle mahkemelerce ihtiyati tedbir kararı ve
rilmez. 

RE IS - Maddeyi kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 4. — Üçüncü maddede yazılı itiraz 

müddetinin sonunda itiraz edilmiyen gayrimen
kullerin kıymetlerini gösteren belgeler sahip
leri adına tanzim olunarak belediye ve köy ih
tiyar meclislerince müracaatlerinde kendilerine 
veya kanuni mümessillerine verilir. Hisseli ve
ya intikali yapılmamış gayrimenkullerin kıymet 
belgeleri hissedarları veya kanuni mirasçıları 
adına tanzim olunur. 

Bu kıymet belgelerinin kayıtları kaymakam 
veya vali tarafından tasdikli defterlerde tutu
lur. 

Tapuda kaydı bulunmıyan veya mülkiyeti 
ihtilaflı veyahut veraset ilâmı ibraz edilmemiş 
olan gayrimenkullere ait kıymet belgelerine 
mülk sahibinin veya mutasarrıfının adı yazıl-
mıyarak sadece ada ve parsel sayısı, yüz ölçü
sü ve evsafiyle takdir edilen bedeli kaydedilir. 
Ve bunlar belediye veya köy kasasında muhafa
za edilerek sahipleri belli oldukça isimleri ya
zılıp kendilerine verilir. Bu nevi belgelere ait 
bedeller Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına 
yatırılır. 

ilân tarihinden itibaren 10 yıl içinde sahibi 
çıkimyan kıymet belgeleri hükümsüz addedilir. 
Ve bankadaki mukabilleri hazineye irat kay
dolunur. 

RElS — Madde hakkında söz istiyen yoktur. 
Reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Dördüncü madde gereğince 
tanzim olunan kıymet belgelerinde yazılı be
deller borçlanma bedellerine mahsubolunur. Bu 
belgelere ait gayrimenkullerin tapu kayıtları 
tapu dairelerince, ibraz olunacak belgelere müs
teniden hazine namına tashih ve tescil edilir. 

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

MADDE 6. — Bu kanuna göre bina yapıla
cak arsa ve araziden hazineye, özel idarelere,, 
belediyelere, köylere ve katma bütçeli dairelere, 
(Vkıflar hariç) aidolanlar âmme hizmetine tah
sis edilmiş bulunmamak şartiyle Nafıa Vekâle
tinin talebi üzerine bedelsiz olarak bu işe terk 
olunur. Eşhasa ait gayrimenkuller de belediye
ler ve köy ihtiyar meclisleri tarafından 3710 ve 
442 sayılı kanunlar gereğince istimlâk olunur. 
İstimlâk bedelleri vergi kıymetlerinin 15 misli
ni geçemez. Bu yerlerin imar ve parselasyon 
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plânları Nafıa Vekâletince yaptırılır. İmar plâ
nına göre okul, es mi ve köy odası gibi umuma 
mahsus yerler için tefrik edilecek eşhas mülki
yetinde olan arsa bedelleri bu kanunla temin 
edilen tahsisattan karşılanır. Bu gibi yerlere 
ait istimlâk bedelleri yatırılan mesken bedelleri
nin maliyetinin hesabında nazara alınmaz. Alâ-
kalılarea cami, okul ve köy odası yapılmak is
tenildiği takdirde bunlara ait arsalar hazinece 
bedelsiz olarak köy tüzel kişiliğine ve hususi 
idarelere terk olunur. 

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

MADDE 7. — Bu kanona göre mesken inşa 
edilecek yerlerin tevhidi ve plânlarının hazır
lanıp parsellenmesi Nafıa Vekâletince yapıl
dıktan sonra âfetten zarar görenlere kur'a ile 
tahsis olunur. 

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

MADDE 8. — Yeni binaların inşa edileceği 
sahalarda yeni inşa edilecek meskenlerin mali
yet bedelleri bu meskenlere isabet eden istimlâk 
bedelleriyle kıymet belgelerinde yazılı miktar
ların mecmuundan ibarettir. Birinci fıkra gere
ğince tesbit olunacak bedel meskene ayrılan 
parsellerin mesahai sathiyesine taksim edilmek 
suretiyle beher metre karenin bedeli tesbit olu
nur. 

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

MADDE 9. — Meskenlerini kendileri yaptır
mak istiyenlere tahsis olunacak arsanın bedeli 
yedlerindeki kıymet belgelerinde yazılı miktar
dan noksan olduğu takdirde aradaki fark nak
den kendilerine ödenir. 

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

MADDE 10. — Bu kanuna göre yaptırılacak 
ev ile arsaların bedelini borçlanmak istiyenler 
evin bedeli ile bu evin arsa bedeli mecmuundan 
sahiboldukları kıymet belgeleri bedeli çıktık
tan sonra kalan miktar üzerinden borçlandırılır. 

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

MADDE 11. — Bu kanuna göre yapılacak 
binalardan şehir ve kasabalardakiler Hazine 
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ve koylerdekiler Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası lehine maliyet bedelleri üzerinden bi
rinci derece ve sırada ipotek tesis edilmek su
retiyle bu kanundan faydalanacak kimselere 
temlik edilirler. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası namına ipotek tesis olunacak binaların 
bankaca tahsil olunacak borçlanma bedellerin
den Hazinenin alacağını teşkil eden kısımlar 
Hazine hesabına yatırılır. 

Meskenlerini kendileri yaptırmak istiyenler 
verilen plân ve esaslar daihesinde Nafıa Vekâ
letince tâyin olunacak müddet zarfında bina
larını yaptırmaya mecburdurlar. 

Bu maddeye göre şehir ve kasabalarda lla-
j zine adına temlik edilecek binalardan doğan 
j Hazine alacakları, Hazine adına tahsil edilmek 

üzere Türkiye Emlâk Kredi Bankasına devro-
lunur. 

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

MADDE 12. — Bu kanun hükümlerinden 
faydalanmak için gayrimenkul sahiplerinin ve 
gayrimenkulleri şuyulu olanların müştereken 
müracaatları ve borçlanmaları şarttır. Hisseder-
lar birden fazla aile teşkil etmekte iseler her 
aile ayrı ayrı bu kanun hükümlerinden fayda
lanır. 

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

MADDE 13. — Bu kanuna göre yaptırılan 
binaların bedelleri faizsiz olarak 20 yıla kadar 
ve eşit taksitlerle tahsil olunur. İlk taksit tem
lik tarihinden 1 yıl sonra başlar. Ve köylerde 
vâde, mahsul zamanına göre tâyin edilir. Her 
hangi bir taksidin zamanında ödenmeyişi ha
linde bu taksit için % 5 faiz alınır. Bunu taki-
bedecek yıl içinde de ödenmezse gerek bu tak
sit gerekse onu takibedecek yıla aidolan taksit 
için c/c 5 faiz yürütülür, ödenmemiş taksitler 
mütaakıp seneler taksitlerine , tevzi suretiyle 
tahsil edilir. 

Ancak köylerde (kuraklık ve âfet gibi) müc
bir veya fevkalâde bir sebep yüzünden taksitle
rin vâdesinde ödenememesi halinde Ziraat Ban
kası mevzuatına göre tecil muamelesi yapılır. 

{ Yaptırılan evlerin temliki sırasında temlik 
ı edilecek şahsın geçim durumu, bakmaya mec-
; bur olduğu aile efradının sayısı göz önünde tu-
! tularak maliyet bedellerinden C£ 50 sini geçme-

— 481 — 



İ : 80 22.6 
mek üzere bir kısmının tenziline îcra Vekilleri j 
Heyeti salahiyetlidir. 

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

MADDE 14. — Bu kanuna göre yapılacak 
binaların yapı şartları, yerleri, adedleri, borç
lanma vâdeleri, hak sahiplerinden isteklilere 
temlik edilmesi, istekliler arasında gözetilecek 
sıra esasları, binaların teslim tarihleri ve diğer 
hususları Nafıa Vekâletinin teklifi üzerine îcra 
Vekilleri Heyetince tesbit olunur. 

Bu binaların inşa tarzları, tipleri, muhtelif 
aksamının ebadı lüzum ve ihtiyaca göre Nafıa 
Vekâletince tâyin olunur. 

REÎS — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Yanan, yıkılan ve ağır hasa
ra uğrıyanlardan aynı evde birlikte oturan aile 
efradına ve vârislerin taaddüdü halinde bunla
ra birden fazla ev yaptırılamıyacağı gibi, kendi
sine veya eşine ait o yerde müstakil başka bir 
evi olanlara da ev verilemez. 

REÎS — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Bu kanuna göre yapılacak 
binalara lüzumlu her cins tomruk ve kereste 
Nafıa Vekâletinin talebi üzerine Ziraat Vekâle
tince en yakın Devlet orman işletmeleri, istif 
yerleri veya fabrikalarından şehir ve kasabalar 
için maliyet bedeli, köyler için de 5653 sayılı 
Kanunun 17 nci maddesi gereğince verilir. 

REÎS — Söz istiyen yok. Maddeyi reylerini
ze arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Bu kanun gereğince yapı
lan binaların 6188 sayılı Kanunun 13 ve 1837 
sayılı Kanunun muaddel 4 ncü -maddelerindeki 
muafiyetten istifade edebilmeleri için merkûr 
maddeler mucibince beyanname verilmesi şart
tır. Bu beyannameler binaların hak sahiplerine 
teslimi tarihinden itibaren üç ay içinde verilir. 

REÎS — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Maliye Vekâletiyle Türkiye 
Emlâk Kredi Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankası arasında kararlaştırılacak esas
lara göre tesbit edilecek tahsil giderleri ve ban
ka faizleri Maliye Vekâleti bütçesinden ödenir. 
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REÎS — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Bu kanun hükümlerine gö
re yapılacak bilcümle işlerle toplu olarak yeni
den inşa olunacak mahaller için gerekli istim
lâkleri, yol, su, kanalizasyon ve elektrik tesis
lerini yaptırmak için lüzumlu her türlü mas
rafları birinci maddede yazılı tahsisattan sarfa 
nafıa Vekâleti yetkilidir. 

REÎS — Söz istiyen yok, maddeyi reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 20. — Bu kanuna göre ev yaptırı
lacak yerlerin kadastrosu lüzum hâsıl oldukça 
Nafıa Vekâletinin isteği üzerine 6683 sayılı Ka
nunun 15 nci maddesindeki esaslar dairesinde 
yaptırılır. 

REÎS — Söz istiyen yok, maddeyi reyleri
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Âfetten zarar görenlere yar
dımda bulunmak üzere kurulan millî yardım 
komiteleri ile yardım komitelerine makbuz mu
kabilinde 1956 malî yılında yapılacak bağışlar 
ve yardımlar her türlü vergi ve resim ve harc-
dan muaf olduğu gibi bunların Gelir ve Kurum
lar vergileri mükellefleri tarafından masraf kay
dı da caizdir. 

Geliri âfetten zarar görenlere tahsis edilmek 
üzere tertibedilen temsil, konser ve spor eğlen
celeri de her türlü vergi, resim ve harcdan muaf 
tutulur. 

Felâketzede halk için yardım komiteleri em
rinde toplanan bağış paralarından mesken inşa
sına tahsisi mümkün olan paralar Kızılay Ce
miyeti Umumi Merkezinde açılacak hususi bir 
hesapta toplanır ve bu paralar âfetten zarar 
görenler için yapılacak meskenlerin inşaatında 
sarf olunmak üzere Nafıa Vekâleti veya Tür
kiye Emlâk Kredi Bankası ve Türkiye Cumhu
riyeti Ziraat Bankası emrine tahsis olunur. Ba
ğışlardan elde edilip meskenlerin inşaatında 
kullanılan paralar maliyet hesabından düşülür 
ve borçlanmada nazara alınmaz. 

REÎS — Söz istiyen yok, maddeyi reylerini
ze arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Bu kanunun tatbiki dolayı-
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siyle yapılacak bilûmum gayrimenkul alım, satım | 
ve tapu muameleleri her türlü hare ve resimden j 
muaftır. 

RElS — Söz istiyen yok, maddeyi reylerini- ı 
ze arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiy enler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Bu kanunun şümulüne giren 
gayrimenkullerin vergi borçları tapuca tescil 
muamelesinin yapılmasına mâni teşkil etmez. 

REİS — Söz istiyen yok, maddeyi reyleri
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

MADDE 25. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reylerini
ze arz ediyorum. 

2. — Şeker kanunu lâyihası ile Konya Mebu
su Himmet ölçmen'in, Şeker kanunu teklifi ve 
Muvakkat Encümen mazbatası (1/474, 2/278) (1) 

REİS — Takrir var okuyanız, efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Bugünkü. ruznamenin birinci defa müzakere 

edilecek işleri arasında onuncu sırada bulunan 
Şeker kanunu lâyihasının sualler ve diğer ka
nun lâyiha ve tekliflerinden evvel tercihan ve 
müstacelen görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Şeker Kanunu Muvakkat 
Encümen Reisi 

Kırklareli Mebusu j 
Şefik Bakay i 

REÎS — Takriri reylerinize arz ediyorum. \ 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, j 

Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen yok. j 
Maddelere geçilmesini reylerinize arz ediyorum, j 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. ! 

Müstaceliyetle görüşülmesini reylerinize arz \ 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul ı 
edilmiştir. j 

(1) 213 sayüı matbua zaptın sonundadır 
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Şeker kanunu lâyihası 

Fabrika kurma müsaadesi 
MADDE .1. — Türkiye'de şeker fabrikası 

kurulup işletilmesi îcra Vekilleri Heyetinden 
müsaade alınmasına bağlıdır. 

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

Fabrika kurma talebi 
MADDE 2. — Şeker fabrikası kurmak isti

yen hakiki ve hükmi şahısların : 
a) Fabrika için lüzumlu hammaddelerin de

vamlı olarak hangi bölgelerdeki araziden teda
rik edileceğini, 

b) Tesisin kurulup işletilmesi için gerekli 
sermayenin takribi miktarını ve bunun temin 
şeklini, 

c) Bu teşebbüsü işletmeye ve idareye kâfi 
teknik.elemanların ne şekilde temin edileceğini, 

d) Fabrikanın kapasitesini ve rantabilite 
hesaplarını gösterir vesikalarla İşletmeler Ve
kâletine müracaat etmeleri ve müracaat dilek
çelerine fabrikanın kuruluş avan - projelerini 
eklemeleri şarttır. İşletmeler Vekâleti, icabın
da ilgililerden mütemmim malûmat ve belgeler 
istemek suretiyle, yapacağı incelemeler sonun
da lüzumuna kanaat getirdiği takdirde, gereken 
müsaadenin verilmesini îcra Vekilleri Heyeti
ne teklif eder. 

liEÎS — Madde hakkında söz istiyen yok, 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Müsaadenin devri 
MADDE :>. — Şeker fabrikası tesis ve işlet

me müsaadesinin kısmen veya tamamen devri 
için İşletmeler Vekâletine müracaat edilir. De
vir yüzünden fabrikanın kurulmasında veya 
işletilmesinde bir aksaklık olmıyaeağma İşlet
meler Vekâletince kanaat getirildiği takdirde, 
devre, İcra Vekilleri Heyeti karariyle müsaade 
edilir. 

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

Arazi tedariki 
MADDE 4. — Şeker fabrikaları ile müştemi

lâtının kurulması ve büyütülmesi ve bunların ça
lışmaları, en yakın demiryolu, şose, liman ve 
ırmaklara bağlanması için lüzumlu ve en mü
nasibi olduğu İşletmeler Vekâletince tesbit edi
len ve sahiplerinden satmalınamıyan arazi ve 
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binalar 1295 tarihli Menafii Umumiye için İs
timlâk Kararnamesi veya bu kararname yerine 
kaim olacak kanun hükümleri dairesinde istim
lâk olunabilir. 

İstimlâk kararı, İşletmeler Vekâletinin talebi 
üzerine salahiyetli mercilerce verilir ve bedeli, 
müsaade sahibi tarafından ödenir. 

Arazi Hazineye ait ise, kültür toprağı vasfın
da bulunanlar i cin ayrıca (Toprak ve İskân İş
leri Umum Müdürlüğünün) muvafakati alınmak 
suretiyle müsaade sahibine bedel takdiri suretiy
le satılabilir. 

REİS — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler... Utmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. -
a) Şeker fabrikası tesisi için kurulan Ano

nim şirketlerin hisse senetleri damga resmin
den, 

b) Şeker fabrikaları ve müştemilâtının te
sis ve tevsii için İşletmeler Vekâletince tasdik 
edilmiş projelerine ve faturalarına göre hariç
ten getirilecek .-

1. Her nevi inşaat malzemesi, 
2. Her nevi makineler ve aletler, 
S. Bu fabrikalara aidolarak vücuda getiri

lecek nakliye, tahmil ve tahliye ve muharrik 
kuvvet istihsal ve nakil tesislerine muktazi bil
cümle malzeme (İnşaat malzemesi dâhil) ve ve
saiti muharrike ve müteharrike (Otomobil, kam
yon, kamyonet ve otobüs gibi kara nakil vasıta
ları hariç) ithalleri sırasında devlet, hususi ida
re ve belediyelere ait her türlü vergi, resim, 
hare ve bunların zamlarmdan, 
muaftır. 

e) Şeker fabrikalarının kısmen veya tama
men tecdidi maksadiyle getirtilecek makine ve 
aletlere de bu maddenin (b) fıkrası hükmü tat
bik olunur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok, 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Şeker hammaddesiyle tohumunun yetiştirilmesi
ne ait arazi 

MADDE 6. — Şeker fabrikalarına aidolup 
şeker hammaddesiyle bu hammadde tohumunun 
ve bunların zirai mfmavebesiyle ilgili diğer ta
rım mahsullerinin yetiştirilmesine tahsis edilen 
arazinin 5 000 dönümden yukarı kısmı hakkın
da İşletmeler ve Ziraat vekâletlerinin mütalâası 
alınmak suretiyle 4753 sayılı Kanunun 5618 sa-
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yılı Kanunla muaddel .1.4 ııcü maddesinin e fık
rasının istisna hükmü tatbik olunur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok, 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Müsaadenin himayesi 
MADDE 7. ~- Müsaade istihsali suretiyle 

şeker fabrikası kurup işletenlere fabrikalarına 
lüzumlu hammaddelerin devamlı olarak yetişti
rilmesi için tahsis edilen bölgeler dâhilinde baş
kaları tarafından şeker fabrikası kurulup işle
tilemez. Ancak, bu bölgeler dâhilinde zamanla 
elde edilecek hammadde verimi, fabrika- kapa
sitesi üstünde hadlere vardığı ve bunların işlen
mesi için İşletmeler Vekâletince tâyin edilecek 
müddet içinde sahibi tarafından fabrikanın tev
sii veya yeni bir fabrika tesisi cihetine gidilme
diği takdirde bu bölgelerden bir kısmı İşletme
ler Vekâletinin teklifi ve • İcra Vekilleri Heye
tinin karariyle başka bir fabrikanın hammad
de sahası meyanına ithal edilebilir. 

REİS ----- Madde hakkında, söz istiyen yok, 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Pancar ve şeker fiyatları 
MADDE 8. --• Şeker hammaddesinin müstah-

sıldan mubayaa, fiyatı ve şartları ile gerek ha
riçten ithal, gerek dâhilde istihsal edilecek küp 
ve kristal şekerlerin satış fiyatı 9 - 12 nci mad
deler nazara alınarak İcra Vekilleri Heyeti ka
rariyle tesbit ve icabında tadil olunur. 

REİS — - Madde hakkında söz istiyen yok, 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

İstihlâk Vergisinin tarh. tahakkuk ve tahsili 
MADDE 9. — Memleket dâhilinde istihsal 

olunan şekerler İstihlâk Vergisine tâbidir. Ver
ginin matrahı şekerlerin, sâf sıkletidir. 

Vergi, fabrikalarda veya bunların depo veya 
satış merkezlerinde bir ay içinde satılan şeker
ler için ertesi ayın 15 nci günü akşamına kadar, 
satılan şekerlerin aidoldıığu fabrikanın bulun
duğu mahallin vergi dairesine verilecek beyan
name üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilerek 
aynı süre içinde tahsil olunur. 

Bu beyannamede en az şu malûmat gösterilir: 
a) Satılan şekerlerin küp ve kristal olarak 

ayrı ayrı miktarları, 
b) Her cins şekere ait vergi birimi ve tu

tarı. 
REİS —- Madde hakkında söz istiven yok. 
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Reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

istihlâk Vergi miktarı 
MADDE 10. — Şeker İstihlak Vergisi kül) 

şeker için kiloda 100, kristal şeker irin kiloda 
85 kuruştur. 

RPJ İS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kâr garantisi 
MADDE 11. — a) İcra Vekilleri Heyeti 

karariyle her cins şeker i (in tesbit olunacak 
toptan satış fiyatından İstihlâk vergileri dü
şüldükten sonra kalan meblâğ ile fabrikaların 
bu şekerlere ait satış maliyetleri arasındaki 
fark, istihsal müesseselerinin ödenmiş sermaye
lerine senevi net % M kâr vermeye müsait bu
lunmadığı takdirde, Vergi Usul ve Kurumlar 
Vergisi kanunları ile aşağıdaki hükümler göz 
önünde bulundurularak kampanyalar sonunda 
Maliye ve İşletmeler vekâlet i erince birlikte ya
pılacak tetkikat neticesinde bu nispetten nok
san olduğu anlaşılan kâr, bu maddenin (d) tik- , 
rasındaki fondan, bu fon yetmediği takdirde, 
Maliye Vekâleti Bütçesine konulacak özel tah-
sisattan, reddiyatın tâbi olduğu hükümlere uyu
larak ilgili müesseselere hazinece yapılacak te- i 
diyeleıie bu nispete iblâğ olunur. ı 

b) Vukarıki fıkrada zikredilen kâr, fabri
kaların fiilî istihsalleri normal istihsal kapasite
lerinden c/c 10 a kadar noksan veya fazla bulun
duğu ahvalde fiilî istihsal miktarı ile ilgilenil-
meksizin ödenmiş sermaye üzerinden hesabolu-
nur. 

İstihsal bu fazlanın üstünde veya bu noksa
nın altında zuhur ettiği takdirde istihsal mües
sesesine beher kilo şeker için verilecek kâr, nor
mal kapasite ile yapılan istihsalde beher kilo 
şekere düşen kârın aynıdır. 

c) 1950 yılından önce mevcut şirketlere 
ait fabrikaların belli bir kampanyada yukarıki 
fıkralarda belirtilen esaslara göre bulunacak 
kârlarından bir kilo şekere isabet eden miktar, 
bunlar dışında kalan fabrikaların aynı kampan
yaya ait .kârlarından, istihsal ettikleri şekerlere 
isabet eden miktarlar vasatisinden dûn bulun
duğu takdirde bu fabrikaların bağlı bulunduğu 
şirketlere, (d) fıkrasında yazılı fondan veya 
tahsisattan, hazinece yapılacak tediyelerle ara
daki fark kapatılır. 
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d) Yukardaki (e) fıkrası hükmü mahfuz 

kalmak üzere, şeker fabrikalarına bu madde 
gereğince bırakılacak kârlar üstünde tahassul 
edecek paralar Merkez Bankasında açılacak hu
susi bir fonda toplanır. Bu kanunla kullanılması 
emrolunan yerlere tahsis edildikten sonra bu 
fonda artan paralar en geç beş senede bir büt
çeye irat kaydolunur. 

e) Yukarıki fıkralar gereğince her kampan
yaya aidolarak salahiyetli makamlarca yapıla
cak tetkikat kampanyanın hitamından itibaren 
dört ay içinde ikmal edilerek hesaplaşmalar ya
pılır. 

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

istihsal ve satış maliyetleri 
MADDE 12. — Şekerin istihsal maliyeti 

şu unsurlardan terekkübeder. 
a) Şeker imalinde sarf edilen hammadde 

ve malzeme bedelleri, 
b) Hammaddenin yetiştirilmesi için ya

pılan masraflar, 
e) Mâkul miktarlardaki işletme, idare 

ve şirket genel idare masrafları ve sosyal 
masraflar, 

d) Amortismanlar ' ve ilk tesis masrafla
rı, 

e) Kredi masrafları, 
f) Nakliye ve sigorta masrafları. 
Çelli bir istihsal kampanyasını ihtiva eden 

bir yıl içinde bu masraflardan bir kilogram 
şekere isabet eden meblâğların toplamı bir 
kilogram şekerin istihsal maliyetini teşkil 
eder. 

Satış maliyeti, aynı yıl içinde satılan şe
kerlerin satışı için yapılan masraflardan, is
tihsal olunan bir kilogram şekere isabet fede-
eek kısmın istihsal maliyetine eklenmesi ile 
bulunur. 

Aynı şirkete bağlı fabrikalar için bu ma
liyetler müşterek bir vasati maliyeti ifade 
eder. 

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

Anlaşmazlıklar ve tahkim 
MADDE 13. — 11 ve 12 nei maddeler ge

reğince yapılacak tetkikat dolayısiyle istilhsal 
müesseseleri ile tetkikle vazifeli vekâletler 
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arasmda veya vekâletlerin kendi araların
da her hangi bir konuda meydana gelecek 
anlaşmazlıklarda Başvekâlet (Umumi Mura
kabe Heyeti) hakemlik eder. 

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

istihsalin tesbiti 
MADDE 14. — Şeker fabrikalarının is

tihsal sahipleri veya temsilcileri tarafından 
günü gününe tesbit ve fabrika içinde veya 
mahallî maliye tcşiklâtma bir beyanname ile 
bildirilecek depolarda muhafaza edilir. Ma
hallî maliye teşkilâtı günlük istihsali tesjbit 
etmek üzere şeker fabrikalarında memur bu
lundurabilir. İstihsal ve tesbit edilip de bir 
daha fabrikasyona tâbi tutulması icabeden 
miktarlar maliye teşkilâtının malûmatı tah
tında, evvelce tesbit edilmiş bulunan miktar
dan tenzil ve yeniden tesbit olunur. 

REİS — $öz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Şeker ithali 
MADDE 15. — Memleketin şeker fabrika

ları istihsalinin istihlâke yetmemesi veya.memle
kette şeker stoku tesisine lüzum görülmesi halle
rinde İktisat ve Ticaret Vekâletinin teklifi ve 
İcra Vekilleri Heyetinin karariyle hariçten şe
ker ithal edilebilir. Bu kararda, ithal edilecek 
şekerlerin miktarı ile bu şekerleri haristen ge
tirmek veya getirtmek ve satmakla vazifelendi
rilecek teşkilât da tesbit olunur. Bu şekerler, sa
tış] yapacak teşkilâta ithal mevkilerinde, güm
rük kapısındaki maliyetleri ile devrolunur. 

İthal mevkilerinde^ memleket içindeki satış 
merkez veya depolarına nakledilmeleri lâzım -
gelen şekerlerin devir maliyet fiyatına, ithal 
mevkilcrinden bu mahallere kadar olan nakliye, 
sigorta masrafları ile diğer masraflar da ilâve 
edilir. 

Bu şekerlerin maliyetleri ile yerli benzerleri 
için İcra Vekilleri Heyetince tesbit edilmiş olan 
toptan satış fiyatlarına ^öve tekevvün edecek 
satış bedelleri arasındaki fark, maliyet bedelle
ri üzerinden % 2 nispetindeki tavassut komüs-
yonu eksiği' ile, vazifeli satış teşkilâtı tarafın
dan İstihlâk Vergisi olarak maliyeye ödenil'. 

REİS — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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I Şeker ve şekerli madde ihracı 

MADDE 16. — İcra Vekilleri Heyeti dâhil
de istihsal olunan şekerlerin yabancı memleket
lere ihracına müsaade edebilir. Bu suretle ih-
racedileeek şekerlerden İstihlâk Vergisi alın
maz. Bu şekerlerin 11 nci maddeye göre hesab-
edilecek kârı da ihtiva eden ihraç, maliyetleri 
ile döviz rayiçlerine göre hesaplanacak satış be
delleri arasında hâsıl olan leh ve aleyhteki 
farklar Maliyeye aittir. 

Memleket içinde imal edilen şekerli madde
lerin yabancı memleketlere ihracı halinde ter-
tiplerindeki şekere tekabül eden ve Maliye ve 
İşletmeler Vekâletince tâyin olunacak miktara 
ait bulunan İstihlâk Vergisi ihracolunan şeker
li maddenin sahibine iade olunur. 

Ancak bahis mevzuu iade muamelesi için : 
a) İhraccdilecek maddelerin nev'ini, mikta

rını, kablarımn aded. ve nev'ini, hangi gümrük
ten ihracedileceğini gösterir bir nakliye tezke
resinin, bu maddelerin imal edildiği yer vergi 
dairesinden alınması, 

b) ' Nakliye tezkeresinin tanzim tarihinden 
itibaren üç ay zarfında, bu maddelerin .aynen 
ihracedildiğini mübeyyin gümrük idaresinden 
alınacak vesikanın (a) fıkrasında sözü edilen 
vergi dairesine ibraz edilmesi, 

Şarttır. Bu şartlardan her hangi birim; ria
yet edilmemesi halinde İstihlâk Vergisi iade 
olunmaz. 

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

I Kaldırılan hükümler 
I MADDE 17. — 12 . VI . 1930 tarihli ve 1.7.18 
! sayılı Kanunun 3, 5, 6 ve 7 nci maddelerinin, 
] 15 . I . 1943 tarihli ve 4385 sayılı Kanunun 6 net 
| maddesinin, 21 . VI . 1944 tarihli ve 4597 sayılı, 
| 6 . II . 1946 tarihli ve 4855 sayılı, 16 . VI . 1947 
j tarihli ve 5086 sayılı kanunların şekere müte

allik hükümleri ile 5 . IV . 1341 tarihli ve 601 
sayılı, 7 . V . 1935 tarihli ve 2699 sayılı, 12 . VI . 
1935 tarihli ve 2785 sayılı, 27 . XII . 1946 tarihli 
ve 4982 sayılı, 5 . VII . 1950 tarihli ve 5667 sa
yılı, 15 . VII . 1953 tarihli ve 6168 sayılı, 
20. V . 1955 tarihli ve 6607 sayılı kanunlar ve 
25 . I . 1937 tarihli VQ, 3101 sayılı Kanunun 1, 2, 
4 neü ve muvakkat 1 nci maddeleri, 15 . I . 1943) 

I tarihli ve 4385 sayılı Kanunun 2, 4, 7, 8 ve mu-
>.' vakkat 1 nci ve 2 nci maddeleri, 22 . XII . 1948 
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tarihli ve 5281 sayılı Kanunun 1 nei ve muvak
kat maddeleri ilga edilmiştir. 

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

MUVAKKAT MADDE 1. — 23 . VII . 1955 
tarihli ve K/986 sayılı Karar ile Merkez Ban
kasında ihdas olunan fon hesabındaki paraların 
yarısı bu kanunun 11 nci maddesinin (d) fık
rası ile ihdas olunan fon hesabına naklolunur. 
Mütebakisi İstihlâk Vergisi olarak bütçeye irat 
kaydedilir. 

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

MUVAKKAT MADDE 2. — 1950 yılından 
önce mevcut şirketlere ait bulunan şeker fab
rikalarının bu kanunun meriyete girmesinden 
evvelki istihsal kampanyalarına aidolarak bu 
devredeki mevzuata göre tesbit edilmiş olup he
nüz Hazinece tasviye dilmemiş bulunan menfi 
fon alacakları bu kanunun meriyete girdiği ta
rihten itibaren bir ay içinde ve bu kanunun mer
iyet tarihinden itibaren altı ay içinde tesbit olu
nacak mütaakıp kampanyalara ait menfi fon 
alacakları da 1957 malî yılında muvakkat birin
ci maddede yazılı fon hesabından ödenir. 

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

MUVAKKAT MADDE 3. — Muvakkat 2 nci 
maddede yazılı fabrikalar dışında kalan şeker 
fabrikalarının sözü edilen maddede yazılı dev
reye ait şeker satışlarından dolayı, bu şekerle
rin aidolduğu kampanyalara uygulanan toptan 
satış fiyatlar-], munzam İstihlâk Vergileri ve 
23 . VII . 1955 tarihli ve K/986 sayılı Karar ile 
ihdas olunan fiyat farkları nazarı itibara alı
narak, bu fabrikalara ilk istihsal yıllarından iti
baren 11, 12 ve 13 ncü maddeler hükümleri uy
gulanarak muvakkat 1 nci maddedeki fondan, 
bu fon yetmediği takdirde 11 nci maddenin (a) 
fıkrasında sözü edilen tahsisattan kârları Hazi
nece tediye olunur. 

REİS — Söz istiyen yok. * Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 4. — 601 sayılı Ka
nuna tevfikan imtiyaz almış olan şeker fabri
kaları imtiyaz müddetlerinin sonuna kadar ay
rıca bir müsaade istihsaline lüzum kalmadan 
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,l)u kanun hükümlerine tâbi olurlar. Ancak mev
cut imtiyazları gereğince sahip bulundukları 
muaflıklardan da imtiyaz müddetlerinin sonu
na kadar faydalanmakta devanı ederler. 

Halen imtiyaz müddeti bitmiş veya bu ka
nunun meriyete girdiği tarihten sonra bitecek 
olanların bu kanunda yazılı hak ve muaflıklar
dan faydalanabilmeleri İcra Vekilleri Heyetin
den ayrıca müsaade istihsaline bağlıdır. 

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

MUVAKKAT MADDE 5. —. Yeni kurulan 
şeker şirketlerinin Türkiye Seker Fabrikaları 
A. Ş. ile birleşmelerinde Türkiye Şeker Fabrika
ları A. Ş. nin 1941 senesinden evvel mevcudolaıı 
sabit kıymetlerine takdir edilecek yeni değerler 
dolayısiyle aktifinde meydana gelecek artışlar
dan mütevellit farklar Gelir Vergisine veya di
ğer her hangi bir vergiye tâbi tutulamaz. 

EKREM ALİCAN (Kocaeli) — Efendim, 
hükümetten bir sual sorabilir miyim? 

REİS — Encümen de var, hükümet de var; 
buyurun sorun Ekrem Bey. 

EKREM ALİCAN (Kocaeli) — Efendim, 
burada bir ihtimal derpiş ediliyor. Yeni kuru
lan şeker şirketlerinin, Türkiye Şeker Fabrikaları 
Anonim Şirketi ile birleşmesi şeklinde bir ihti 
mali buraya koymaya neden lüzum görmüşler? 
Bendeniz bunu anlıyamadım. Bu, üzerinde haki
katen geniş münakaşalar yapılabilecek bir mev
zudur. Türkiye şeker fabrikalarının bir şeker 
şirketleri, bir de 1950 den sonra kurulmuş olan 
Anonim şirketleri mevcuttur. Bunların birleşip 
birleşmemeleri meselesi bu kanunda hiçbir su
rette bahis mevzuu değildir. Böyle olmasına rağ
men burada bir muvakkat madde ile bu mese
lenin bir ihtimal olarak ortaya atılması acaba 
Büyük Millet Meclisinin bu işi endirekt bir şe
kilde tasvibettiğini, reyinin lâhik olduğunu an
latmak için mi konmuştur? öyle olsa bile, Şe
ker Kanununda bahis mevzuu olabilecek bir me
sele değildir. Bunu komisyon sarahaten ifade 
ederse ilerisi için faydalı olur sanırım. 

MUVAKKAT ENCÜMEN REİSİ ŞEFİK 
BAK AY (Kırklareli) — Bir birleşme mecburi
yeti yoktur. Fakat mevcut fabrikalar, hususi te
şebbüsler yarın o bir gün birleşmeyi arzu ettiği 
takdirde kanunda bu işi meskût geçmemiş olmak 
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için bu hüküm konmuştur. İstedikleri takdirde 
birleşebilirler. Yoksa birleşme mecburiyeti yok
tur. 

EKREM ALİCAN (Kocaeli) — Yani bu 
hükmün yazılış maksadı, aşağıda bulunan «Tür
kiye Şeker 'Fabrikalar Türk Anonim Ortaklığı* 
TI a mı muzaftır, diğer şirketleri ilzam etmez? 

ŞEFİK BAKAY (Devamla) — Diğer şir
ketler bir araya toplanıp da birleşmeyi arzu ek
tikleri takdirde birleşebilirler. 

REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. K t-
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Meriyet tarihi 
MADDE 18. — Bu kanun 1 Temmuz 1956 

tarihinde meriyete girer. 
REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyeu-

ler... Kabul edilmiştir. 

tcra yetkisi 
MADDE W. — Bu kanun hükümlerini icra

ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
REİS — Maddeyi kabul edenler... Etnıiyeıı-

ler... Kabul edilmiştir. 
Lâyihanın heyeti umumiyesini acık reyleri

nize arz ediyorum efendim. 
Evvelki lâyiha için reylerini kullanmıyan ar

kadaşlar varsa lütfen istimal buyursunlar, efen
dim. 

o. --- Devlet Demiryolları ne Limanları is
letme l'mum Müdürlüğü 1950 bütçe yılı hesabı 
I:alisine, ait mutabakat beyannamesinin sunul
duğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tezke
resi ile Devlet Demiryolları ve Limanlan İslet
me Umum Müdürlüğünün 1950 malî yılı hesabı 
katı kanunu lâyihası ve Divan ıMuhasebat En
cümeni mazbatası (S/94, 1/425) (1) 

REİS — Heyeti uınumiyesi üzerinde söz isti-
yeıı yok. Maddelere geçilmesini' kabul edenler... 
Kîtmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum 
Müdürlüğünün 1950 bütçe yılı hesabı katî 

Kanunu 

M.ADDE 1. — Devlet Demiryolları ve Liman
lan İşletme Cırı um Müdürlüğünün 1950 bütçe 

(1) 222 sayılı matbua zaptın sonundadır. 
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yıh sarfiyatı, ilişik (A) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (213 799 312) lira (88) kuruştur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. Ka
bul edenler... Etnüyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. - - Devlet Demiryolları ve Liman
ları İşletme Umum Müdürlüğünün 1950 bütçe 
yılı tahsilatı, ilişik (B) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere (184 798 845) lira (02) kuruştur. 

REİS -— Madde hakkında söz istiyen yok. 
Kabul edenler... Kîtmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tahsilatla sarfiyat arasında
ki farkı teşkil eden (29 000 467) lira (86) ku
ruş açığın (18 000 000) lirası 4516 sayılı Ka
nunla çıkarılan bonolar ile ve mütebaki 
(11 000 467) lira (86) kuruşu da mevcut stok
larla karşılanmıştır. 

REİS ••-— Madde hakkında söz istiyen yok. 
Kabul edenler... Kîtmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MA DDK 4. — 1950 bütçe yılı içinde tahsi
sat haricinde sari' edilen ve (A) işaretli cetve
lin ayrı bir sütununda gösterilen (1.51 878) lira 
(76) kuruş mütemmim tahsisat olarak kabul 
edilmiştir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Kabul edenler... Kîtmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MiVDDE 5. —• (ieleeck senelerde mahsubu 
yapılmak üzere 3010 sayılı Kanun mucibince 
avans olarak verilen ve (A) işaretli cetvelin ay
rı bir sütununda gösterilen (157 772) lira (03) 
kuruş tahsisattan mevkuf 1 ütülmüştür. 

RKIlS ----- Madde hakkında söz istiyen yok. 
Kabul edenler... Kîtmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE (i. -— Tahsisattan 1950 bütçe yılı 
içinde sarf olunmıyan ve (A) işaretli cetvelin 
ayn bir sütununda gösterilen (12 468 215) lira 
(90) kuruş imha edilmiştir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Kabul eednler... Kîtmiyenler... Kabul edilmiştir. 

M ADİ) Ki 7. Adı geçen umum müdürlü
ğün 1950 bütçe yılı bilançosu ile kâr ve zarar 
hesabı tasvibcdilmistir. 

RKIİS — Maddeyi kabul edenler... Kîtmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. 
muteberdir. 

-- Bu kanun nesri tarihinden 
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REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-

ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE !). — Bu kanını hükümlerini iera-
ya Maliye ve Münakalât Vekilleri memurdur. 

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

Heyeti umumiyesini açık oylarınıza arz edi
yorum. 

Evvelki lâyihaya ait ıvy toplama muamelesi 
bitmiştir, efendim. 

4. — Muş Mebusu Şemsi Ayaoğlunun, İl İda
resi Kanununun 42 nci maddesinin (E) bendi 
nin değiştirilmeni hakkında kanun teklifi ne Da
hiliye Encümeni mazbatası (2/247) (I) 

REİS — İkinci müzakeresidir. 
îl İdaresi Kanununun 42 nci maddesinin E 

bendinin değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. - - 5442 sayılı İl İdaresi Kanu
nunun 42 nci maddesinin E bendi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 

E) Müdür, 4 neü maddenin son fıkrasında 
belirtilen adlî ve askerî teşkilât dışında kalan, 
gözetim ve teftişi altında bulunan bucak teşki
lâtına dâhil daire ve müesseselerin âmir ve me
murları ile genel ve özel kolluk âmir ve memur
larına uyarma cezası verir ve uygular. 

15u ceza kesindir. Bunun aleyhine idari veya 
adlî kazaya müracaat olunamaz. Uyarma ceza
sının memurun siciline işlenmesi için vali veya 
kaymakama bildirir. Daha ağır disiplin cezaları 
ile takdirname verilmesini gerektiren hallerde 
kaymakama tekliflerde bulunur. 

REİS ----- Tadil teklifi yoktur, maddeyi ka
bul edenler... Ltmiyenler... Madde kabul edil
miştir. y 

MADDE "2. — .Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

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

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

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

(1) Birinci müzakeresi 75 nci hilkat ıaj>-
t nidadır, 
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Lâyihanın tamamını reylerinize arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miş lâyiha tasvip buyurulmuştur. 

5. — Telsiz Kanununun 31 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve Mü
nakalât, Hariciye ve Millî Müdafaa encümenleri 
mazbataları (İ/311) (1) 

REİS — Lâyihanın ikinci müzakeresidir, de
vam ediyoruz. 

Telsiz Kanununun 31 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında Kanun 

MADDE 1. —- 3222 sayılı Kanunun 31 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

27, 28, 29 ve 30 ucu maddeler hükümleri 
Türk sularına veya limanlarına giren ecnebi 
gemileriyle, Türk havalarına giren veya uçuş 
alanlarına inen ecnebi hava gemileri ve tayya
releri hakkında da tatbik olunur. Ancak bu gi
bi gemi ve tayyarelerin limanda, havada veya 
uçuş alanlarında bu kayıtlar haricinde dahi mu
habere edebilmelerine lüzumu halinde ilgili vi
lâyetçe izin verilebilir. 

REİS — Madde hakkında tadil teklifi yok
tur, maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul 
çelenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
K-ı-a Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddej-i reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Lâyihanın tümünü reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Lâyiha tasvip bu
yurulmuştur. 

Reylerini kullanmıyan arkadaşlar, lütfen is
timal buyursunlar. 

6. — Berat taleplerinde aranan formatite-
lere mütaallik Avrupa Anlaşması ile İhtira be-

(1) Birinci müzakeresi 75 nci İnikat zaptın-
dad-ır. 
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ratlarmm milletlerarası tasnifi hakkında Avru
pa Anlaşmasına iştirak edilmesine dair kanun 
lâyihası ve Hariciye ve İktisat encümenleri maz
bataları (1/292) (1) 

Berat taleplerinde aranan formalitelere mütaal-
lik Avrupa Anlaşması ile İhtira beratlarının 
Milletlerarası tasnifi hakkında Avrupa Anlaş

masına iştirak edilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Avrupa Konseyi Vekiller Ko
mitesince : 

a) 11 Aralık 1953 tarihinde Paris'te imza
lanan «Berat taleplerinde aranan formalitelere 
mütaallik Avrupa Anlaşması» ile, 

b) 19 Aralık 1954 tarihinde Paris'te imza
lanan «İhtira beratlarının milletlerarası tas
nifi hakkında Avrupa Anlaşması», 

İhtiva ettikleri esaslar dâhilinde tasdik edil
miştir. 

Bu anlaşmalara iltihaka Hükümet mezun
dur. 

REİS — Tadil teklifi yok, maddeyi reyini
ze arz ediyorum. Maddeyi kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

REİS —- Maddeyi kabul edenler... Etnıiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın tümünü açık reyinize arz ediyo
rum. 

7. — Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti 
Hükümeti arasındaki 4 Temmuz 1950 tarihli 
Ödeme Anlaşmasına Ek Protokolün tasdiki hak
kında kanun lâyihası ve Hariciye ve Ticaret en
cümenleri mazbataları (1/108) (2) 

REİS — İkinci müzakeresine devam' ediyo
ruz. 

(1), (2) Birinci müzakereleri 75 nci İnikat 
zaptmdadır. 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Dev
leti Hükümeti arasındaki 4 Temmuz 1950 tarihli 
Ödeme Anlaşmasına Ek Protokolün tasdiki 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile İsrail Devleti Hükümeti arasında 17 
Aralık 1953 tarihinde imzalanan, 4 Temmuz 1950 
tarihli Ödeme Anlaşmasına Ek Protokol kabul 
ve tasdik edilmiştir. 

REİS — Tadil teklifi yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

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

REİS — Tadil teklifi yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Tadil teklifi yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Lâyihanın tamamını açık reylerinize arz edi
yorum. 

2 ve 3 ncü meselelere ait rey toplama mua
melesi bitmiştir. 

8. — Trabzon Mebusu Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu'nun, Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 75 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Büt
çe encümenleri mazbataları (2/15) (1) 

REİS — İkinci müzakeresine devam ediyo
ruz, efendim. 

Türkive Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun 75 nci maddesinin tadili ve bu kanuna bir 

geçici madde eklenmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. _ 8 . V I . 1949 tarihli ve 5434 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun 75 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Madde 75. — Kendisinden aylık bağlanacak 
olanların Ölümü tarihinde evli bulunmıyan kız 
çocuklarına aylık bağlanır. 

(l)Birinci müzakeresi 75 nci İnikat zaptmda
dır. 
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Evlenme dolayısiyle aylığı kesilmiş olanlar- j 

dan sonradan boşanan veya dul kalanların da ! 
eski aylıkları bağlanarak ödenir. 

ölüm tarihinde evli olmaları sebebiyle aylık 
bağlanmamış kız çocuklarından bilâhara boşa
nan veya dul kalanlara da bu tarihleri takibe-
den ay başından itibaren aylık bağlanır. Bu tak
dirde evvelce 68 nci madde gereğince ölüm ta
rihinde müstahak dul ve yetimlere bağlanmış 
olan aylıklarda; bu kere aylık bağlanan çocuk 
da nazara alınmak suretiyle gerekirse düzeltme 
yapılır. 

REİS — Tadil teklifi yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı kanuna aşağıda yazılı 
muvakkat 97 nci madde eklenmiştir : 

MUVAKKAT MADDE 97. — Bu kanunun 
meriyete girdiği tarihten önce 75 nci maddenin 
3 ncü fıkrasında yazılı durumlara girmiş bulu
nan kız çocukları hakkında da mezkûr fıkra hü
kümleri tatbik olunur. 

REÎS — Bu maddeye ait bir tadil teklifi var, 
okuyoruz efendim. 

Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Şifahen arz ettiğim sebeplere binaen, muvak

kat 95 nci maddeye dördüncü satırın sonundaki 
çocukları kelimesinden sonra : 

«Harb malûlleri ile evlenip 10 senelik aylık
ları defaten verilmek suretiyle aylıkları kesilen 
kadınlarla, askerî fabrikalar sandığından aynı 
muameleye tâbi tutulanlar haklarında da» mez
kûr fıkra hükmü tatbik olunur. 

Seyhan Mebusu 
Sinan Tekelioğlu 

REİS — Buyurun, Sinan Tekelioğlu. 
SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Muh

terem arkadaşlar, babalarından maaş alamıyan, 
hak alamıyan kız çocukları hakkında bun
dan evvel bendenizin getirmiş olduğum ka
nunda sarahat olmadığı için o kanunda zik-
redilmiyen kızların maaş alamadıkları he
pinizce malûmdur. Bunlar içerisinde çok 
büyük saltanat sürmüş, eski zamana göre 
400 altın lira maaş almış müşir kızları bugün 
şunun bunun yanında hizmetçilik etmektedir. 
Demokrat Parti iktidara geçtikten sonra bu gibi 
haksızlıkları düzeltmek ve ıslah etmek için eline 
aldığı adalet kalemini bunlar hakkında da yü-
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rütmek kararını vermiş ve nihayet huzurunuza 
bu kanunu getirmiştir. Fakat 95 nci maddede 
bir noksanlık görüyorum. Benim arz ettiğim hü
küm kanuna konmıyacak olursa gene bunlar içe
risinde mağdur kalacak kızlar, kadınlar olacak
tır. Harb malûlleri ile evlenen kızlar vardır. 
Kanun, bu gibilerin maaşlarını kesmiyordu, fa
kat, bunların 10 seneliğini birden verelim dedi
ler, verdiler ve alâkalarını kestiler. 

Bendeniz buraya «çocukları» kelimesinden 
sonra «harb mâlûlleriyle evli kızlar ve Askerî 
Fabrikalar Sandığından maaş alan kızlar» kay
dının konularak onların da istifadesini teminen 
bir takrir verdim. Lütfen bu takriri kabul eder
seniz mağdurların hepsini tatmin etmiş olacağız. 
Zaten bunlar ömürlerinin son güıılerindedir, hiç 
olmazsa son günlerini zevkü safa içinde değil, 
ama bir ekmek parası elde ederek geçirmiş olur
lar. 

Takdir sizindir, vermiş olduğum takririn ka
bulünü istirham ederim. 

REİS — Efendim, encümen .temsilcisi yok
tur, verilen tadil teklifi dolayısiyle encümenin 
noktai nazarının alınması lâzımdır, bu sebepten 
bu maddenin müzakeresini tehir ediyoruz. 

9. — İstanbul Mebusu Nazlı Tlabar ve An 
kara Mebusu Âliye Temuçin'in, Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununa muvakkat 
iki madde eklenmesi hakkında kanun teklifi 
ve BlaUye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(2/52) (1) 

REİS — İkinci müzakeresidir, maddeleri 
okutuyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
na muvakkat bir madde eklenmesi hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununa aşağıda yazılı 
muvakkat 96 nci madde eklenmiştir : 

MUVAKKAT MADDE 96. — Mülga 1683 
sayılı Kanunun 50 nci maddesi hükmüne tevfi
kan, 1341 yılı Muvazenei Umumiye Kanununun 
41 nci maddesi ile on senelik maaşları defaten 
ödenerek ilişikleri kesilmiş olan ve başka bir 

(1) Birinci müzakeresi 75 nci înikat zaptın-
dadtr. 
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kocaya varmaksızın halen dul bulunan zevcele- I 
re, kesilmiş olan maaşları, kanunun 68 nci mad
desinin A fıkrasına tevfikan yemden bağlana
rak, bu kanunun meriyet tarihini takibeden ay 
başından itibaren ödenir. 

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

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

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

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

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

Lâyihanın tamamını reyinize arz ediyorum : 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Açık oya arz edilen lâyihaya rey vermiyen 
var mı? Rey toplama muamelesi bitmiştir efen
dim. 

10. — Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu ve 
iki arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığıı Knununun 53 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Maliye ve But- I 
çe encümenleri mazbataları (2/54) (1) -

REİS — İkinci müzakeresine devam ediyo
ruz. 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 53 ncü maddesine bir fıkra ek

lenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununun 53 ncü madde
sine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Asgari beş sene emekliliğe esas bir hizmet
te bulunmak şartiyle tedavisi gayrimümkün bir 
maluliyete duçar olup her hangi bir şekilde, ka
zanç ve başkasının yardımı olmaksızın idamei 
hayat imkânı kalmıyan âdi malûllere; (mezkûr 
kanunun 48 nci maddesinde yazılı hususlar na
zarı dikkate alınmak suretiyle) 15 sene fiilî hiz
meti bulunan malûller gibi maaş tahsis olunur. 

Ancak, bu maaşlar dul ve yetimlere intikal 
etmez. 

(1) Birinci müzakeresi 75 nci İnikat zaptın-
dadır, 
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REİS — Tadil teklifi yoktur. Maddeyi ka

bul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edil
miştir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun neş
rinden evvel birinci maddede yazılı fıkrada be
lirtilen şekilde âdi maluliyete düşmüş olup da 
hizmet müddetlerinin 15 yıldan az olması sebe
biyle aylık bağlanamamış olanlar da bu kanun 
hükümlerinden faydalanırlar. 

REİS — Tadil teklifi yoktur. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

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

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

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

Lâyihanın tamamını reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miş, lâyiha tasvip buyurulmuştur. 

11. — Elâzığ Mebusu Mehmet Şevki Yazman'-
m, Askerî öğrencilerden başarı gösteremiyenler 
hakkındaki 5401 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi
nin tadili hakkında kanun teklifi ve Millî Müda
faa ve Bütçe encümenleri mazbataları (2/226) (1) 

REİS — İkinci müzakeresine devam ediyo
ruz, efendim. 

Askerî öğrencilerden başarı gösteremiyenler 
hakkında 30 Mayıs 1949 tarih 5401 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesinin tadili hakkında Kanun 

MADDE 1. — Askerî öğrencilerden başarı 
gösteremiyenler hakkındaki 30 Mayıs 1949 tarih 
ve 5401 sayılı Kanunun üçüncü maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 3. — Sağlık sebepleri dışında okul
larla yüksek öğrenim kurumlarından çıkarılan 
öğrencilere Devlet tarafından yapılan bilûmum 
masraflar faizi ile birlikte mukavelesi gereğin
ce ödettirilir. 

(1) Birinci müzakeresi 75 nci İnikat zaptm-
dadır. 
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Ancak, bu öğrencilerden bilâhara muvazzaf I 

subay, askerî memur ve astsubay olarak orduya 
dâhil olanlara Devletçe yapılan masraflar ödet
tirilmez. 

REÎS — Tadil teklifi yok. Maddeyi reyleri
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun neşri 
tarihine kadar sağlık sebepleri dışında okullar
la yüksek öğrenim kurumlarından çıkarılan öğ
rencilerden bilâhara muvazzaf subay, askerî me
mur, astsubay olarak orduya dâhil olanlara ödet- ı 
tirilmekte olan paralar alınmaz ve Devlet tara
fından bu sebeple açılan dâvalar ile icra takibatı 
durdurulur. 

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

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meri'dir. 

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

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Millî Müdafaa ve Maliye Vekilleri memurdur. 

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

Lâyihanın tümünü reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş, lâ
yiha kabul buyurulmuştur. 

12. — 4273 sayılı Subaylar Heyetine mah
sus Terfi Kanununun muaddel 11 nci mad
desinin tadiline ve bu maddeye muhtelif ka
nunlarla eklenen fıkralar üe 4798 sayılı Kür 
nunla eklenen maddelerin ve muvakkat mad
denin kaldırılmasına ve bu kanuna muvakkat 
iki maddenin eklenmesine dair kanun lâyi
hası ile Elâzığ Mebusu Hüsnü Göktuğ ve Rize 
Mebusu İzzet Akçal'ın, Subaylar heyetine mah
sus terfi Kanununun 11 nci maddesini değiş
tiren 4554 sayılı Kanuna ek 4798 sayılı Ka
nunun ek birinci maddesinin tadiline ve ek 
2 nci maddesiyle geçici maddelerinin kaldırıl
masına dair kanun teklifi ve Milli Müdafaa En
cümeni mazbatası (1/436, 2/272) (1) 

REÎS — îkinci müzakeresine devam .ediyo
ruz efendim. | 

(1) Birinci müzakeresi 75 nci İnikat zaptın-
dadır. 
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4273 sayılı Subaylar heyetine mahsus terfi 
Kanununun muaddel 11 nci maddesinin tadi
line ve bu maddeye muhtelif kanunlarla ek
lenen fıkralar ile 4554 sayılı Kanuna 4798 sa
yılı Kanunla eklenen maddelerin ve muvakkat 
maddenin kaldırılmasına ve bu kanuna mu
vakkat iki madde eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 4273 sayılı Kanunun 11 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 11. — I - Hiçbir subay mensuboldu-
ğu sınıfın kıtasında, kurmay subaylar kendi sı
nıfı veya diğer sınıfların kıtalarında, rütbesine 
ait asgari müddetin en az üçte biri kadar fiilî 
olarak hizmet etmedikçe terfi edemez. 

Ancak; aşağıda yazılı fıkralardakiler müstes
nadır • 

a) 9 yıl bekleme müddetine tâbi kurmay 
yüzbaşılar için (2) senedir. 

b) Kurmay yarbaylar için (Dz. Kur. yar
baylar hariç) kıta hizmeti mecburiyeti yoktur. 

e) Kurmay albaylar için (2) senedir. Bun
ların yarbaylıkta fiilen kıta kumandanlıkların
da geçirdikleri hizmet müddetlerinin bir senesi 
albaylık kıta hizmeti müddetinden indirilir. 

d) Yeni silâh ve malzeme eğitimi ile gö
revli kurs ve okullarda bu derslerin öğret
meni bulunan (kara ve havada yarbaya ka
dar - yarbay dâhil - denizde binbaşıya ka
dar - binbaşı dâhil -) subaylardan bulundukları 
öğretmenlik görevlerinden ayrılmaları mahzur
lu görülecek olanlar bu yerlerden alacakları 
sicillere göre terfi ettirilirler. 

Bu gibilerin bir evvelki rütbede yaptırıl-
• mıyan kıta hizmetinin tamamını yeni terfi et
tikleri rütbede ve yeni rütbenin kıta hizmetine 
ilâveten yapmaları mecburidir. (Kıta hizme
tinden istisna yalnız bir rütbe içindir.) Kıtaya 
çıkarılmadan terfileri gerekenler, Erkânı Har-
biyei Umumiye Riyasetinin ismen teklifi ve 
Millî Müdafaa Vekâletinin muvafakatiyle terfi 
ettirilirler. 

e) Sınıflarında kadro mucibince rütbesi
nin mukabili kıta bulunmıyan subayların ter
fileri üstlerinden alacakları siciller üzerine ya
pılır. 

f) Kurmay subaylar için tesbit edilmiş 
olan kıta hizmet müddetleri harbde hâsıl ola
cak ihtiyaca göre Başkumandanlıkça lüzumu 
kadar azaltılabilir. 
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II - Teğmen ve üsteğmen rütbesinde olan j 

havacı subayların terfileri için rütbelerine malı- j 
sus asgari müddetin hesabında kara ve hava 
sınıfları kıtalarında yapacakları hizmet müd
detlerinin mecmuu bilfiil kıta hizmeti sayı
lır. Sıhhi raporları ile veya okulca tasdik 
edilen gayretine rağmen uçuculuktaki istidat-
sızlığı tebeyyün edenler ile bilfiil uçucu olup 
da sıhhi durumu dolayısiyle veya yıpranarak 
uçuculuk kudretini kaybeden veya uçucu kı
ta kumandanlığında inkişaf edemiyeceği sicil 
ile anlaşılan hava subayları hava kadrosu dâ
hilinde faal kıta veya yer hizmetlerinde üstle
rinden alacakları siciller ile kara ordusu em
sali nasplılarım geçmemek şartiyle terfi eder
ler. 

I I I - Askerî tıp ve veteriner akademileri ve bi
yoloji enstitüsü profesörleri ile profesör vazifele- j 
rinde görevli doçentler, profesör ve doçent kadro
larından alacakları sicillerle terfi ettirilirler. An
cak; bunların Millî Müdafaa Vekâletince tan
zim edilecek talimat gereğince silâhlı kuvvet
ler içinde tetkik ve araştırmada bulunmaları 
esastır. 

IV - Harb Akademisi ve Yüksek Levazım 
•Okulu tahsilinde bulunan subaylar ile kur
may stajyerlerin ve kurmay subayların, aka
demiye ve Yüksek Levazım Okuluna girmez
den evvel tahsil esnasında ve tahsilden 
sonra memur edilecekleri muhtelif muharip sı
nıf kıta kumandaıılıklarındaki ve levazım için 
kıta sayılan yerlerdeki hizmetleri kıta hizme
tinden sayılır. 

V - Yardımcı suni' subaylarından Harb Aka
demisini muvaffakiyetle bitirenler, piyade sı
nıfına nakledilirler. Bu nakilden evvel yardım
cı sınıf kıtalarında geçen hizmetleri kıta hiz
metinden sayılır. Ancak; terfi için piyade sı
nıfında bir sicil' müddeti bulunup muvafık si
cil almak şartır. 

VI - Ordu donatım, personel ve harita sınıf
larına mensup subaylar sınıflarına mahsus kad
ro dâhilinde üstlerinden alacakları siciller ile 
terfi ederlei'. 

VII - Sınıf değiştiren subayların evvelki 
sınıflarının kıtalarında yapmış oldukları hizmet
lerde kendi sınıfının kıta hizmetinden sayılır. 
Ancak, bunların terfii için aynı sınıflarında 
bir sicil müddeti bulunup sicil almaları şarttır. 
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VIII - Sınıfında rütbesinin karşılığı kıta 

bulunmıyan subaylar için hangi hizmetlerin 
kıta ve sicil yeri olacağı Yüksek Askerî Şûra
nın mütalâası alınarak Millî Müdafaa Vekâle
tince tesbit olunur. 

REİS — Baha Akşit. 
Tadil teklifi olduğu için encümenle takrir 

sahibi arasında fikir teati edilebilir, yoksa 
umumi müzakere açılamaz. 

BAHA AKŞİT (Denizli) — Muhterem arka
daşlar; burada 11 nci maddenin III ncü fıkra
sında «Askerî Tıp ve Veteriner fakülteleri ve 
Biyoloji Enstitüsü profesörleri ile profesör va
zifelerinde görevli doçentler,» tâbirinden sonra 
«öğretim görevlileri» nin de ilâvesini arz ve 
teklif ediyorum. Bunun sebebi; üniversitede 
muadili bulunmadığı için, zannediyorum ki ; bu 
sebepten dolayı hatıra gelmiyen fakat kıymetli 
hocalık vazifesini ifa etmekte olan arkadaşlar 
vardır. Encümenin de bu hususta mutabık ol
duğunu zannediyorum. Bu teklifimin lütfen 
kabul buyurulmasmı rica ederim. Gaye; ho
cayı kürsüsünden ayırmamak olduğuna göre 
bunu kabul etmekle bu iş tam mânasiyle ta
hakkuk etmiş olacaktır. 

ENCÜMEN REİSÎ SAMÎ ORBERK (Trab
zon ) — Kanuna, Sayın Baha Akşit'in teklif et
tiği (öğretim görevlilerinin) de ilâvesine encü
menimiz katılmaktadır. Arz ederim. 

Yüksek Riyasete 
Askerî Tıp ve Veteriner akademileri ve Bi

yoloji Enstitüsünde hocalık vazifesini ifa et
mekte oldukları halde üniversitede kürsüsü bu
lunmadığı için profesör veya doçentlik unvanı 
verilmemiş olan fakat halen öğretim görevlisi 
olarak profesör kadrosunu işgal etmekte bulu
nan değerli hocalarımız mevcuttur. Meselâ, 
Güllüme Tıp Akademisinde çene cerrahisi bu 
durumdadır. 

Buna binaen ; kanunun mükemmeliyetini te
min maksadiyle, 11 nci maddenin III ncü fık
rasının, «profesör vazifesinde görevli doçentler» 
den sonra «profesör vazifesi gören öğretim gö
revlileri» tâbirinin eklenmesini arz ve teklif 
ederim. 

Denizli 
Baha Akşit 

Yüksek Kiyasete 
İkinci müzakeresi yapılmakta olan 4273 sn-
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yılı Kanunun 11 nci maddesinin III neü fıkra- : 
sının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve j 
teklif ederim. ı 

Denizli ! 
Ali Rıza Kanu-a 

III - Askerî Tıp ve Veteriner akademileri 
profesör, doçent ve kürsü sahibi öğretim görev
lileri ile Biyoloji Enstitüsünde öğretim ile meş- i 
gul bölüm şefleri, bu kadrolarından alacakları i 
sicilleri ile terfi ettirilirler. Ancak, bunların 
Millî Müdafaa Vekâletince tanzim edilecek ta
limat gereğince silâhlı kuvvetler içinde araş
tırmada bulunmaları esastır. j 

MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ M. ŞEVKl YAZMAN (Elâ
zığ) — Efendim, kanunun müzakeresi sırasında 
profesörler ve bu vazifede görevli doçentler, bi
naenaleyh deminki görevliler dâhil, kabul edi
yoruz. Fakat sırf doçent olarak bulunanları ko-, 
misyon kabul etmemiştir, ikinci teklife iltihak 
etmiyoruz, efendim. 

ALÎ RIZA KARACA (Denizli) — Baha Ak-
.şit'in takririne iltihak ediyorum. 

RElS — Ali Rıza Karaca Baha Akşit'iıı tak
ririne iltihak etmiştir. Takriri nazarı dikkatini
ze arz etmek mecburiyeti vardır. Takriri nazara 
alanlar, lütfen işaret buyursunlar... Almıyanlar... 
Takrir nazara alınmıştır. 

Encümen de filhal kabul ettiğine göre mad
denin 3 ncü fıkrasındaki bu tashih ve ilâve şek
liyle maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2, — 4273 sayılı Subaylar Heyetine 
mahsus Terfi Kanununun 4554 sayılı Kanunla 
değiştirilen 11 nci maddesi ile bu maddeye 5611 
sayılı Kanunla eklenen «E» fıkrası ve 4685 ve 
4719 sayılı kanunlarla eklenen fıkralar ve 5611 
sayılı Kanuna 5811 sayılı Kanunla eklenen mu
vakkat 5 nci madde ve 4554 sayılı Kanuna 4798 
sayılı Kanunla eklenen ek madde 1, ek madde 2 
ve muvakkat madde meriyetten kaldırılmıştır. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Elmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1. — 1950, 1951 na
sıplı kurmay binbaşılar için kıta hizmeti bir yıl- i 
dır. I 

1956 0 : 1 
REİS — Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Teklif sahibi, söz mü istiyorsunuz? 
MUSTAFA RAHMİ S AN AL AN (Erzincan) 

— Evet efendim. 

REİS — Buyurun. 
MUSTAFA RAHMİ SAN ALAN (Devamla) 

— Muhterem arkadaşlar; 1950 nasıplı subaylar 
halen kıta hizmetinde bulunmaktadırlar. Yürür
lükte olan kanun hükümlerine göre bu Ağustos
ta bir seneyi doldurup yarbaylığa terfi edecek
lerdir. Muvakkat maddeye, 1950 yılma dair bir 
hüküm konmasına lüzum olımyabilir. Fakat 
1951 - 1952 nasıplı kurmay binbaşılar, bu kanu
nun neşrinden itibaren kıta hizmetine çıkarılmış 
iseler, 1951 liler, 1957 senesinde, 1952 liler, 1958 
senesinde terfic fiilen hak kazanmış olmalarına 
rağmen, kıta hizmetleri eksik kalacağı için bu 
haklarından mahrum olacaklardır. Bunların hep
sini birden kıta hizmetine çıkarmanın mahzurları 
olacaktır. Miktarı 200 ü geçen bu 4 sınıf kurmay 
subayları hemen kıta hizmetine sevk edersek, kıta 
kadrolarında taşkınlıklar meydana getirecek, 
buna mukabil Kurmay Heyetinde boşluklar bı
rakacaktır. Halen kurmay subayların mühim bir 
kısmı NATO Teşkilâtında ve memleket dışında
dır. Şimdi bu kanunun tatbikatı ile bunların 
heyeti umumiyesini kıtaya çıkarırsak, hem kıta 
kadrolarında taşkınlıklara, hem de Kurmay He
yetinde büyük ölçüde boşluklara sebeboluruz. Bu 
kanunun tatbikatında Millî Müdafaa Vekâleti 
büyük bir müşkülât içinde kalacaktır. Böyle zor
luklara meydan vermemek ve böylesine bir boş
luk yaratmamak için muvakkat maddeye; (195.1 
ve 1952 nasıplı kurmay binbaşılar) in da dâhil 
edilmesini arz ve teklif ediyorum. Karar Yüksek 
Heyetinizindir. 

REÎS — Takriri okutalım, encümenin müta
lâasına müracaat ederiz. 

Yüksek Reisliğe 
İkinci müzakeresi yapılmakta olan (Subaylar 

heyetine mahsus 4273 sayılı terfi Kanununun 
11 nci maddesinin tadiline ve 4798 sayılı Kanun
la eklenen maddelerinin ve muvakkat maddenin 
kaldırılmasına dair kanun) teklifinin muvakkat 
birinci maddesindeki (1950, 1951 nasıplı kurmay 
binbaşılar için kıta hizmeti bir yıldır.) cümlesi
nin, şifahen izah ettiğim sebeplerden dolayı 
(1950, 1.951 ve 1952 nasıplı kurmay binbaşılar 
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için kıta hizmeti bir yıldır) şeklinde düzeltil- j 
meşini saygıyla arz ve teklif ederim. i 

Erzincan 
M. Rahmi Sanalan 

REÎS — Encümen. 
MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENÎ REÎSÎ 

SAMÎ ORBERK (Trabzon) — Efendim, encü
men bu teklife tamamen iştirak etmektedir. Yal
nız teklifin tamam olması için «deniz ve hava 
1951 ve 1952 nasıplı» tâbirinin ilâve edilmesi 
icabediyor. 

REÎS — Lütfen ilâvesini istediğiniz ciheti 
yazılı olarak verin de okutalım. 

Encümen, Rahmi Sanalan arkadaşımızın tek
lifine filhal iştirak etmektedir. Tadil teklifini 
dikkate alanlar işaret versinler... Almıyanlar... 
Tadil teklifi nazarı dikkate alınmıştır. 

Nazara alman tadil teklifiyle birlikte tas
hih edilmiş şekliyle maddeyi yeniden okuyoruz : 

MUVAKKAT MADDE 1. — 1950 - 1951 de
niz ve hava, 1951 - 1952 nasıplı kurmay binbaşı
lar için kıta hizmeti bir yıldır. 

REÎS — Paşanı, bu metin eksik oldu. Metin 
olarak kanunlaştıramıyoruz. Bunları metne ilâ
ve etmek suretiyle vermeniz lâzımdır. 

Efendim redaksiyon için encümene veriyo
ruz. 

KÂZIM MERÎÇ (Kocaeli) — Söz istiyorum. 
REÎS — Efendim, ikinci görüşme olduğu 

için konuşmalar yalnız teklif sahibi ile encümen 
arasında yapılabilir. 

Encümen ne diyor? 

MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENÎ M. M. ŞEV-
Kî YAZMAN (Elâzığ) — Efendim Mustafa 
Rahmi Sanalan'm teklifine iltihak ediyoruz. 

Fakat ayrıca «Deniz ve hava» diye tasrihe 
lüzum yoktur. Çünkü maddenin mânası mutlak-, 
tır. «Kurmay subaylar»; 'hangi sınıftan olursa 
olsun madde hükmüne dâhildir, yalnız 1952 ra
kamının ilâvesine taraftarız. 

MUSTAFA RAHMÎ SANALAN (Erzincan) 
— Muvafıktır, efendim. 

REÎS — Muvakkat birinci maddeyi 1952 ra
kamının ilâvesiyle tekrar okuyoruz. 

MUVAKKAT MADDE 1. — 1950, 1951 ve 
1952 nasıplı kurmay binbaşılar için kıta hizmeti 
bir yıldır. | 

.1956 C : 1 
REÎS — Tashih şeklinde okuduğumuz mad

deyi reyinize arz ediyorum : Kabul edenler.. Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Gülhane Askerî 
Tıp ve Veteriner akademileriyle Biyoloji Ensti
tüsü profesörlerinin ve profesör vazifelerinde 
görevli doçentlerinin, bu kanunun neşrinden ev
vel aynı kadro yerlerinde geçen hizmetleri de 
terfide geçerli kıta hizmeti sayılır. 

REÎS — Takrirler var okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
îkinci müzakeresi yapılmakta olan 4273 sa

yılı Kanununun muvakkat 2 nci maddesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Denizli 
Ali Rıza Karaca 

MUVAKKAT MADDE 2. — Gülhane, As
kerî Tıp ve Veteriner akademileri profesör, do- * 
çent ve öğretim görevlileri ile Biyoloji Enstitü
sü öğretimi ile meşgul bölüm şeflerinin bu ka
nunun neşrinden evvel aynı kadro yerlerinde 
geçen hizmetleri de terfide geçerli kıta hizmeti 
sayılır. 

Yüksek Riyasete 
Aynı sebeplerden dolayı muvakkat 2 nci 

maddeye «profesör vazifesinde görevli doçentle
rinin» tâbirinden sonra «profesör vazifesi gören 
öğretim görevlilerinin» tâbirinin eklenmesini 
arz ve teklif ederim. 

Denizli Mebusu 
Baha Akşit 

REÎS .— Bu iki tadil teklifi hakkında encü
menin noktainazarı nedir? 

MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENÎ REÎSÎ SA
MÎ ORBERK (Trabzon) — Bu maddeye (öğre
tim görevlileri) tâbirinin ilâvesini encümen ola
rak kabul ediyoruz. 

REÎS — (Encümene hitaben) Ali Rıza Kara
ca'nm teklifine iltihak ediyor musunuz? 

ALÎ RIZA KARACA (Denizli) — Ben de 
Baha Akşit'e iltihak ediyorum. 

REÎS — Efendim, Baha Akşit'in tadil tek
lifini dikkate alanlar lütfen işaret versinler.. Al-
mıyanlar... Dkikate alınmıştır. Buna encümende 
filhâl iştirak etmektedir ve maddeyi bu şekliy
le okuyoruz : 
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MUVAKKAT MADDE 2. — Gülhane Askerî 

Tıp ve Veteriner akademileri ile biyoloji ensti
tüsü profesörlerinin ve profesör vazifelerinde 
görevli doçentlerinin, profesör vazifesi gören öğ
retim görevlileri bu kanunun neşrinden evvel ay
nı kadro yerlerinde geçen hizmetleri de terfide 
geçerli kıta hizmeti sayılır. 

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

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde me
riyete girer. 

REÎS — Madde hakkında tadil teklifi yok, 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Millî Müdafaa Vekili memurdur. 

REÎS — Madde hakkında tadil teklifi yok, 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
y enler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın tamamını reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edil
miş ve lâyiha tasvip buyurulmuştur. 

13. — Denizli Mebusu Baha Akşit ve 4 arka
daşının, Astsubay Kanununa ek kanun teklifi ile 
Elâzığ Mebusu Hüsnü Göktuğ'un, Astsubay Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Millî Müdafaa ve Bütçe encü
menleri mazbataları (2/180, 2/225) (1) 

Astsubay Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesine, 31 nci maddesinin yürürlükten kal
dırılmasına ve muvakkat bir madde eklenmesine 

dair Kanun 

MADDE 1. — 5802 sayılı Astsubay Kanunu
nun 28 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Madde 28. — Kıdemli başçavuşlukta ikinci 
veya üçüncü senesini ikmal ve aşağıdaki şartları 
ihrazetmiş bulunan astsubaylar, alâkalı vekâlet
lerin inhası üzerine yüksek tasdik ile teğmen ve 
bando astsubayları 7 nci sınıf bando öğretmeni 
nasbedilirler. Bunlar terfi kanunu hükümlerine 
göre kıdemli yüzbaşılığa veya muadiline (dâhil) 
kadar yükselebilirler. 

(1} Birinci müzakeresi 75 nci İnikat zaptm-
dadır. 

1956 0 : 1 
A) Kıdemli başçavuşluğa kadar her rütbe

ye normal şartlar altında yükselmiş bulunmak, 
B) Umumi, meslekî bilgileri ile karakter ve 

ahlâk bakımından subay ve eşitliğine lâyık bu
lunduğu tasdik edilmiş olmak, 

C) Yapılacak seçim imtihanlarında ve mü-
taakiben gönderilecekleri sınıf okullarında ve 
özel kurslarda başarı göstermek. 

Bu madde hükümlerinin tatbik tarzı îcra Ve
killeri Heyeti kararı ile tesbit olunur. 

REÎS — Madde hakkında tadil teklifi yok, 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 29 ncu madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 29. — 28 nci madde hükümlerine gö
re subay veya yedinci sınıf bando öğretmeni nas-
bedilenlerin aylık asılları ile tutarları aşağıda 
gösterilmiştir : 

Rütbe 

Teğmen ve 
Üsteğmen 
Kd. Üsteğmen 
Yüzbaşı 
Kd. Yüzbaşı 

ve sınıfı 

muadili 
» 
» 
» 
» 

Aylık 
aslı 

40 
50 
60 
70 
80 

Aylık 
tutarı 

300 
350 
400 
475 
550 

REÎS — Madde hakkında tadil teklifi yok, 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Aynı kanunun 30 ncu madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

MADDE 30. — Astsubaylıktan subaylığa ve
ya muadiline geçirilenlerin her rütbe ve sınıfta
ki yaş hadleri maaşça muadili bulundukları su
baylar gibidir. 

REÎS — Madde hakkında tadil teklifi yok, 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 5802 sayılı Astsubay Kanunu
nun 31 nci maddesi meriyetten kaldırılmıştır. 

REİS — Madde hakkında tadil teklifi yok, 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et
in iyenler... Kabul edilmişti)-. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun neş
ri tarihinde 5802 sayılı Kanunun 28 nci maddesi 
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hükümlerine göre yetiştirilmiş olan askeri tekni
syenler de bu kanun hükmünden faydalanırlar. 

REİS — Madde hakkında tadil teklifi yok, 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
raiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

REİS — Madde hakkında tadil teklifi yok, 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE G. —- Bu kanunun hükmünü icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Madde hakkında tadil teklifi yok, 
maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın tamamını reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Drendim, demin Mustafa Reşit Tarakçıoğlu'-
nun (Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun 75 nci maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkındaki kanun teklifi) müzakere olunurken 
Sinan Tekelioğlu arkadaşımızın tadil teklifleri, 
noktai nazarı alınmak üzere, encümene veril
mek istenilmiş ve bu suretle madde tehir edil
mişti. Simdi Sinan Tekelioğlu arkadaşımız, bu 
tadil teklifini, başka bir teklifte yer aldığı için, 
geri alıyorlar. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlar, deminki yapmış olduğum tadil tek
lifinin Nazlı Tılabar'm kanun teklifinde yer al
dığını öğrendim. Teklifimi geri alıyorum. 

MADDE 2. — Aynı kanuna aşağıda yazılı 
muvakkat 97 nci madde eklenmiştir: 

MUVAKKAT MADDE 97. — Bu kanunun 
meriyete girdiği tarihten önce 75 nci maddenin 
S ncü fıkrasında yazılı durumlara girmiş bulu
nan. kız çocukları hakkında da mezkûr fıkra hü
kümleri tatbik olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etnıiyen-
ıer... Kabul edilmiştir. 

.MADDİ1] .'i. —- Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
"ler... Madde Kabul edilmiştir. 
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MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic

raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiy en

ler... Kabul edilmiştir. 
Tümü üzerinde söz Mustafa Reşit Tarakçı -

oğlu'nundur. 
MUSTAFA REŞİT TARAKÇIOĞLU (Trab 

zon) — Muhterem arkadaşlar, kabul lûtfunda 
bulunduğumuz bu kanunla aynı babadan doğma 
iki kardeş arasındaki emeklilik müsavatsızlığım 
bertaraf etmiş oldunuz. Memlekete hizmet et
miş babaların bu durumda olan kızları mü
zayaka içinde idiler, onlar da bu kanundan 
faydalanmış olacaklardır. Gerek Maliye, gerek 

• Bütçe Encümenine ve bilhassa Heyeti Âliyenize 
arzı teşekkür ederim. (Alkışlar). 

REİS — Lâyihanm tamamını reyinize aı^ 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Lâyiha
nın tamamı kabul edilmiştir. 

Aydın, Balıkesir, Bilecik, Edirne, Eskişehir, 
Kırklareli, Konya ve Denizli vilâyetlerinde 
1955 - 1956 yılında tabiî âfetlerden zarar geren
lere yapılacak yardnn hakkındaki Kanuna (272) 
rey verilmiş, muamele tamamdır, lâyiha (272) 
reyle kabul edilmiştir. 

Şeker kanunu lâyihasına (275) rey verilmiş, 
muamele tamamdır, lâyiha (275) reyle kabul 
edilmiştir. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum Müdürlüğünün 1950 bütçe yılı hesabı katı 
Kanununa (272) rey verilmiş, muamele tamam
dır, lâyiha (272) reyle kabul edilmiştir. 

Berat taleplerinde aranan formalitelere mü-
taallik Avrupa Anlaşması ile İhtira Beratlarının 
Milletlerarası tasnifi hakkında Avrupa Anlaşma
sına iştirak edilmesine dair kanun lâyihasına 
(274) rey verilmiştir. (274) kabul, muamele ta
mamdır. Lâyiha kabul buyurulmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile İsrail 
Devleti Hükümeti arasındaki 4 Temmuz 1950 ta
rihli ödeme Anlaşmasına Ek Protokolün tasdiki 
hakkındaki kanun lâyihasına (275) rey verilmiş
tir. (275) kabul, muamele tamamdır. Lâyihanın 
kanunluğu kabul edilmiştir. 

25 Haziran Pazartesi günü saat 1(5 te topla
nılmak üzere İnikada son verilmiştir. 

Kapanma saati : 16,31 
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6. — SUALLER VE CEVAPLAR 

A — TAHRİRÎ SUALLER VE CEVAPLARI 

1. — Burdur Mebusu Mehmet Özbey'in, kül
tür ataşeliklerinin ne zaman kurulacağına ve ha
zırlıklarının ne merkezde olduğuna dair sualine, 
Maarif Vekili Ahmet özel'in tahrirî cevabı 
(7/187) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Aşağıdaki sorumun Maarif Vekili tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile rica 
ederim. 

Burdur Mebusu 
Mehmet özbey • 

1. Maarif Vekâleti; kültür ataşeliği Kanu
nunu Meclise getireceğini senelerdir vadettiği 
halde bugüne kadar bu kanun Meclise gelmiş 
değildir. Bu tesisin 17 memlekette kurulmasını 
faydalı ve lüzumlu gören Meclisimiz ve Hüküme
timiz bu gecikmenin vatanımız nef 'ine doğru ola-
mıyacağı malûmdur. 

Maarifin Fransa, İtalya, Yunanistan, Irak, 
Pakistan, Hindistan ve İngiltere'de ataşeleri ol
duğu halde bunlar kadar mühim diğer memleket
lerde de kurulmaması yerinde olmaz ve bu iş yü
rümüyor demektir. Mecliste önemi belirtilen bu 
ataşeliklerin ne zaman kurulacağını ve hazırlık
larının ne merkezde olduğunu yaziyle bildirilme
sini Maarif Vekilinden rica ederim. 

T. C. 
Maarif Vekâleti 

Talim ve Terbiye Dairesi 
Sayı : 0004 -1333 

20 . V I . 1956 

özet : Burdur Mebusu Mehmet 
özbey'in soruları hakkında 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 

2 Haziran 1956 tarih ve 2819/12553 sayılı 
yazıları karşılığıdır: 

Maarif Vekâleti kültür ataşeliği Kanunu ile 
ilgili Burdur Mebusu Sayın Mehmet özbey'in 

soruları cevabının ekli olarak sunulduğunu arz 
eder, saygılarımı sunarım. 

Maarif Vekili 
A. Özel 

Burdur Mebusu Sayın Mehmet özbey vazıh so
ruları cevabıdır 

Maarif Vekâleti kültür ataşeliği Kanunu Bü
yük Millet Meclisine arz edilmiş bulunmaktadır. 

2. — Sivas Mebusu Nuri Demirağ'ın Teşki
lâtı Esasiye Kanununda ya\pılacak tadiller için 
çalışmalara başlanıp başlanmadığına dair suali
ne Adliye Vekili Hüseyin Avni Göktürk'ün tah
rirî cevabı (7/178) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Reisliğine 

Ankara 
1. Hükümet, Teşkilâtı Esasiye Kanununda 

yapılacak tadiller için çalışmalara başlamış an
dır? 

2. Çalışmalara başlamışsa, 
a) 5 Şubat 1937 tarihinde bir partinin 

prensibi olarak Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
2 nci maddesine konulmuş olan 6 okun çıkarılıp 
ç.ıkarılmıyacağı ? 

b) Reisicumhurun, adayların Meclin âzası 
kaydına tâbi olmadan mebus seçimlerinden ay
rı olarak, 5 yılda bir, bütün seçmenler tarafın
dan seçilmesi, bir devre geçmeden tekrar aday 
olamaması, 

c) Pirezidansiyel sistemin kabuliyle Reisi
cumhurun doğrudan doğruya vazife, salâhiyet 
ve mesuliyeti haiz bulunup bulunmıyacağınm, 

Nazarı dikkate alınıp alınmadığını 
3. Çalışmalara başlanmamışsa, 
Gecikme sebeplerinin Adliye Vekili tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını rica ede
rim. 

Saygılarımla. 24 . V . 1956 
Sivas Mebusu 

Nuri Demiray; 
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T. C. 

Adalet Vekâleti 2 1 . V I . 1956 
Hu. îş. U. Müdürlüğü 

Sayı : 
Genel : 

Özel : 8319 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Yüksek Reisliğine 

Sivas Mebusu Nuri Demirağ arkadaşımız, 
24 . V . 1956 tarihli sual takriri ile; Teşkilâtı 
Esasiye Kanununda yapılacak tadilâta Hükü
metçe başlanıp başlanmadığını sormakta ve ça
lışmalara bağlanmışsa, kanunun 2 nci maddesi
nin 6 oka mütaallik hükmünün çıkarılıp çıka-
rılmıyaeağınm, Reisicumhur seçiminin 5 yılda 
bir bütün seçmenler tarafından yapılmasının ve 
prezidansiyel sistemin kabulü ile Reisicumhu
run doğrudan doğruya vazife, salâhiyet ve me
suliyeti haiz bulunmasının nazarı dikkate alı
nıp alınmadığının ve çalışmalara başlanmamışsa 
gecikme sebeplerinin tarafımdan yazılı olarak 
cevaplandırılmasını istemektedir. 

Aynı mevzu hakkında Kocaeli Mebusu Tu
ran Güneş arkadaşımızın şifahen vâki sorusu
na Yüksek Meclisin 25 . IV . 1956 günlü toplan
tısında verdiğim etraflı cevapta da arz eyledi
ğim gibi, Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun ileri 
demokrasilerin modern hukuku esasiye telâk
kileri nazara alınmak suretiyle ve günün icap 
ve ihtiyaçlarına en uygun bir şekilde hazırlan
ması vazifesi Hükümet tarafından vekâletimize 
tevdi edilmiş olup bu mühim vazifenin 
vakit kaybedilmeksizin başarılması zımnında 
2 1 . X I I . 1955 tarihinde Vekâlet Müsteşarı ile 
Teftiş Heyeti Reisi ve Hukuk ve Ceza İşleri 
Umum Müdürlerinden müteşekkil bir komisyon 
kurularak çalışmalara derhal başlanmıştır. 

Meselenin arz ettiği ehemmiyet ve şümulü 

1, — Millî Korunma Kanununu tadil eden ka
nunun kabulü münasebetiyle duyulan memnuni-
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ve bilhassa memleket idare ve menfaatlerine 
olan tesirini nazara alan vekâletimiz, mevzu 
üzerindeki çalışmaların millî sahaya inhisar 
ettirilmesini kâfi bulmıyarak her şeyden evvel 
modern demokrasilerde cari Anayasa sistemle
ri ile zamanımız hukuku esasiy esine hâkim 
prensipleri de tetkik eylemeyi ve bunlar için
den memleketimizin hususiyet ve ihtiyaçlarına 
en uygun olanlarından faydalanmayı maksada 
uygun görmüş ve bu hususu sağlamak üzere 
muhtelif eserlerin ve yüze yakın memleketin 
anayasalarının tetkikine başlanmak suretiyle 
etraflı bir çalışma ve tetkika girişilmiştir. 

Halen devam ey]emekte bulunan bütün bu 
çeşitli çalışmaların ikmalinden sonra memleke
timizin yüksek menfaatlerine ve günün icap ve 
ihtiyaçlarına göre tesbit edilecek esaslar dai
resinde hazırlanacak olan lâyiha, hukuku esa
siye mevzuunda temayüz etmiş yetkili ilim 
adamlarımızla tatbikatçıların ve umumi efkâ
rın nazarı tetkikine arz olunacak ve kendilerin
den alınacak mütalâalar dairesinde lâyihaya 
son şekli verilerek, hükümet programında da 
derpiş olunduğu veçhile, 1958 seçimlerinden 
önce Yüksek Meclise takdim olunacaktır. 

İhzarı hususu bir tarafa bırakılmış olmayıp 
bilâkis üzerinde gereken hassasiyet ve dikkatle 
çalışılmakta olduğu bu mâruzâtımızla da etraflı 
bir surette izah ve tebarüz ettirilmiş bulunan 
Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun ne esaslar dai
resinde ve hangi noktalarının tadile tâbi tutu
lacağı hakkında ve takrirde sorulan diğer nok
talara dair şimdiden daha fazla malûmat itası
na, gerek çalışmaların safhası, gerekse mevzuun 
mahiyeti bakımlarından imkân bulunmadığı aşi
kârdır. 

Keyfiyeti saygılarımla arz eylerim. 
Adliye Vekili 

Prof. Dr. Hüseyin Avni Göktürk 

yete dair Edirne D. P. Ayşekadın Ocağı kongre 
Başkam Çetin Ardahn telgrafı, 

7. — ARIZALAR VE TELGRAFLAR 

- . .>. . S®-**! .«... 
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Aydın, Bahkesir, Bilecik, Edirne, Eskişehir, Kırklareli, Konya ve Denizli vilâyetlerinde 1955 - 1958 
yılında tabiî âfetlerden zarar görenlere yapılacak yardım hakkındaki Kanuna verilen rey 

lerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHİSAR 
Arif Demirer 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis Öztürk 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Hâmit Koray 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Muzaffer Ergüder 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Seyfi Kurtbek 
Fuad Seyhun 
Mümtaz Tarhan 
Âliye Temuçin 
Hazım Türegün 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Burhanettin Onat 

AYDIN 
Necati Celim 
Nihat îyriboz 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Vaeid Asena 
Esat Budakoğlu 

Âza adedi : 541 
Rey verenler 272 

Kabul edenler : 272 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 255 
Münhal mebusluklar : 14 

[Kabul edenler] 
Halil Imre 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
Ahmet Koeabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 
M. Halûk Timurtaş 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECtK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin İnan 

BOLÜ 
Reşat Akşemsettiıioğlu 
Selâhattin Baysal 
Sabri Çonkar 
Mithat Dayıoğlu 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Muhlis Erdener 
Hulusi Köymen 
Ali Ferruh Yücel 
Baha Cemal Zpğra 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
İbrahim Aydm 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bıımin 
Muzaffer Önal 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Kemâl Terzioğru 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
İsmail Hadımlıoğlu 
Ali Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 

DİYARBAKIR 
Ragıp Karaosmanöğlıı 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasııhioğlu 
Sabahattin Parsoy 
Kemal Yaşmkılıç 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 

Selâhattin Toker 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Mustafa Rahmi Sanalan 
Tevfik Şenocak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Zeki Çavuşoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Cemil önder 
Rıza Topcuoğlu 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Abdülkadir Atik 
İhsan Daî 
Samih înal 
Süleyman Kuranel 

GİRESUN 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Abdullah Izmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 
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GÜMÜŞANE 
Hali t Zar bun 

HAKKÂRİ 
ü boydu U alı Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Şekil) İnal 
Celâl Ramazanoğlu 

İÇEL 
Küstü Celin 
Yakup Çukurova. 
İbrahim Gürgen 
Refik Koraltan 
Hid ayet Sinanoğlu 
Af eh met Mutlugil 

İSPARTA 
Kemal Demiralay 
Tfihsiıı Tola 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Seyfi Gögcn 
Aleksandros Haeopul os 
Hadi Hüsman 
Naci Kurt 
Adnan Menderes 
Mükerrem Sarol 
Nizamettin Âli Sav 
Zeki Kıza Sporel 
Füruzan Tekil 
Oelâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 
Talisin Yazıcı 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Muzaffer Balaban 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Necdet, încekara 
Halûk Ökereıı 
İl han Sipahioğlu 
Abidin Tekön 
Behçet Uz 

KARS 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
İbrahim Us 
Alî Yeniaras 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
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Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Salim Esen 
Muzaffer Kulakçı oğl 11 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Osman Nuri Deniz 
İbrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
ı\Wik Bakay 
M. Ali Ceylân 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükba.şı 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Ekrem Aliean 
Selâmi Dinçer 
Kâzım Meriç 
Nüzhet Unat 

KONYA 
Ha m di Ragıp Atademir 
Tevfik Fikret Baran 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmen oğlu 
Mekki Keskin 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman özbilen 
İhsan Şerif özgen 
Nihat Haluk Pepeyi 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu 
Nuri Ocakeıoğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Hilmi özbay 
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Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Sanı et Ağaoğlu 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Adnan Karaosmanoğlu 
Nafiz Kör ez 

MARAŞ 
Mahmut Karaküoük 
Nedim Ökmen 

MARDİN 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri Özsan 
Ya.vı1z Paşamehmeloğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arı kan 
Hüseyin Avnİ Göktürk 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Cavit Kavıı rm a cıoğİn 
Zihni Un er 

ORDU 
Retet Aksoy 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepc 

RİZE 
Hüseyin Agun 
İzzet Akçal 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Tevfik İleri 
Muhittin Özkefeli 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Enver Batuınlu 
Cavid Oral 
Sinan Tekeli oğlu 
Nurullah İhsan Tol on 
Ahmet Topaloğlu 

İsmet Uslu 
Mehmet Ünaldı 

SİİRD 
Mehmet Daim Sual}) 

SİNOB 
Şerat'ettin Ayhan 
M. Vehbi Dayı baş 
Nu i'i Sertoğlu 

SİVAS 
Abduırahman Doğruyol 
Eteni Erdinç 
Bahattin örn ek ol 
M. Nurettin Turgay 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Ferid Alpiskender 
Fethi Mahramlı 

TOKAD 
Selâhattin Gülüt 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Emrullah Nutku 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç 
İsmail Şener 
Mustafa Reşit Tarakcı-
oğlu 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okaygiin 
Fethi Ülkü 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hamit Kartal 
Kemal Yörükoğhı 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Numan Kurban 
Hâşim Tatlı oğlu 
Ali ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Suat Başol 
Necati Diken 
Hakkı Hilâleı 
Edibe Sayar 
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AFYON KARAHİSAR 
Rıza Çerçel 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Osman Takı 
Hüseyin Tiryakioğiu 
Murad Âli Ülgen 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 
İsmet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Ramiz Eren 
Zafer Gökçer 
Necmi înanç 
Talât Vasfi Öz 
Fuad Zincir kıran 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Attilâ Konuk 
Asım Okur (I.) 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş (I.) 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Zühtü Uray 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Mekki Said Esen 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Muharrem Tuncay (I.) 

BOLU 
Fahri Belen 
İhsan Gülez 
Ahmet Hatı 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş, 
Hüseyin Çimen 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabah, attin Çır acı oğlu 

[Reye iştir 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozan (Rs. VT. 
Sadettin Karacabey 
ibrahim öktem 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Bedi Enüstüıı 
Safaeddin Karanakçı 
ihsan Karasioğlu 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Celâl Boytııık 
Kenan Çığınau 
Asını Umrem 

ÇORUH 
Hilmi Çeltikçiliğin 
Yaşar Gümüşe I 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Hüseyin Ortakçı oğlu 

DENİZLİ 
Ali -Çuhanoğlu 
Mustafa Giik-ii^i! 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
İhsan Hamid Tiğrel 
Halil Turgut 
Mchnıcd Hüsrov Ünal 

EDİRNE 
('cinai Köprülü 

ELÂZIĞ 
Hüsnü Gök tuğ 
Ömer Kanık Sana<; 

ERZİNCAN 
Sadık Perin relc 

ERZURUM 
tshak Avııi Akdağ 
Abdülkadir Eryurt 
Hâmid Şevket ince 
Hasan Numanoğlu 

ak etmiy enlerj 
ESKİŞEHİR 

) ismail Sayın 
GAZIANTEB 

Ekrem Cenanı 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozhağ 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
ismail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı 
Sabri özcan San 
Halis Tokdemir 

HATAY 
A. Feyzi Atanan 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
A. Mithat Küseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
irfan Aksu, 
Said Bilgiç 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamhbel 
Lûtfi Kırdar 
Ziya Köktürk 
Fuad Köprülü 
N'adir Nadi 
Emin Onat 
Hanri Soriano 
Hamdullah Suphi Tun-
rıöver 
Zakar Tarver 
Nazlı Tlabar (I.) 
Ahmet Topçu 
Nuri Yatrut 

İZMİR 
Nebil sadi Altuğ 

Pertev Arat 
Cihad Baban 
Sadık Giz 
Ai'if Güngören (l.'s 
Osman Kapanı 
Rauf Onursal (1. > 
Nuriye Pınar 
Mehmet Ali Sebük 
(t) 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan1 

Mehmet Hazer 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Nazili Şerif Nabel t'İ.) 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğhs 

KOCAELİ 
Ziya At iğ 
Hamdi Başak 
Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel 
Turan Güneş 
Cemal Tüzütı 
Sadettin Yalını 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A 
ğaoğlu 
Hidayet Aydıııer 
Mustafa Bağrı a eı k 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Muhittin Güzelkılme. 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 
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M. Rüştü Özal 
iiiil.il Özyörük (I.) 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ahmet ihsan Gürsoy 
İsmail Hakkı Veral 

MALATYA 
Ahmet Fırat (î.) 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Hikmet Bayur 
Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu 
Melih Koçer 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Bahaettin Erdem 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Halim Satana 

MUĞLA 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sarıoğlu 

Afyon Karahisar 1 
A. ıı kara 1 
Antalya 1 
Aydın 1 

î : 80- 22. 6 
MUŞ I 

Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Sadettin Ertur 
Hüseyin Ülkü I 
Hasan Hayati Ülkün 

ORDU 
Bekir Baykal 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 
Sabri İşbakan 
Selâhattin Orhon 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu ' 

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

SEYHAN 
Zahit Akdağ 
Sedat Barı 
Ahmet Kınık 
Salim Serçe 
Lûtfi Sezgin 

Bursa 1 
Çoruh 1 
Diyarbakır 1 
Eskişehir 1 

.1956 O : 1 
SİİRD 

Suat Bedük 
Baki Erden 
Veysi Oran 

SİNOB 
Server Somuneuoğlu 
Haşim Tan (1.) 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
E r cüment D anı alı 
Nuri Demirağ 
Şevki Eeevit 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Oskay 
Rifat Öçten 
Ahmed Özel (V.) 
Memduh Turhan 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Necini Arman 
Zeki Eratamaıı 
Sa.mim Yücedere 

TOKAD 
İh Ban Bae (Rs. V.) 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Ahmet Gürkan 
Osman Hacıbaloğlu 
Hasan Kangal 
Ömer Sunar 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Sabri Dilek 

İstanbul 1 
Kastamonu 1 
Kayseri 2 

Mahmut Goloğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Feridun Ay alp 
Feridun Ergin 
Mehmet Hatiboğlu 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Saim önhon (1.) 
Aziz özbay 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Hakkı Gedik 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 

YOZGAD 
İhsan Aktürel ( t ) 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Hüseyin Balık 
Sabih Duralı 
Cemal Kıpçak (İ.) 
Nusret Kirişcioğlu 
Avni Yıırdabayrak 

Kırklareli 1 
Zonguldak 1 

14 

[Münhal M e b us hıklar] 
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î : 80 22 . 6 .1956 0 : 1 
Şeker Kanununa verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Arif Demirer 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis Öztürk 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Faruk ÇÖ1 
Hâmit Koray 
îsmet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Muzaffer Ergüder 
Muhlis Ete 
Seyfi Kurtbek 
Fuad Seyhun 
Mümtaz Tarhan 
Âliye Temuçin 
Hazım Türegün 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nihat îyriboz 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Esat Bııdakoğlu 
Arif Kalıpsızoğla 
Ahmet Karagür 

Âza adedi 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler. 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

541 
275 
275 

0 
0 

252 
14 

[Kabul 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
M. Halûk Timunaş 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin inan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Sabri Çonkar 
Mithat Dayıoğlu 
Ahmet Hatı 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Behçet Kayaalp 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Muhlis Erdener 
Hulusi Köymen 
Ali Ferruh Yücel ' 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Emin Kalafat 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
ibrahim Aydın 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bunun 

edenler] 
ÇORUM 

Sedat Baran 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Kemâl Terzioğlu 

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

DİYARBAKIR 
Ragıp Karaosmanoğlu 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Hasan Maksudoğiu 
Rükneddin Nasuhioğlıı 
Sabahattin Parsoy 
Kemal Yaşmkılıç 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Selâhattin Toker 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Sadık Perinçek 
Mustafa Rahmi Sanalan 
Tevfik Şenocak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Zeki Çavuşoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Cemil önder 
Rıza Topcuoğlu 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
ismail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Abdülkadir Atik 
ihsan Daî 
Samih inal 
Süleyman Kuranel 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin inanç 
Abdullah Izmen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

HAKKÂRİ 
Ubeydullah Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 

İÇEL 
Yakup Çukurova 
ibrahim Gürgen 
Aziz Koksal 
Hidayet Sinanoğlu 
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Mehmet Mutlugil 
İSPARTA 

İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Faruk Nafiz Camlı bel 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Naci Kurt 
Nizam ettin Âli Sav 
Zakar Tarver 
Celâl Türkgeidi 
Fahrettin Ulaş 

İZMİR 
Mehmet Aldemir 
Muzaffer "Balaban 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavıışoğlu 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Hal âk ökeren 
Mehmet Ali Sebük 
İlhan Sipalıioğlu 
Abidin Tekön 
Behçet Uz 

KARS 
Kemal Güven 
İbrahim Us 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batın1 

Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Salim Esen 
Muzaf f er Kuşakeıoğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Emin üevelioğlu 
Kâmil Gündeş 
İbrahim Kirazoğhı 
Hakkı Kıırınel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakav 

î : 80 22. 6 .1956 
M. Ali Ceylân 

O : 1 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı 
Mehmet Mahmudoğlıı 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Ekrem Alican 
Hamdi Başak 
Selâmi Dinçe r 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Hamdi Ragıp Atademir 
Mustafa Bağrı açık 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Reyhan Gökmenoğlu 
Muhittin Güzelkılmç 
Mekki Keskin 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Ahmet Kavuncu 
Osman özbilen 
İhsan Şerif özgen 
Nihat Haluk Pepeyi 

MALATYA 
İsmet İnönü 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Hilmi özbay 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tövfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Nafiz Korez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Nedim ökmen 

MARDİN 
Etem Aybar 
Bahaettin Erdem 
Abdülkadir Kalav 
Halim Satana 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Nuri özsan 
Yavuz Paşamehnıetoglu 
Akif Sarıoğlv 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Sadettin Ertur 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Ünet 

ORDU 
Mehmet Cemil Bengü 
Fazlı Ertekiri 

RİZE 
Hüseyin Agun 
İzzet Akçal 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Salim Çonoğlu 
Rami Ozan Gümüşoğlıı 
Tevfik İleri 
Muhittin özkefeli 
Hamdi Tekay 
Şükrü Uluçay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Enver Batumlu 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu 
İsmet Uslu 

Mehmet Ünaldı 
SİİRD 

Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
M. Vehbi Dayı bas 
Nuri Sertoğlu 

SİVAS 
Abdurralmıan Doğruyol 
Etem Erdinç 
Bahattin örııekol 
Ahmed Özel 
M. Nurettin Turgay 
Memduh Turhan 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 

TOKAD 
İhsan Baç 
Selâhattin Gülüt 
Mehmet Şahin 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Sami Orberk 
Pertev Sanaç 
İsmail Şener 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Ökaygün 
Fethi Ülkü 

URPA 
Feridun Ergin 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hami t Kartal 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Numan Kurban 
Hâşim Tatlıoğlu 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Hakkı Hilâlcı 
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1 ı 80 22.6.1956 C : 1 

AFYON KARAKISAB 
Riza Çerçel 
Sıtkı Çoraltan 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Mnrad Âli Ülgen 

AĞRI 
Kasını Küfrevi 

AMASYA 
Kemal Bren 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Atıf Benderlioğlu 
Ramiz Bren 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Necmi inanç 
Talât Vasfi öz 
Fuad Zineirkıran 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Asım Okur (t.) 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş (t.) 

AYDIN 
Necati Celim 
Nail Geveci 
Zühtü Uray 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vacid Aseria 
Mekki Said Esen 
Enver Güreli 
Mücteha Iştın 
Halil Imre 
Yahya Pelvan 
Muharrem Tuncay 
Sırrı Yırcalı 

BÎLECÎK 
Yümnü Üresin 

BOLU 
Fahri Belen 
thsan Gülez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Hüseyin Çimen 

[Reye iştirak 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Müfit Erkuyuracu 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
İbrahim öktem 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Bedi Enüstün 
Safaeddin Karanakçı 
ihsan Karasioğlu 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Asım Emrem 

ÇORUH 
Hilmi Çeltikçioğüu 
Yaşar Gümüşe! 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Biber 
oğlu 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
A)i Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
İhsan Hamid Tiğrel 
Halil Turgut 

EDİRNE 
Cemal Köprülü 

ELAZIĞ 
Hüsnü Göktuğ 

ERZURUM 
Ishak Avni Akdağ 
Abdülkadir Eryurt 
Hâmid Şevket ince 

etmiyenler] 
Hasan Numanoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan * 
Abidin Potuoğlu 

OAZtANTEB 
Ekrem Cenani 
Ali Ocak 
Cevdet San 

GİRESUN 
Doğan Köymen 

GÜMÜŞ ANE 
Zeki Başağa 
ismail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı 
Sabri özcan San 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

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

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Hüseyin Fırat 
Refik Koraltan 

İSPARTA 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Ali Fuad Cebesoy 
Lûtfi Kırdar 
Ziya Köktürk 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Müker^em Sarol 
Hanrİ Soriano 
Zeki Rıza Sporel 

Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar (t.) 
Ahmet Topçu 
Nuri Yamut 
Tahsin Yazıcı 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Nebil sadi Altuğ 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Arif Güngören (î.) 
Osman Kapani 
Rauf Onursal (î.) 
Nuriye Pınar . 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Nazif i Şerif Nabel (I) 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Osman Nuri Deniz 
Servet Hacıpaşaoğlu 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel 
Turan Güneş 
Kâzım Meriç 
Cemal Tüzün 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Hidayet Aydmer 
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Tevfik Fikret Baran 
Ziyad Ebüzziya 
M. Rüştü özal 
Halil özyörük (1.) 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Alî Galib Bubik 
Ahmet thsan Gürsoy 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
ismail Hakkı Veral 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat (I.) 
Mehmet Kartal 
Mehmet Fahri Oral 

MANİSA 
Y. Muammer Ala kant 
Hikmet Bayur 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Melih Koçer 
Muhlis Tümay 

MABAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Cevdet öztürk 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinci (V.) 

I : 80 22,6 
Nâtık Poyrazoğlv 

NÎĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Feyzi Boztepe, 
Fazıl Erim 
Sabri tşbakan 
Selâlıattin Orhon 
Memiş. Yazıcı 

RİZE 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Abdullah Eker 
Ömer Güriş 
Abdullah Keleşoğlu 
Ferid Tüzel 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 
Sedat Barı 
Ahmet Kınık 
Cavid Oral 
Lûtfi Sezgin 
Nurullah İhsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 

StîRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 

.1956 C : l 
SÎNOB 

Şerafettin Ayhan 
Server Somuncuoğlu 
Haşini Tan (1.) 
Muhit Tümerkan 

SÎVAS 
Hüseyin Oitil 
Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Kâzım üskay 
Rifat öçten 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Ferid Alpiskender 
Necrai A.rmau 
Zeki Erataman 
Samim Yücede re 

TOKAD 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Ahmet Gürkan 
Osman Hacıbaloğlu 
Hasan Kangal 
Ömer Sunar 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Mahmut, Gologlıı 
Muzaffer Harunoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Selâhattin Karayavuz 

Emrullah Nutku 
Osman Turan 

TUNCELÎ 
Arslan Bora 

URPA 
Feridun Ayalp 
Mehmet Hatiboğlu 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Saim önhon 
Aziz özbay 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Hakkı Gedik 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 
Kemal Yörükoğhı 

YOZGAD 
İhsan Aktürel (1.) 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Necati Diken 
Sabih Duralı 
Cemal Kıpçak (I.) 
Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 
Avni Yurdabayrak 

[M ün hal M e b usluklar] 
Afyon Karahisar 
Ankara 
Antalya 
Aydın 

1 
1 
1 
1 

Bursa 
Çoruh 
Diyarbakır 
Eskişehir 

.1 
1 
1 
1 

istanbul 
Kastamonu 
Kayseri , 

1 
1 
2 

Kırklareli 
Zonguldak 

r-i 

1 
. — 

14 
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Devlet Demiryolları ve Limanlan Umûm Müdürlüğünün 1950 bütçe yılı hesabı kati Kanununa 

verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHlSAR 
Arif Demirer 
Hüseyin Tiryakioğlu 
Mur&d Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Hâmit Koray 
ismet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muzaffer Ergüder 
Muhlis Ete 
Seyfi Kurtbek 
Fuad Seyhun 
Mümtaz Tarhan 
Âliye Temuçin 
Hazım Türegün 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Fatin Dalaman 
Attilâ Konuk 
Asım Okur 
Burhanettin Onat 
Ahmtt Tekelioğlu 

AYDIN 
Neeati Celim 

Âza adedi : 541 
Rey verenler : 272 

Kabul edenler : 272 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 255 
Münhal mebusluklar 14 

[Kabul edenler] 
Etem Menderes 
A. Baki Ukdem 

BALIKESİR 
Esat Budakoğlu 
Arif Kalıpsızoğlu 
Ahmet Karagür 
Ahmet Koeabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 

BİLECİK 
ismail Selçuk Oakıroğlu 
Şevki Hasır 0. 
Talât Oran 
Yünınü Üresin 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin inan 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Sabri Çonkar 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç, 
Ali Ferruh Yüeei 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Emin Kalafat 
Safaeddin Karanakçı 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
İbrahim Aydın 
Tahsin,Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
İsmail Hadımlıoğlu •-
Ali Rıza Karaca 
Mehmet-Karasan 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 

DİYARBAKIR 
Ragıp Karaosmanoğlu 

EDİRNE 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabanattin Parsoy 
Kemal -Yaşmkılıç. 

ELÂZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 
Selâhattin Toker 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Sadık Perinçek | 

Mustafa Rahmi Sanalan 
Tevfik Şenoeak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Zeki Çavuşoğlu 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Cemil Önder 
Rıza Topcuoğlu 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
ismail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemaî Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Abdülkadir Atik 
ihsan Daî 
Samih inal 
Süleyman Kuranel 

GİRESUN 
Hamdi Bozdağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Abdullah Izmen 
Doğan Köymen 
Adnan Tüfekeioğlu 

GÜMÜŞANE 
ismail Hakkı Baykal 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Celâl Ramazanoğlu 
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İÇEL 
Yakup Çukuroğlu 
İbrahim Gürgen 
Refik Koraltan 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Ziya Köktürk 
Naci Kurt 
Adnan Menderes 
Mükerrem Sarol 
Nizamettin Âli Sav 
Zeki Rıza Sporel 
Füruzan Tekil 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 
Tahsin Yazıcı 

ÎZMÎR 
Mehmet Aldemir 
Muzaffer Balaban 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Necdet încekarâ 
Osman Kapani 
Halûk ökeren 
ilhan Sipahioğlu 
Abidin Tekön 
Behçet Uz 

KARS 
Kemal Güven 
ibrahim Us 

KASTAMONU 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Dura 
Salim Esen 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Osman Nuri Deniz 
İbrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

t : 00 22.6 
KIRKLARELİ 

M. Ali Ceylân 
KIRŞEHİR 

Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahir Taşer 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Ekrem Alican 
Hamza Osman Erkan 
Kâzım Meriç 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Hamdi Ragıp Atademir 
Remzi Bir and» 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Mekki Keskin 
Ahmet Koyuncu 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Ahmet Kavuncu 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
Abdullah Köroğht 
Nuri Ocakcıoğlu 
Hilmi özbay 
Mehmet Zeki Tulunay 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Samet Ağaoğhı 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Mahmut Karaktiçük 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Reşit Kemal Timuroglu 

MUĞLA 
Turhan Akarca 

1956 C : İ 
Zeyyat Mandalinci 
Nuri özsan 
Yavuz Pasamehmetoglu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Cavit Kavurmacıoğlu 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Refet Aksoy 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
Selâhattin Orhon 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Salim Çonoğlu 
Tevfik İleri 
Abdullah Keleşoğlu 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Hadi üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Enver Batumlu 
Cavid Oral 
Nurullah ihsan Tolon 
ismet Uslu 
Mehmet Ünaldı 

StlRD 
Suat Bedük 
Voysi Oran 

StNOB 
M. Vehbi Dayıbaş 
Nuri Sertoğlu 

SİVAS 
E ro ument Damalı 
Abdurrahman Doğruyol 
Etem Erdinç 
Nurettin Ertürk 

Bahattin örnekoi 
M. Nurettin Turgay 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Ferid Alpiskender 
Necmi Arman 

TOKAD 
İhsan Bac 
Selâhattin Gülüt 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Şahin 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Sabri Dilek 
Muzaffer Harunoğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Sami Orberk 
İsmail Şener 
Mustafa Reşit Tarakfj-
oğlu 

ÜRFA 
Feridun Ayalp 
Feridun Ergin 
Mehmet Hatiboğlu 
Hasan Oral 
Celâl öneel 
Saim önhoıı 
Aziz özbay 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Ham it Kartal 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 
Numan Kurban 
Hâşim Tatlıoğlu 
Ali Ünlüsoy 

ZONGULDAK 
Suat Başol 
Avni Yurdabayrak 
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AFYON KARAHISAE 
Rıza Çerçel 
Sıtkı Koraltan 
Kemal özçoban 
Osman Talu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Necmi inanç 
Talât Vasfi öz 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Ahmet Tokuş (î.) 

AYDIN 
Namık Gedik 
Nail Geveci 
Nihat lyriboz 
Zühtü Uray 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Vaeid Asena 
Mekki Said Esen 
Enver Güreli 
Mücteba Işın 
Halil îmre 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay (t.) 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BOLU 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu 
İhsan Gülez 
Ahmet Hatı 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Behçet Kayaalp 
Mehmet özbey 

BURSA 
Raif Aybar 
Sabahattin Çıracioğlu 

[Beye iştirak 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumelı 
Agâh Erozan (Rs. V.) 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
İbrahim öktem 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
İhsan Karasioğlu 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Asım Emrem 

ÇORUH 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Yaşar Gümüşel 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Bibeı-
oğlu 
Ali Rıza Küıçkale 

DENİZLİ 
Ali Çobanoğlu 
Mustafa Güleügil 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinei 
İhsan Hamid Tiğrel 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Hüsnü Göktuğ 

ERZURUM 
İshak Avni Akdağ 
Rıfkı SaMffî Burçak 
Bahadır Dülger 
Abdülkadir Eryurt 
Hamid Şevket İnce 

etmiyenler] 
Hasan Numanoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin ünlü 

GİRESUN 
Tahsin İnanç 
Mazhar Şener 

OÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
Ekrem Ocaklı 
Sabri özcan San 
Halis Tokdemir 
Halit Zarbun 

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

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Hüseyin Fırat 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
trfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 
Nazim Bezmen 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamhbel 
Lûtfi Kırdar 
Fuad Köprülü 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Hanri Soriano 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Zakar Tarver 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Nuri Yamut 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Nebil sadi Altuğ 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Arif Güngören (1.) 
Rauf Onursal (I.) 
Nuriye Pınar 
Mehmet Ali Sebük 
Ekrem Hayrı Üstündağ 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 

.Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Nazifi Şerif Nabel (î.) 
Ali Muzaffer Tanöver 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş 
Servet Hacıpaşaoğlu 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay (t.) 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Şelâmi Dinçer 
Sefer Göksel 
Turan Güneş 
Cemal Tüzün 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Hidayet Aydıner 
Mustafa Bağnaeık 
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Tevfik Fikret Baran 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Muhittin Güzelkıhne, 
Muammer Ofouz 
M. Rüştü özal 
Mali] özyörük (t.) 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bmbik 
Ahmet İhsan Güraoy 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman özbilen 
ihsan Şerif özgen 
Nihat Haluk Pepeyi 
ismail Hakkı Veral • 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Kartal 
Kâmil Kırıkoğlu 
Mehmet Fahri Oral 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hikmet Bayur 
Hayri Büke 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Melih Koçer 

î : 80 22 . 6 
Sudi Mıhçıoğlu 

MABAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi öksüz 

MAHDUT 
Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Bahaettin Erdem 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Halim Satana 

MUĞLA 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sarıoğlu 

NİĞDE 
Sadettin Ertur 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 

ORDU 
Bekir Baykal 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 
Sabri Işbakan 
Memİş Yazıcı 

RİZE 
izzet Akçal 
Kemal Balta 
Osman Kavrakoğlu 

SAMSUN 
Abdullah Eker 

. 1956 C :" 1 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Hamdi Tekay 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 
Sedat Barı 
Ahmet Kınık 
Salim Serçe 
Lûtfi Sezgin 
Sinan Tekelioğlu 
Ahmet Topaloğlu 

SİİRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
Sera fetti n Ayhaıı 
Server Somuneuoğlu-
Haşini Tan (t.) 
Muhit Tümerkaıı 

SİVAS 
Hüseyin Oitil 
Nuri Demim ğ 
Şevki Ecevit 
Kâzım Oskay-
Rifat öçten 
Ahmedözel (V.) 
Memdnh Turhan 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Zeki Erataman 
Fethi Mnhramlı 

Samim Yücedere 
TOKAD 

Hulusi Bozbeyoğlu 
Ahmet Gürkan 
Hasan Kangal 
Ömer Sunar 

TRABZON 
MaKmut Goloğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Emrullah Nutku 
Pertev Sanaç 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Arslaıı Bora 
Bahri Turgut Okaygün 
Fethi Ülkü 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Mıısiih Görentas 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
İhsan-Aktürel (1.) 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Hüseyin Balık 
Necati Diken 
Sabih Duralı 
Hakkı Hilâlcı 
Cemal Kıpçak (İ.) 
Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 

[Münhal Mebusluklar] 
x\fyon Karahisar 
Ankara ' 
Antalya 
Aydın 

1 
1 
1 
1 

Bursa 
Çoruk 
Diyarbakır 
Eskişehir 

1 
1 

• 1 

1 

istanbul 
Kastamonu 
Kayseri 

1 
1 
2 

Kırklareli 
Zonguldak 

1 
1 

' — 
14 



î : 80 22.6.1956 O : 1 
Berat taleplerinde aranan formalitelere mütaallik Avrupa Anlaşması ile ihtira beratlarının Millet

lerarası tasnifi hakkında Avrupa Anlaşmasına iştirak edilmesine dair Kanuna verilen 
reylerin neticesi 

Âza adedi 
Rey verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal mebusluklar 

541 
274 
274 
0 
0 

253 
14 

(Kasun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Nimet Sümer 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Hâmit Koray 
îsmet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen -
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Rainiz Eren 
Muzaffer Ergüder 
Zafer Gökçer 
Necmi inanç 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Mümtaz Tarhan 
Âliye Temuçin 
Hazım Türegün 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Attilâ Konuk 
Burhanettin Onat 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 

Nail Geveci 
Nihat lyriboz 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 
Zühtü Uray 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Ahmet Karagür 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Sırrı Yırcalı 
Sıtkı Yırcalı 

BlLECÎK 
ismail Selçuk Çakıroglu 
Şevki Hasırcı 
Talât Oran 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Necati Araş 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Sabri Çonkar 
ihsan Gülez 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Behçet Kayaalp 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumeu 
Hulusi Köymen 
Baha Cemal Zağra 

[Kabul edenler] 
ÇANAKKALE 

Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Emin Kalafat 
ihsan Karasioğlu 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
T alı ir Akman 
ibrahim Aydın 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Yaşar Gümüşel 

ÇORUM 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Ali Rıza Kılıçkale 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşît 
Mustafa Gülcügil 
Ali Rıza Karaca 
A. Hamdi Sancar 
Refet Tavaslıoğlu 

EDİRNE 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 
Kemal Yaşmkıhç 

ELÂZIĞ 
Hüsnü Göktuâ 

Mehmet Şevki Yazman 
ERZİNCAN 

Mustafa Rahmi Sanalan 
Tevfik Şenocak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ishak Avni Akdağ 
Rıfkı Salim Burçak 
Zeki Çavuşoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Abdülkadir Eryurt 
Cemil önder 
Rıza Topcuoğlu 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Muntar Başkurt 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
ismail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZIANTEB 
Abdülkadir Atik , 
ihsan Daî 
Samih inal 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Abdullah Izmen 
Doğan Köymen 
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Adnan Tüfekeioğlu 
GÜMÜŞANE 

Zeki Başağa 
Halis Tokdemit: 
Hali t Zarbun 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Celâl Ramazanoğlu 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Yakup Çukurova 
Hüseyin Fırat 
İbrahim Gürgen 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Hidayet Sinanoğlu 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Tahsin Tola 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Naci Kurt 
Mükerrem Sarol 
Nizamettin Âli Sav 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 
Tahsin Yazıcı . 

IZMÎR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Muzaffer Balaban 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 
Halûk, ökeren 
İlhan Sipahioğlu 
Abidin Tekön 
Behçet Uz 

KASTAMONU 
Hilmi Dura 
Salim Esen 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Nazifi Şerif Nabel 

î : 80 22.6 
Ali Muzaffer Tanöver 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Osman Nuri Deniz 
Kâmil Gündeş 
İbrahim Kirazoğlu 
Hakkı Kurmel 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
M. Ali Ceylân 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Mehmet Mahmudoğlu 
Tahîr Taşer 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Kâzım Meriç 
Nüzhet Unat 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlu 
Hamdi Ragıp Atademir 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Reyhan Gökmenoğlu 
Mekki Keskin 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 

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

MALATYA 
Mehmet Kartal 
Hilmi özbay 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Samet Ağaoglu 
Hayri Büke 
Semi Ergin 
Nafiz Köre? 

MARAŞ 
Ahmet Kadoğlu 
Nedim ökmen 

.1956 G : 1 
MARDİN 

Cevdet öztûrk 
Halim Satana 
Reşit Kemal Timuroğlu 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Zefy&t Mandalinci 
Nuri özsan 
Yavuz Pasamehmetoğlu 
Nâtık Poyrazoğlu 
Akif Sarıoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoglu 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Hüseyin Avni Göktürk 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Cavit Kavurmaeıoğlu 
Hasan Hayati Ülkün 

ORDU 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
Hüseyin Agun 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Salim Çonoğlu 
Tevfik Heri 
Muhittin Özkefeli 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Zahit Akdağ 
Sedat Barı 
Enver Batumlu 
Cavid Oral 
Nurullah ihsan Tolon 
Ahmet Topaloğlu 
ismet Uslu 
Mehmet Ürialdı 

SİİRD 
Veysi Oran 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOR 
Şe raf ettin Ayhan 

M. Vehbi Dayıbaş 
SİVAS 

Hüseyin Çitil 
Abdürrahman Doğruyoi 
Şevki Ecevit 
Etem Erdinç 
Bahattin ömekol 
Ahmed özel 
M. Nurettin Turgay 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Ferid Alpiskender 
Necmi Arman 
Zeki Eratamaıı 
Fethi Mahramlı 

TOKAD 
Hulusi Bozbeyoğlu 
Selâhattin Gülüt 
Ahmet Gürkan 
Osman Hacıbaloğlu 
Ömer Sunar 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Sami Orberk 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 

TUNCELİ ' 
Fethi Ülkü 

URFA 
Feridun Ergin 

UŞAK 
Yusuf Aysal 
Orhan Dengiz 
Hacim Yılmaz. 

VAN 
Hanıit Kartal 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Danyal Akbel 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Numan Kurban 
Hâşim Tatlıoğlu 
Ali Unlüsoy 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Suat Başol 
Necati Diken 
Edibe Sayar 
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AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Kemal özçoban 
Osman Talu 
Hüseyin Tiryakioğlıı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Halis öztürk 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Asım Okur (İ.) 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş (İ.) 

AYDIN 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 
Mekki Said Esen 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Halil lmre 
Arif Kalıpsızoğlu 
Yahya Pelvan 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay (t.) 

BİNGÖL 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BÎTLÎS 
Nusrettin Barut 
Selâhattin înan 

BOLU 
Fahri Belen 
Mithat Dayıoğlu 
Ahmet Hatı 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Hüseyin Çimen 

[Beye iştirak 
BURSA 

Raif Aybar 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Agâh Erozan (Es. V.) 
Sadettin Karacabey 
ibrahim öktem 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Ali Fcrruh Yücel 

ÇANAKKAL& 
Bedi Enüstün 
Safaeddin Karanakçı 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığın an 
Asım E m rem 

ÇORUH 
Hilmi Oeüikçioğhı 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Mustafa Kemal Biber-
oğlu 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENIZLI 
Ali Çobanoğlu 
ismail Hadımlıoğlu 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
ihsan Hamid Tiğrel 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDÎRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 

ELAZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 
Selâhattin Toker 

ERZİNCAN 
Hüsnü Çanakçı 
Sadık Perinçek 

etmiyenler] 
ERZURUM 

Hâmîd Şevket ince 
Hasan Numanoğlu 

GAZtANTEB 
Ekrem Cenani 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GÎRESUN 
Tahsin inanç 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
İsmail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı 
Sabri özcaıı San 

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

İSPARTA 
irfan Aksu 
Kemal Demiralay 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Celâl Bayar (Reisicum-
hur) 
Nazim Bezmen 
Ali Fuad Cebesoy 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Lûtfi Kırdar 
Ziya Köktürk 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes (Baş
vekil) 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Hanri Soriano 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan
rı över 
Zakar Tarver 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar (I.) 
Ahmet Topçu 
Nuri Yamut 

İZMİR 
Nebil sadi Altuğ 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Sadık Giz 
Arif Güngören (î.) 
Eauf Onursal (I.) 
Nuriye Pınar 
Mehmet Ali Sebük 
Ekrem Hayri Üstündağ 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Eemzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Kemal Güven 
Mehmet Hazer 
ibrahim Us 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Servet Hacıpaşaoğlu 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
Hüsnü Yaman 

KIRŞEHİR 
Osman Alişiroğlu 
Osman Bölükbaşı 

KOCAELİ 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ t 

Hamdi Başak 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel 
Turan Güneş 
Cemal Tüzün 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Hidayet Aydmer 
Mustafa Bağrıaçık 
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Tevfik Fikret Baran 
Ziyad Ebüzziya 
Muhittin Güzelkılmg 
Ahmet Koyuncu 
Muammer Obuz 
M. Rüştü özal 
Halil özyörük (I.) 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Osman özbilen 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat (I.) 
îsmet İnönü 
Kâmil Kırıkoğlu 
Abdullah Köroğlu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Tevfik Unsalan 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Hikmet Bayur 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Melih Koçer 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

Afyan Karahisar 1 
Ankara 1 
Antalya 1 
Aydın 1 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Mahmut Karaküçük 
Remzi Öksüz 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Bahaettin Erdem 
Abdülkadir Kalav 

MUŞ 
Şefik Çağlayan 

NİĞDE 
Sadettin Ertur 
Hüseyin Ülkü 
Zihni Üner 

ORDU 
Refet Aksoy 
Bekir Baykal 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 
Sabri İşbakan 
Selâhattin Orhon 

RİZE 
tzzet Akçal 
Kemal Balta 

SAMSUN 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüşoğlu 
Ömer Güriş 
Abdullah Keleşoğlu 
Hamdi Tekay 

[Münhal M 
Bursa 1 
Çoruh 1 
Diyarbakır 1 
Eskişehir 1 

Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 

SEYHAN 
Ahmet Kınık 
Salim Serçe 
Lûtfi Sezgin 
Sinan Tekelioğlu 

SİİRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 

SİNOB 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Haşim Tan (î.) 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Oskay 
Rifat Öçten 
Memduh Turhan 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Samim Yücedere 

TOKAD 
ihsan Baç (Rs. V.) 
Hasan Kangal 
Yusuf Ulu«oy 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Muzaffer Harunoğlu 

ebusluklar] 
İstanbul 1 
Kastamonu 1 
Kayseri 2 

Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Emrullah Nutku 
Pertev Sanaç 
İsmail Şener 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Bahri Turgut Okaygün 

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

UŞAK 
Hakkı Gedik 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş 

YOZGAD 
İhsan Aktürel (1.) 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Sabih Duralı 
Hakkı Hilâleı 
Cemal Kıpçak'(î .) 
Nusret Kirişçi oğlu 
Avni Yurdabayrak 

Kırklareli 
Zonguldak 

1 
1 

14 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti arasındaki 4 Temmuz 1950, tarihli 

ödeme Anlaşmasına Ek Protokulün tasdiki hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHÎSAR 
Rıza Çerçel 
Arif Demirer 
Sıtkı Koraltan 
Murad Âli Ülgen 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Nimet Sümer 
•Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Hâmit Koray 
İsmet Olgaç 
Mustafa Zeren 

ANKARA 
Atıf Benderlioğlu 
Ömer Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muzaffer Ergüder 
Muhlis- Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Seyfi Kurtbek 
Fuad Seyhun 
Mümtaz Tarhan 
Âliye Temuçin 
Hazım Türegün 

ANTALYA 
Kenan Akmanlar 
Burhanettin Onat 

AYDIN 
Necati Celim 
Namık Gedik 
Nihat lyriboz 
Etem Menderes 

Âza adedi : 541 
Rey verenler : 275 

Kabul edenler : 275 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 252 
Münhal mebusluklar : 14 

[Kabul edenler] 
A. Baki ökdem 
Cevat Ülkü 

BALIKESİR 

Esat Budakoğlu 
Mekki Said Esen 
Halil îmre 
Ahmet Karagür 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Sırrı Yırcalı 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çal ıroğlu 
Şevki Hasırcı 
Yümnü Üresin 

BİNGÖL 
Necati Araş 
Sait Göker 
Ekrem Yıldız 

BİTLİS 
Nusrettin Barut 

BOLU 
Reşat Akşemsettinoğlu 
Selâhattin Baysal 
Sabri Çonkar 
Mithat Dayıoğlu 
Lûtfi Oğultürk 

BURDUR 
Hüseyin Çimen 
Mehmet özbey 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Halûk Şaman 
Kenan Yılmaz 
Ali Ferruh Yücel 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Nureddin Fuad Alp-
kartal 
Bedi Enüstün 
Emin Kalafat 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
İbrahim Aydın 
Kenan Çığman 
Tahsin Uygur 

ÇORUH 
Mecit Burnin 
Muzaffer önal 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Yakup Gürsel 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Cevat Köstekçi 
Kemâl Terzioğlu 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
Ali Çobanoğlu 
İsmail Hadımhoğlu 
Ali' Rıza Karaca 
Mehmet Karasan 
Osman Ongan 
A. Hamdi Sancar 

DİYARBAKIR 
Fikri Arığ 

EDİRNE 
Hasan Maksudoğlu 
Rükneddin Nasuhioğlu 
Sabahattin Parsoy 
Kemal Yaşmkılıç 

ELÂZIĞ 
Hüsnü Göktuğ 
Ömer Faruk Sanaç 
Selâhattin Toker 
Mehmet Şevki Yazman 

ERZİNCAN 
Mustafa Rahmi Sanalan 
Tevfik Şenocak 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Zeki Çavuşoğlu 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Şevki Erker 
Cemil önder 
Rıza Topcuoğlu 
Esat Tuncel 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Abidin Potuoğlu 
İsmail Sayın 
Hicri Sezen 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Abdülkadir Atik 
İhsan Daî 
Samih İnal 
Ali Ocak 

GÎRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Abdullah İzmen 
Doğan Köymen 
Adnan Tüfekcioğlu 
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GÜMÜŞANE 

Halit Zarbun 
HATAY 

Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 

ÎÇEL 
Yakup Çukurova 
Hüseyin Fırat 
İbrahim Gürgen 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 
Mehmet Mutlugil 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Seyfi Gögen 
Aleksandros Hacopulos 
Hadi Hüsman 
Naci Kurt 
Adnan Menderes 
Mükerrem Sarol 
Nizamettin Âli Sav 
Füruzan Tekil 
Celâl Türkgeldi 
Fahrettin Ulaş 
Tahsin Yakıcı 

İZMİR 
Abdullah Aker 
Mehmet Aldemir 
Muzaffer Balaban 
Behzat Bilgin 
Muammer Çavuşoğlu 
Sadık Giz 
Necdet încekara 
Rauf Onursal 
Halûk ökeren 
İlhan Sipahioğlu 
Abidin Tekön 
Behçet Uz 

KARS 
Kemal Güven 

KASTAMONU 
Basri Aktaş 
Nâzım Batur 
Süleyman Çağlar 

Hilmi Dura 
Salim Esen 
Muzaffer Kuşakçıoğlu 
Ali Muzaffer Tanöver 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Osman Nuri Deniz 
Kâmil Gündeş 
ibrahim Kirazoğlu 
Ömer Mart 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
M. Ali Ceylân 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Osman Bölükbaşı 
Mehmet Mahmudoğlu 
T ahir Taşe** 

KOCAELİ 
Nüzhet Akın 
Selâmi Dinçer 
Hamza Osman Erkan 
Sefer Göksel 
Kâzım Meriç 
Nüzhet Unat 
Sadettin Yalım 

KONYA 
Abdürrahman Fahri A-
ğaoğlıı 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Reyhan Gökmenoğlu 
Mekki Keskin 
Tarık Kozbek 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Ali Galib Bubik 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Süruri Na-
suhoğlu 
Osman özbilen 

MALATYA 
Mehmet Kartal 
Hilmi özbay 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu 

Hayri Büke 
Semi Ergin 
Nafiz Körez 
Muzaffer Kurbanoğhı 

MARAŞ 
Ahmet Kadoğlu 
Mahmut Karaküçük 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Halim Satana 
Reşit Kemal Timuroğl 

MUĞLA 
Turhan Akarca 
Zeyyat Mandalinei 
Nuri özsan 
Yavuz Paşamehmetoğlu 
Nâtık Poyraz oğlu 
Akif 'Sarıoğlu 

MUŞ 
Şemsi Ağaoğlu 
Şefik Çağlayan 
Gıyasettin Emre 

NİĞDE 
Ali Ulvi Arıkan 
Hüseyin Avni Göktürk 
Cavit Kavurmacıoğlu 

ORDU 
Refet Aksoy 
Mehmet Cemil Bengü 
Feyzi Boztepe 
Sabri Işbakan 
Memiş Yazıcı 

RİZE 
Hüseyin Agun 
izzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Morgil 

SAMSUN 
Ekrem Anıt 
Salim Çonoğlu 
Tevfik 'İleri 
Muhittin özkefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Mustafa Akçalı 
Enver Batumlu 
Ahmet Kınık 
Nurullah İhsan Tolort 
ismet Uslu 

SİİRD 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
Şerafcttin Ayhan 
M. Vehbi Dayıbaş 

SİVAS 
Ercüment Damalı 
Nuri Demirağ 
Abdürrahman Doğruyo! 
Etcm Erdinç 
Ha hattın örnekol 
Ahmed özel 
M. Nurettin Turgay 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Necmi Arman 

TOKAD 
İhsan Baç 
Selâhattin Gülüt 
Ahmet Gürkan 
Osman Hacıbaloğhı 
Mehmet Şahin 

TRABZON 
Halit Ağanoğlu 
Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Sami Orberk 

TUNCELİ 
Bahri Turgut Okaygün 

URPA 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Saim önhon 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Hakkı Gedik 
Hacim Yılmaz 

VAN 
Hilmi Durmaz 
Muslih Görentaş» 

u 
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Hamit Kartal 
Kemal Yörükoğlu 

YOZGAD 
Danyâl Akbel 

APYON KARAHISAR 
Kemal ;Özç:oban 
Osman; Tadu . . 
Hüseyin Tiryakioğlu 

AĞRI 
Kasım Küfoeyi '; •• 
Halis öztürk ; : 

AMASYA 
Faruk Çöl 
Kemal Eren 

ANKARA 
Muhlis Bayramoğlu 
Abdullah Gedikoğlu 
Zafer Gökçer 
Necmi înanç 
Talât Vasfi Öz 
Fuad Zincirkıran 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Attilâ Konuk 
Asım Okur (1.) 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş (î.) 

AYDIN 
Nail Geveci 
Zühtü Uray 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Enver Güreli 
Mücteba Iştın 
Arif Kalıpsızoğlu 
Yahya Pelvan 
M. Halûk Timurtaş 
Muharrem Tuncay (î.) 
Sıtkı Yırcalı 

BÎLECtK 
Talât Oran 

BÎTLÎS 
Selâhattin înan 

BOLU 
Fahri Belen 
İhsan Gülez 
Ahmet Hatı 

I : 80 
Talât Alpay 
Mahmut Ataman 
Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu 

22.6.1956 Ö : 1 
Numan Kurban 
Hâşim Tatlıoğlu 
Ali Ünlüsoy , 

[Beye iştirak 
BURDUR 

Fethi Çelikbaş 
Behçet Kayaalp 

r BURSA 
Raif Aybar ,-;. 
Sabahattin Çıracıoğlu 
Muhlis Erdener 
Müfit Erkuyumcu 
Agâh Erozan (Rs.-V\.) 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen 
ibrahim öktem 

ÇANAKKALE 
Safaeddin Karanakçı 
ihsan. Karasioğlu 
Servet Sezgin 
Nuri Togay 
Fatin Rüştü Zorlu 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 
Asım Emrem 

ÇORUH 
Hilmi Çeltikçioğlu 
Ya§ar Gümüşel 

ÇORUM 
M. Kemal Biberoğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Hüseyin Ortakcıoğlu 

DENİZLİ 
Mustafa Gülcügil 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Ragıp Karaosmanoğlu 
ihsan Hamid Tiğrel 
Halil Turgut 
Mehmed Hüsrev Ünal 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 

etmiy evler] 
ERZİNCAN 

Hüsnü Çanakçı 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
İshak Avni Akdağ 
Abdülkadir Eryurt 
Hâmid Şevket ince 
Hasan Numanoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 

ĞAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Süleyman Kuranel 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Tahsin înanç 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Zeki Başağa 
ismail Hakkı Baykal 
Ekrem Ocaklı 
Sabri öz can San 
Halis Tokdemir 

HAKKÂRİ 
Übeydullah Seven 

HATAY 
A. Feyzi Atahan 
Sekip İnal 
A. Mithat Kuseyrioğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 
Celâl Ramazanoğlu 
Şevket Sarıçalı 

İÇEL 
Rüştü Çetin 
Hidayet Sinanoğlu 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Kemal Demiralay 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

İSTANBUL 
Necmi Ateş 
Celâl Bayar (Reisicum
hur) 

ZONGULDAK 
Sebati Ataman 
Nusret Kirişcioğlu 
Edibe Sayar 

Nazim Bezmen 
Ali Fuad Cebesoy 
Lûtfi Kırdar 
Ziya Köktürk 
Fuad Köprülü 
Nadir Nadi 
Emin Onat 
Hahri Soriano 
Zeki Rıza Sporel 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Zakar Tarver 
Nazlı Tlabar (I.) 
Ahmet Topçu 
Nuri Yamut 

İZMİR 
Nebil sadi Altuğ 
Pertev Arat 
Cihad Baban 
Arif Güngören (î.) 
Osman Kapani 
Nuriye Pınar 
Mehmet Ali Sebük (I.) 
Ekrem Hayri Üstün-
dağ 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Sırrı Atalay 
Remzi Çakır 
Hasan Erdoğan 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 
İbrahim Us 
Rıza Yalçın 
Ali Yeniaras 

KASTAMONU 
Nazif i Şerif Nabel (I.) 
Ziya Termen 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Servet Hacıpaşaoğlu 
Hakkı Kurmel 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
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Hüsnü Yaman 
KIRŞEHİR 

Osman Alisi roğlu 
KOCAELİ 

Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Turan Güneş 
Cemal Tüzün 

KONYA 
Hamdi Ragıp Atademir 
Hidayet Aydmer 
Mustafa Bağrıaçık 
Tevfik Fikret Baran 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Muhittin Güzelkılınç 
Ahmet Koyuncu 
Muammer Obuz 
M. Rüştü özal 
Halil özyörük (î.) 
Sabahattin Sönmez 

KÜTAHYA 
Ahmet İhsan Gürsoy 
ihsan Şerif özgen 
Nihat Haluk Pepeyi 
ismail Hakkı Veral 

MALATYA 
Esat Doğan 
Ahmet Fırat (I.) 
ismet inönü 
Kâmil Kırıkoglu 
Abdullah Köroğlu 
Nuri Ocakcıoğlu 
Mehmet Fahri Oral 
Tevfik Ünsalan 
Nüvit Yetkin 

t : 80 22.6 
MANİSA 

Yunus Muammer Ala-
kant 
Hikmet Bayur 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu 
Melih Koçer 
Sudi Mıhçıoğlu 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Etem Aybar 
Abdürrahman Bayar 
Bahaettin Erdem 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 

NİĞDE 
Sadettin Ertur 
Ahmed Nuri Kadıoğlu 
Hüseyin Ülkü 
Hasan Hayati Ülkün 
Zihni Üner 

ORDU 
Bekir Baykal 
Fazıl Erim 
Fazlı Ertekin 
Selâhattin Orhon 

RİZE 
Kemal Balta 

SAMSUN 
Abdullah Eker 
Rami Ozan Gümüşoğlu 

,1956 C : 1 
Ömer Güriş 
Abdullah Keleşoğlu 
Hamdi Tekay 

SEYHAN 
Zahit Akdağ 
Sedat Barı 
Cavid Oral 
Salim Serçe 
Lûtfi Sezgin 
Sinan Tekelioğlu 
Ahmet Topaloğlu 
Mehmet Ünaldı 

SIİRD 
Suat Bedük 
Baki Erden 
Veysi Oran 

SİNOB 
Nuri Sertoğlu 
Server Somuncuoğlu 
Haşim Tan (I.) 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Hüseyin Çitil 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 
Kâzım Oskay 
Rifat öçten 
Memduh Turhan 

TEKİRDAĞ 
ismail Hakkı Akyüz 
Ferid Alpiskender 
Zeki Erataman 
Fethi Mahramlı 
Samim Yücedere 

TOKAD 
Hulusi Bozbeyoğlu 

Hasan Kangal 
Ömer Sunar 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Sabri Dilek 
Mahmut Goloğlu 
Muzaffer Harunoğlu 
Selâhattin Karayavuz 
Emrullah Nutku 
Pertev Sanaç 
İsmail Şener 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
Fethi Ülkü 

URFA 
Feridun Ayalp 
Mehmet Hatiboğlu 
Celâl öncel 
Aziz Özbay 
Muzaffer Timur 

UŞAK 
Yusuf Aysal 

YOZGAD 
İhsan Aktürel (I.) 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Necati Diken 
Sabih Duralı 
Hakkı Hilâlcı 
Cemal Kıpçak (I.) 
Avni Yurdabayrak 

Afyon Karahisar 1 
Ankara 1 
Antalya 1 
Aydın 1 

[Münhal Mebusluklar] 
Bursa 
Çoruh 
Diyarbakır 
Eskişehir 

istanbul 
Kastamonu 
Kayseri 

Kırklareli 
Zonguldak 

1 
1 

14 
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DsVYâ * X 
içtima: 2 S, SAYISI : 

Şeker kanunu lâyihası ile Konya Mebusu Himmet ölçmen'in, 
Şeker kanunu teklifi ve Muvakkat Encümen mazbatası 

(1/474, 2/278) 

Şeker kanunu lâyihası (1/474) 

T. C. 
Başvekâlet 29 . V . 1956 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 373/1809 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

işletmeler Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi icra Vekilleri Heyetince 24.V.1956 
tarihinde kararlaştırılan Şeker kanunu lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulduğunu saygı
larımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Toprağa ve çiftçiye dayanması ve yarı vergi monopolü halinde bulunması hasebiyle memleketimiz 
için ayrı ve hususi bir ehemmiyet arz eden ve tabiatı iktizası olarak hemen her memlekette az-çok 
bir Devlet tanzim rejimi içinde bulundurulan şeker sanayii bizde son iki yıl içinde hususi sermaye
nin iştirakiyle kurulan mütaaddit hükmi şahıslara ait yeni fabrikalar ile ehemmiyetli derecede ve sü
ratle inkişaf etmiş ve bu durum karşısında mevcut mevzuatın yeni baştan gözden geçirilip ihtiyaç
lara uygun hale getirilmesi zarureti hâsıl olmuştur, işte bu sebeple hazırlanan lâyihanın ihtiva ettiği 
hükümler şu mucip sebeplere dayanmaktadır. 

Devletçe tanzim edilmesi zaruri olan bir sanayi kolu bulunması ve her fabrikaya hammadde 
sahası tahsis edilmesi ve bu sahanın muhafazası gibi hususiyetlerine binaen Türkiye'de şeker fabrika
sı kurulup işletilmesi için evvel emirde icra Vekilleri Heyetinden müsaade alınması lüzumlu görül
müş ve birincr madde bu maksatla konulmuştur. 

ikinci maddede, şeker fabrikaları tesis faaliyetlerinde teşebbüslerin ancak ciddî olmasını sağla
mak için fabrika kurma ve işletme müsaadeleri verilirken aranması gereken bâzı şartlar tesbit edil
mekte ve hammadde bölgelerinin yekdiğerine tedahül etmelerinin önüne geçilmektedir. 

Üçüncü madde ile şeker fabrikası tesis ve işletme müsaadelerinin başkalarına devir kayft ve şart
ları tesbit edilmektedir. 

Dördüncü maddede, şeker fabrikaları ile müştemilâtının kurulması ve büyütülmesi ve bunların 
çalışmalarını temin için lüzumlu arazi ve binaların, sahiplerinden rızaları ile satınalmmamalan 
halinde, istimlâk yolu ile elde edilmeleri imkân dâhiline alınmaktadır. 

Beşinci madde ile şeker fabrikaları için bâzı vergi ve resimlerden muafiyet tanınmaktadır. Bu mu
aflıklar fabrikaların kurulup gelişmesini sağlıyacak başlıca teşvik tedbirlerinden madudolup fab
rikaların tesis ve idame bedellerini ve dolayısiyle şeker maliyetini yükseltmemek mülâhazasına dayan
maktadır. 
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Altıncı madde ile Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu dolayısiyle şeker hammaddesi yetiştirilen ara» 
zinin icabında istimlâkten ve parçalanmadan istisna edilebilmesi ve böylece hammadde yetiştirilme-

* sinde de iktisadı işletmecilik şartlarına uygun bir zemin ihzarı maksadı takibolunmaktadır. 
Yedinci madde ile bir yandan ancak bir fabrika için lüzumlu hammaddeyi devamlı olarak ye

tiştiren bölgelerde ikinci bir fabrikanın kurulmaması ve böylece iktisadi telâkki edilemiyecek yatı
rımlara girişilmesinin önüne geçilmesi gayesi güdülürken diğer yandan muayyen bir fabrika bölgesin
deki ham madde veriminin zamanla fabrika kapasitesini aşan bir seviyeye yükselmesi takdirinde 
ekim tahdidi gibi mâni bir tedbire gidilmemesi için yetiştirilen hammaddelerin işlenmesi imkânları 
sağlanmaktadır. 

Sekizinci maddede, şekerin başlıca gıda maddelerinden biri olması itibariyle şeker hammaddesi
nin mubayaa fiyatiyle şekerin satış fiyatının hükümetçe tesbiti esası vaz'olunmaktadır. 

Dokuz ve onuncu maddeler şekerden alınacak İstihlâk Yergisinin matrah ve miktarlariyle tarh, 
tahakkuk ve tahsil şekil ve usulünü göstermektedir. 

Bu iki maddenin mütaakıp dört madde ile birlikte mütalâasından da anlaşılacağı gibi bu hüküm
lerle, bugün üç ayrı adla alınmakta olan Şeker İstihlâk Yergisi bu lâyiha ile günün ve normal tatbi
katın icaplarına uygun bir şekle ifrağ olunmakta, zaman zaman yapılan şeker fiyatı ayarlamaları 
neticesinde hâsıl olan fiyat farklarının İstihlâk Vergisine tahvili yolu külliyen kapatılarak vergi 
miktarı, Anayasanın ruhuna en uygun şekilde kanunda tesbit olunmakta ve bugünkü Şeker İstihlâk 
vergileri mecmuunun tevlidettiği vergi yükü daha da hafifletilmektedir. 

Şu cihet gözden uzak bulundurulmamak gerekir ki şeker gibi istihlâki geniş bir madde dolayısiy
le elde olunan varidat 1956 yılı gelir bütçesinde 245 milyon lira olarak tahmin edilmiş olup şeker 
sanayii teşvik, bu sahaya mütaalik mevzuat ıslah olunurken mütemadiyen artmakta bulunan âmme 
hizmeti masraflarının karşılanmasında önemli bir yeri olan şeker münferit İstihlâk Yergisinde hâ
zine için ciddî bir kayba meydan verilmemelidir. 

Lâyihanın 11 nci maddesi ile şeker fabrikası kurmaya tahsis olunan ödenmiş sermayeye fiilî istih
sal miktarına bağlı bir garanti rejimi içinde % 9 kâr sağlanmaktadır. 

Bu hükme göre fiilî istihsal normal kapasitesinin % 10 altında veya üstünde zuhur ettiği tak
dirde müessese, ödenmiş sermayesi için % 9 kâr alacaktır. İstihsal normal kapasiteden bu nispetten 
az veya çok zuhur ettiği takdirde de beher kilo şekere isabet eden kâr fiilî istihsalin normal kapasi
teye müsavi olduğu halde ödenmiş sermaye üzerinden % 9 nispeti ile hesabedilecek kârdan beher ki
lo şekere düşen kâr kadar olacaktır. Buna göre meselâ, (20 000) ton istihsal kapasitesinde bulunan 
on milyon lira ödenmiş sermayeli bir fabrikada kampanya istihsali bu miktarda veya % 10 nok
sanı ile 18 000 ton zuhur ettiği takdirde istihsal müessesesi bu şekerlerin satışı dolayısiyle 
(900 000) lira kâr sağlıyabilecektir. Fakat kampanya istihsal miktarı (15 000) ton zuhur ettiği 
takdirde müessese. kârı (675 000) lira olacaktır. 

İstihsalin normal kapasite istihsalinin % 10 undan fazla zuhur etmesi halinde verilecek kâr faz
lası, kısmen istihsalin bu misalde olduğu gibi az olduğu kampanyalarda vâki kâr düşüklüğünün 
bir karşılığı da sayılmıştır. 

1950 den önce mevcudolan şirketlere aidolup dört tanesi yakın bir tarihe kadar memleketimi
zin şeker ihtiyacını karşılamakta olan fabrikaların dayandığı sermaye pek eski kuruluşlara ait bu
lunduğundan bunlara verilecek kâr miktarının sadece yukarda zikredilen mekanizma ile tesbitine 
ve bununla iktifaya imkân görülememiş ve bu maddenin c fıkrası ile bugün kurulan bir fabrika
nın icabettirdiği sermayenin istihsalle mütenasip olarak aklığı kâr payının sözü edilen fabrikalara 
da bahsedilmesi hakkaniyet icabı bulunmuştur. 

Lâyihada şeker fabrikalarının şeker istihsal ve satışı dışındaki faaliyetlerinden mütevellit kâr
lara mütaallik bir hüküm mevcudolmadığından lâyihada geçen kâr tâbiri münhasıran şeker istih
sal ve satışından mütevellit kârlara mütaalliktir. Bunun dışındaki faaliyete mütaallik kârlar bir 
tahdide tâbi değildir. 
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On ikinci madde ile şekerin istihsal ve satış maliyetlerini terkibeden unsurlar tesbit edilmiştir. 

Bu madde hükmü şeker fiyatlarının ve dolayısiylo 11 nci maddenin (d) fıkrasında yazılı fon he
saplarının yürütülüşünde ana hükümlerden biri olarak nazara alınacaktır. 

On üçüncü maddede şeker fiyatlarına inikası gereken maliyeti artırıcı bâzı unsurlar gösterilmiş
tir. Şeker fiyatlarına yalnız bunlardan mütevellit maliyet artışları değil 12 nci maddedeki unsur
larda görülüp 14 ncü madde mekanizması ile kabul olunacak diğer artışlar da inikas edebilecek
tir. 

Ondürdüncü madde ile 11 ve 12 nci maddeler dolayısiyle yapılacak tetkiklerde zuhuru muh
temel anlaşmazlıkların Başvekâlet (Umumi Murakabe Heyetinin) hakemliği ile halledilmesi der
piş edilmiştir. 

Lâyihanın 1 5 - 1 7 nci maddelerinde bugünkü mevzuatta da yer almış bulunan istihsalin tes-
bitine, şeker ithaline, şeker ve şekerli madde ihracına mütaallik hükümlere yer \ erilmiştir. Bugün 
gerek şeker ve gerekse şekerli maddelere ait ihracat İstihlâk Vergisi muaflığı hükümleri Millî 
Korunma Kanunu ile mukayyet olarak talik edilmiş bulunduğundan lâyiha kanunlaştığı takdirde 
bu talik hükmü de lâyihanın 18 nci maddesi ile kaldırılmış olacağından ihracat İstihlâk Vergisi 
muafiyeti uygulanabilecektir. 

18 nci madde kaldırılan hükümleri tadadetmektedir. 
Muvakkat birinci maddede 1956 yılı gelir bütçesinde şeker İstihlâk Vergisi olarak tahmin edil

miş bulunan gelirin kısmen tahakkukunu sağlamak üzere K/986 sayılı karar gereğince Merkez 
Bankasında açılan hesapta toplanan paraların yarısının bütçeye irat kaydolunacağı mütebakisi
nin de muvakkat ikinci ve üçüncü maddelerde zikredilen hesaplaşmalarda kullanılacağı hükme 
bağlanmıştır. 

Muvakkat ikinci ve üçüncü maddelerle şeker şirketlerinin bugünkü mevzuattan doğma zorluk
lar dolayısiyle alamamış oldukları kârlar temin edilmektedir. 

Muvakkat dördüncü madde ile bugünkü şeker fabrikalarına verilmiş olan imtiyazların hukuku 
mahfuz tutulmakta, muvakkat beşinci madde ile de Türkiye'deki şeker fabrikalarının ileride bir 
camia altında toplanması ihtimali önünde eski fabrikaların sabit kıymetlerinin yeniden değerlen
dirileceği ve bu sebeple bunların aktiflerinde hâsıl olacak farkların Gelir veya benzeri diğer bir 
vergiye tâbi tutulmıyacağı hükme bağlanmaktadır. 

19 ve 20 nci maddeler kanunun meriyet tarihi ile icra salâhiyetine mütaallik mûtat hüküm
lerdir. 
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Konya Mebusu Himmet Ölçmen'in, Şeker kanunu teklifi (2/278) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

Halen meriyette bulunan Şeker Kanununun tadili hakkında yeni şeker kanunu tasarısını ilişik 
olarak sunuyorum. Gereğinin ifasını saygılarımla rica ederim. 

Konya Mebusu 
H. ölçmen 

ESBABI MUCİBE 

Memlekette evvelce kurulmuş olan ve halen Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Ortaklığı ta
rafından işletilmekte bulunan dört şeker fabrikasına ait muhtelif tarihlerde intişar .etmiş olan ka
nunlar bugün hususi teşebbüsün büyük mikyasta iştirak ederek meydana getirdiği yeni fabrika
larda tatbik kabiliyeti bulamamaktadır. Bu yüzden hususi şirketlerin kârları hissedarlarına tev
zi edilememekte, İstihlâk Vergisinin nispet ve miktarını katî şekilde tâyin ve tesbit eden hüküm
lere raslanam anı aktadır. Asgari kâr haddini tâyin eden hükümler günün icablarına uymamakta ve 
asla hususi teşebbüsü tatmin edemiyecek şekilde % 9 gibi düşük bir nispette bulunmaktadır. Bir
takım yeni bükümleri ihtiva eden ve bu miktarı % 15 e kadar yükseltecek olan yeni kanun tasa
rısını bu mucip sebeplerle sevka lüzum hâsıl olduğunu arz ve beyan* ederim. 

MADDE 1. — Şeker fabrika
ları için lüzumlu hammadde
lerin devamlı olarak yetiştiril
mesine kifayet edecek nispette 
araziyi havi bölgeler dâhilin
de İcra Vekilleri Heyetinin 
müsaadesiyle şeker fabrikaları 
kurup işletenler bu kanunda 
yazılı hak ve muaflıklardan 
faydalanırlar. 

MADDE 2. — Bu kanunda 
yazılı hak ve muaflıklardan 
faydalanmak üzere fabrika 
kurmak istiyeıı hakiki ve hük
mi şahısların: 

a) Tesisin kurulup işletil
mesi için gerekli sermayenin 
takribi miktarını ve bunun te
min şeklini; 

b) Kendilerinin bu işte ih
tisas sahibi bulunduklarını v-e-

KONYA MEBUSU HİMMET 
ÖLÇMEN'İN TEKLİFİ 

Şeker kanunu tasarısı 

ya teşebbüsü işletmeye ve ida
reye kâfi teknik elemanları te- j 
darik eylediklerini; 

c) Fabrikanın kapasitesini •, 
ve düşünülen asgari istihsal : 

miktarını; 

d) Fabrika için lüzumlu ; 
hammaddelerin hangi bölgeler- \ 
den tedarik edileceğini; 

Gösterir vesikalarla İşletmeler \ 
Vekâletine müracaat eylemele
ri ve müracaat dilekçelerine ; 
fabrikanın kuruluş projelerini i 
eklemeleri şarttır. 

İşletmeler Vekâleti, icabında, i 
ilgililerden mütemmim malû- j 
mat ve belgeler talebetme'k su- j 
reliyle yapacağı incelemeler | 
sonunda lüzumuna kanaat ge
tirdiği takdirde gerekli müsa
adeyi vermek üzere keyfiyeti 

İcra Vekilleri Heyetinin tasvi
bine arz eder. 

MADDE 3. — Şeker fabrika
sı tesis ve işletme müsaadesi
nin, kısmen veya tamamen baş 
kakırına devri, bu devir yü
zünden fabrikanın kurulma
sında veya işletilmesinde bir 
aksaklık olamıyacağma İşlet
meler Vekâletince kanaat geti
rilmesi ve İcra Vekilleri Heye
ti karariyle mümkündür. 

MADDE 4. — Şeker fabri-
kalariyle müştemilâtının ku
rulması ve büyütülmesi ve 
bunların çalışmalarını teminen 
en yakın demiryolu, şose, li
manlar ve ırmaklara bağlan
ması için lüzumlu arazi ve bi
nalar, sahiplerinden rızalariyle 
satmalmır. 
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Sahiplerinden rızalariyle sa-
tmalmmıyan bu kabil arazi ve 
üzerindeki binalar, yukarıki 
işler için en münasip mahaU ol
duğu, işletmeler Vekâletince 
tesbit. edildiği takdirde, 1295 
tarihli istimlâk Kararnamesi 
veya bu kararname yerine ka
im olacak kanun hükümleri 
dairesinde istimlâk olunabilir. 

istimlâk kararı, işletmeler 
Vekâletinin talebi üzerine yet
kili mercilere verilir. 

MADDE 5. — a) Bu kanu
na tevfikan müsaade istihsali 
suretiyle kurulan şeker fabri
kaları ve bu fabrikalara ait ta
rım bölgelerindeki bilûmum bi
na ve tesisler inşaat harcından 
ve fabrikanın işletmeye açıldığı 
tarihten itibaren beş yıl müd
detle bina ve arazi vergilerin
den ve bunlara muzaf diğer 
her türlü vergi ve resimden, 

b) Şeker fabrikası tesisi 
için kurulan anonim ortaklık
ların hisse senetleri Damga 
Resminden, 

c) Bizzat istihsal veya ha
riçten tedarik .edip münhasıran 
kendi sınai ihtiyaçlarında sarf 
ve istihlâk eyliyeeekleri elek
trik enerjisinden 5237 ve 2442 
sayılı kanunlarla bu kanunla
rın tadil ve eklerine tevfikan 
alınacak elektrik İstihlâk Bes-
minden, 

d) Şeker fabrikaları ve 
müştemilâtının tesis, tevsi ve 
tecditleri için işletmeler Vekâ
letince tasdik edilmiş projeleri
ne göre hariçten getirtilecek; 

.1. Her nevi inşaat malze
mesi ; 

2. Her nevi makineler ve 
aletler; 

3. Bu fabrikalara aidolarak 
vücuda getirilecek nakliye, tah
mil ve tahliye ve kuvvei mu

harrike istihsal ve nakil tesisi
ne muktazi bilcümle malzeme 
(inşaat malzemesi dâhil) ve ve
saiti muharrike ve müteharri
ke (otomobil, kamyon, kamyo
net ve otobüs gibi kara ve na
kil vasıtaları hariç) 

İthalleri sırasında Hazine, 
özel idare ve belediyelere ait 
her türlü vergi, resim, hare ve 
bunların zamlarmdan, 
muaftır. 

MADDE 6. — Şeker fabrika
larına aidolup hammaddesiyie 
bu hammadde tohumunun ve 
bunların zirai münave besiyle 
ilgili diğer tarım mahsullerinin 
yetiştirilmesine tahsis edilen 
arazi hakkında İşletmeler ve 
Tarım Vekâletlerinin mütalâ
ası alınmak suretiyle 4753 sa
yılı Kanunun 5618 sayılı Ka
nunla muaddel 14 ncü madde
sinin «e» fıkrasının ikinci ben
di hükmü uygulanır. 

MADDE 7. — Müsaade is
tihsali suretiyle şeker fabrikası 
tesis edip işletenlere fabrika için 
lüzumlu hammaddelerin devam
lı olarak yetiştirilmesi için tah
sis edilmiş bulunan bölgeler dâ
hilinde başkaları tarafından şe
ker fabrikası kurulup işletile
mez. Ancak, bu bölgeler dâhi
linde zamanla elde edilecek 
hammadde ve verimi mevcut 
fabrika kapasitesi üstünde had
lere vardığı ve bunların işlen
mesi için İşletmeler Vekâletince 
tâyin edilecek müddet içinde 
sahibi tarafından fabrikanın 
tevsii veya yeni bir fabrika te
sisi cihetine gidilmediği takdir
de bu bölgelerden bir kısmım 
başka bir fabrikanın hammad
desi sahası m ey anma ithale iş
letmeler Vekâleti yetkilidir. . 

MADDE 8. — Şeker ham

maddesinin müstahsıldan mu
bayaa fiyatı ve şartlariyle ge
rek hariçten ithal gerek dâhil
de istihsal edilecek küp ve kris
tal şekerlerin satış fiyatı İcra 
Vekilleri Heyeti karariyie tes
bit ve icabında tadil olunur. 

MADDE 9. — Memleket dâ
hilinde istihlâk olunan küp ve 
kristal şekerler İstihlâk Vergi-

i sine tâbidir. İstihlâk Vergisinin 
tahakkukunda safi sıklet esas 

; ittihaz edilir. İstihlâk Vergisi 
\ fabrika, depo veya satış mer-
j kezlerinde şeker satıldığı anda 
i tahakkuk eder. Bir aylık satışa 
j ait vergilerin ertesi ayın on be-
: sine kadar mahallî maliye -teş-
I kilâtına ödenmesi mecburidir. 
i 

MADDE 10. — 
I a) Şeker imalinde sarf edi-
| len hammadde ve malzeme be-
| deUeri, hammaddenin yetişti-
; rilmesine matuf yapılan mas-
I raflarla, bilûmum işletme ve 
: idare masrafları, amortismanlar 
: ve tecdit ve ikame fonları, sos-
, yal masraflar ve şirket genel 

idare masrafları yekûnunun 
i yıllık istihsale taksiminde, hâ

sıl olan kıymet, bir kilo şekerin 
; istihsal maliyetini ve buna sa-
: tış masraflarının da ilâvesi ile, 
j satış maliyetini teşkil eder. 
; Her yıl şekerlerin satışından 
; alınacak İstihlâk Vergisi mik-
] tarlan, hükümetçe tesbit edilen 

şeker satış fiyatlarından, satış 
maliyetine, hissedarlara şirket 
öz kaynaklarının net % 15 i 
nispetinde kâr dağıtabilinecek 
şekilde tesbit edilecek umumi 
kârdan 1 kiloya isabet eden his
senin ilâvesi suretiyle hâsıl ola
cak bedelle Merkez Bankasın
daki şeker fonu hesabına yatı
rılacak miktarların tenzilinden 
sonra kalan kısımdır. Şu kadar 
ki bir kilo için tesbit edilecek 

( S . Sayısı : 213) 



kâr hissesi hiçbir zaman *5 ku
ruştan aşağı olamaz. 

Bir sene zarfında satılan şe
kerlerle şirketin diğer muame
lelerinden elde ettiği kâr yekû
nu o sene için hissedara öz 
kaynaklar üzerinden net % 15 
kâr dağıtımına kifayet etmedi
ği takdirde aradaki fark ileriki 
senelerde tahassul edecek fazla 
kârlardan mahsubedilmek üze
re ortaklara tevzi edilir. 

Mevcut bütün şeker fabrika
larının istihsal ettikleri şeker
lerin tamamını memleket dâhi
linde tevzi etmek üzere devra
larak satacak bir birlik meyda
na getirildiği takdirde, bu te
şekkülün masrafları, satılan şe
kerleri nispetinde, fabrikalar 
arasında taksim edilir. Bu mas
raflar, şeker fabrikalarmca sa
tış masraflarına ilâve edilir. 

b) Bu kanunun neşrinden 
sonra şeker fabrikaları tek bir 
hükmi şahsiyet altında birleşti
ği takdirde, Maliye ve İşletme
ler Vekâletince tavzif edilecek 
bir komisyon marifetiyle bütün 
şeker fabrikalarının vasati ma
liyetleriyle yeni şirkete bırakı
lacak kâr miktarı tesbit ettirile
rek o günkü toptan şeker satış 
fiyatlarına göre İcra Vekilleri 
Heyetince küb ve kristal şekere 
sabit bir istihlâk resmi tesbit 
edilir. 

istihlâk Resminin yukardaki 
fıkrada belirtildiği şekilde tes
bit edildiği tarihte cari şeker 
hammaddesi fiyatlariyle alel-
ûmum yakıt fiyatlarında ve 
devlet nakliye tarifelerinde bil-
âhara bir değişiklik olduğu ve
ya şeker fabrikaları işletme mal
zemesi ile işçilik endeksleri % 10 
nispetinde bir tebeddül arz ey
lediği takdirde, fabrikaların ta
lebi üzerine, keyfiyet İşletmeler 
Vekâletince tetkik ve kabul edil-

— 6 — 
mek şartiyle bu fiyat tebeddül
leri, şeker maliyetine inikasları 
nispetinde şekerin satış fiyatına 
veya İstihlâk Vergisine intikal 
ettirilir. Gerek bu suretle ve 
gerek görülecek lüzum ve zaru
rete binaen İstihlâk Vergisinin 
tenkis veya tezyidi gerektiği 
takdirde İcra Vekilleri Heyeti
nin bu husustaki kararı üç ay 
içinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin tasdikine arz olunur. 

Bu bent mucibince İcra Ve
killeri Heyetince kararlaştırıla
cak İstihlâk Resmi, şirket ser
mayesine asgari % 9 net bir kâr 
bırakılacak şekilde hesabedi-
lecektir. 

MADDE 11. — Şeker fabri
kalarının istihsalleri, sahipleri 
veya temsilcileri tarafından gü
nü gününe tesbit ve fabrika 
içinde veya mahallî maliye teş
kilâtına bir beyanname ile bil
dirilecek depolarda muhafaza 
edilir. Mahallî maliye teşkilâtı 
günlük istihsali tesbit etmek 
üzere, şeker fabrikalarında, me
mur bulundurulabilir. İstihsâl 
ve tesbit edilip de ve bir daha 
fabrikasyona tutulması ieabeden 
miktarlar, maliye teşkilâtının 
malûmatı tahtında, evvelce tes
bit edilmiş bulunan miktardan 
tenzil, ve yeniden tesbit olunur. 

MADDE 12. — Memleketteki 
şeker fabrikaları istihsalinin is
tihlâke yetmemesi veya yurt 
içinde şeker stoku tesisine lüzum 
görülmesi hallerinde Maliye ve 
Ekonomi ve Ticaret vekâletleri
nin önceden mütalâası alınmak 
suretiyle, İcra Vekilleri Heyeti
nin karariyle hariçten şeker it
hal edilebilir. 

İcra Vekilleri Heyetince tes
bit edilmek şartiyle dâhilde her 
hangi bir teşekkül vasıtasiyle 
yabancı memleketlerden getiri

lecek veya getirtilecek şekerler, 
ithal mevkilerinde gümrük ka
pısındaki maliyetleri ile satışa 
tavsit edilecek teşkilâta devro-
lunur. 

İthal mevkilerinden memleket 
içindeki satış merkez veya de
polarına nakledilmeleri lâzım-
gelen şekerlerin devir mahiyet 
fiyatına, ithal mevkilerinden bu 
mahallere kadar olan nakliye, 
sigorta ve diğer masrafları da 
ilâve edilir. 

Bu şekerlerin maliyetleriyle 
satış bedelleri arasındaki fark, 
maliyet bedelleri üzerinden % 2 
tavassut komüsyonu eksiği ile, 
mütevassıt satış teşkilâtı tarafın
dan İstihlâk Vergisi olarak ha
zineye ödenir. 

MADDE 13. — Harice küb 
ve kristal şeker ihracı İcra 
Vekilleri Heyetinden karar is
tihsali ile mümkündür. Bu su
retle ihracedilecek şekerlerden 
İstihlâk Resmi alınmaz. Bu şe
kerlerin ihraç maliyetleri ile 
döviz rayiçlerine göre hesap
lanacak satış bedelleri arasın
daki zait veya nakıs farklar 
Maliyeye aittir. 

Memleket içinde imal edi
len şekerli maddelerin dış mem
leketlere ihracı halinde terkip-
lerindeki şekere tekabül eden 
ve Maliye ve İşletmeler Vekâ
letince tâyin olunacak miktara 
ait bulunan İstihlâk Vergisi 
iade edilir. Ancak, İstihlâk 
Vergisinin iadesi için; 

a) İhracedilecek madde
lerin nev'ini, miktarını, kapla
rının nev'i ve adedini, marka
larını, hangi gümrükten ih-
racedileceğini gösterir bir nak
liye tezkeresi alınması, 

b) Nakliye tezkeresi tari
hinden itibaren üç ay zarfında 
bu maddelerin aynen ijıracedil-
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diğini mübeyyin gümrük ida
resinden alınacak vesikanın ib
raz edilmesi, 

Şarttır. Bu şartların tahak
kuk etmemesi takdirinde İstih
lâk Vergisi iade olunmaz. 

\MADDE 14. — Şeker fab
rikalarının yıllık kampanya
ları 90 günden fazla devam 
ettiği takdirde, 5432 sayılı Ver
gi Usul Kanununun 297 nci 
maddesi gereğince tesbit ve 
ilân edilen normal amortisman 
hadleri dışında, forse çalışılan 
kampanya müddetleri nispetin
de fevkalâde amortismanlar 
ayrılır. 

MADDE 15. — Kristal şe
kerlerden, şeker fabrikaların
dan gayrı yerlerde ve üçüncü 
şahıslar tarafından küb şeker 
imali yasaktır. 

Bu madde hükmüne muha
lif hareket edenlerden 500 li
radan 5 000 liraya kadar pa
ra cezası alınmakla beraber 
imal ettikleri küb şekerin mü-
saaderesine ve imalât yaptık
ları yerlerin kapatılmasına ka
rar verilir. 

MADDE 16. — 15 . I V . 1341 
tarihli ve 601 sayılı Kanunla, 
12 . V I . 1930 tarihli 1718 sayı
lı Kanunun 5, 6 ve 7 nci mad
deleri, 12 . V I . 1935 tarihli ve 
2785 sayılı Kanun, 25 .1.1937 

tarihli ve 3101 sayılı Kanunun 
1, 2, 4 ncü maddesi ile muvak
kat birinci maddesi, 16 .1.1943 
tarihli ve 4385 sayılı Kanunun 
2, 4, 7 ve 8 nci maddeleri ile 
muvakkat birinci ve ikinci 
maddeleri, 2 1 . V I . 1944 tarih
li ve 4597 sayılı Kanun, 6 . I I . 
1946 tarihli ve 4855 sayılı Ka
nun, 27 . X I I . 1946 tarihli ve 
4982 sayılı Kanun, 16 . V I . 1947 
tarihli ve 5086 sayılı Kanunla, 
22 . X I I . 1948 tarihli ve 5281 
sayılı Kanunun 1 ve 3 ncü mad
deleriyle geçici maddesi ve 
5 . V I I . 1950 tarihli ve 5667 sa
yılı Kanun 15 . V I I . 1953 tarih
li ve 6168 sayılı Kanun yürür
lükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Tür
kiye Şeker Fabrikaları A. Ş. 
nden ayrı olarak teşekkül eden 
şeker şirketlerinin bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihe 
kadar sattıkları şekerlerden 
aşağıda bildirilen şekilde İstih
lâk Resmi alınır. 

Her şirketin, bu kanunun 
10 ncu maddesinin 1 nci bendi 
gereğince, her sene için tesbit 
edilecek satış maliyetine, his
sedarlarına % 15 kâr tevzi ede
bilecek şekilde bulunacak umu
mi kârdan bir kilo şekere isa
bet eden miktarla Merkez Ban
kasındaki şeker fonu hesabına 
yatırılacak kısım ilâve edilir. 

Hâsıl olacak yekûnla hükü 
metçe tâyin edilen şeker satış 
fiyatları arasındaki fark İstih
lâk Vergisi olarak alınır. 

Bu kanunan meriyete gir
mesinden evvelki salıklara ait 
hesaplaşma meriyet tarihinden 
itibaren 1 sene zarfında Maliye 
Vekâleti ile şirketler arasında 
katî şekline bağlanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu 
kanunla yapılan değişiklik 
mevcut şeker f abrikal-arınm im-
tiyaznamelerine müstenit bu
günkü durumlarına halel getir
mez. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Ye
ni fabrikaların kuruluşlarını 
tahakkuk ettirmek üzere kuru
lan şeker şirketlerinin Türki
ye Şeker Fabrikaları A. Ş. ile 
birleşmelerinde Türkiye Şeker 
Fabrikaları A. Ş. nin 1941 se
nesinden evvelki sabit kıymet
lerine takdir edilecek yeni be
deller dolayısiyle aktifindeki 
artışlardan mütevellit farklar 
Gelir Vergisine veya diğer her 
hangi bir vergiye tâbi tutula
maz. 

MADDE 17. — Bu kanun, 
neşri tarihinden itibaren yürür
lüğe girer. 

MADDE 18. — Bu kanunu 
İcra Vekilleri Heyeti yürütürr. 
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Muvakkat Encümen mazbatası 
T. B. M. M. 

Muvakkat Encümen 12. VI.. 1956 
Esas No. 1/474, 2/278 

Karar No. 2 
Yüksek Reisliğe 

Yüksek Meclisin tasvibiyle Konya Mebusu 
Himmet ölçmen tarafından hazırlanan Şeker 
Kanunu teklifini tetkik etmek üzere kurulmuş 
olan Muvakkat Encümenimiz bu teklifi görüş
mek üzere Maliye ve işletmeler vekâletleri ve 
Şeker Şirketi mümessillerinin huzuriyle yaptığı 
iki toplantıda teklifin bir kısım maddelerini tet
kik ettikten sonra Hükümet tarafından hazırla
narak Yüksek Meclise sunulmuş olan Şeker Ka
nunu lâyihasının da encümenimize havale edil
mesi üzerine muhteva ve prensipleri bakımından 
birbirine çok yakın olan mezkûr teklif ve ka
nunun tevhiden müzakeresine karar verilmiş ve 
Hükümet lâyihası esas ittihaz edilerek müza-
kerata geçilmiştir. 

Gerek lâyiha ve gerekse teklifin sevk sebep
lerine ait gerekçelerde ileri sürülen hususat en-
cümenimizce de kabule şayan görülmüş ve bil
hassa son bir iki sene zarfında hususi teşebbüs 
tarafından vücuda getirilen yeni şeker fabrika
ları dolayısiyle bugünün ihtiyaçlarına cevap ve
recek şekilde yeni bir kanun tedvini lüzumuna 
kanaat getirilmiştir. 

Lâyihanın 1, 2, 4, 6, 7, 10, 14, 15, 16, 17, 18 
nci maddeleriyle muvakkat 1, 2, 4, 5 nci madde
leri aynen ve 3, 8 ve 9 ncu maddelerle muvakkat 
3 ncü madde ufak redaksiyon tashihleri suretiy
le kabul edilmiş diğer maddeleri de aşağıda izah 
olunan sebeplerle değiştirilmiştir. 

Muaflıklara ait beşinci maddeye, fabrikala
rın kısmen veya tamamen tecdidi maksadiyle 
getirilecek makineler için de maddede derpiş 
edilen muafiyetlerin tanınması maksadiyle bir 
fıkra ilâve edilmiştir. 

Kâr garantisine ait Hükümetin 11 nci mad
desinde îcra Vekilleri Heyeti karariyle her cins 
şeker için tesbit olunacak toptan satış fiyatın
dan istihlâk vergileri düşüldükten sonra kalan 
meblâğ ile fabrikaların bu şekerlere ait satış ma
liyetleri arasındaki fark, istihsal müesseselerinin 
ödenmiş sermayelerine senevi % 9 kâr vermeye 
müsait bulunmadığı takdirde bu miktar kârın 
Devlet bütçesinden ödeneceğinin garanti edil

diği tasrih edilmektedir. Himmet ölçmen'in tek-
lifinde ise bu miktar % 15 olarak tesbit edil
miş bulunmaktadır. Bu hususta cereyan eden 
müzakere ve münakaşalar sonunda Hükümet ta
rafından konulan % 9 kârın net olmaması ha
sebiyle muayyen vergilerin tenzilinden sonra bu 
nispetin % 7,5 civarında olacağı hesabedilmiş 
olup hususi sermayenin böyle bir kâra iltifat et-
miyeceği tabiî bulunduğundan bu nispetin nor
mal ve mâkul bir hadde çıkarılmasını temin için 
kâr haddi net % 10 olarak kabul edilmiş ve 
maddenin «B» bendinin ikinci fıkrasındaki nor
mal kapasite istihsalinin % 110 dan fazla ve 
% 90 dan az kaydının iltibasa mahal vereceği 
düşüncesiyle esasen birinci fıkradaki sarahat bu 
maksadı temine kâfi olduğundan maddeden bu 
kayıt çıkarılmıştır. Ayrıca maddenin «E» fıkra
sındaki beş aylık hesaplaşma devresi de, bu iş
lerin bir an evvel bitirilmesi maksadiyle dört 
aya indirilmiştir. 

İstihsal ve satış maliyetlerine ait hükümetin 
12 nci maddesinde sayılan istihsal maliyet un
surları arasına ilk tesis masraflariyle kredi mas
rafları alınmamıştır. Fabrikaların bankalardan 
temin ettikleri krediler için ödenilen faiz ve sair 
kredi masraflarının da maliyete tesirleri aşikâr 
olduğundan maddeye bu hususu temin maksa
diyle bir fıkra ilâve edilmiştir. 

Lâyihanın 13 ncü maddesinde, şeker ham
madde fiyatlarında, yakıt fiyatlarında ve dev
let nakliye tarifelerinde bir yükselme vukubul-
duğu takdirde bu farkın îcra Vekilleri Heyeti 
karariyle şekerin toptan satış fiyatlarına inikas 
ettirileceği derpiş edilmiş ise de lâyihanın 8 nci 
maddesinde, şekerlerin satış fiyatlarının 9 - 12 
nci maddeler nazara alınarak icra Vekilleri Hey
eti karariyle tesbit ve icabında tadil olunacağı
nın hükme bağlanmış olduğu gözönünde bulun
durularak bu maddede derpiş olunan maliyet 
unsurlarındaki değişmelerin böyle bir hüküm ol
madan dahi hükümetçe şeker fiyatlarına akset-
tirilebileceği mümkün olduğundan 13 ncü mad
de metinden çıkarılmıştır. 
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Şeker maliyetlerine tesir eden unsurların gö
rüşülmesi sırasında bizde öteden beri şeker ham
maddesinin diğer ileri memleketlerde olduğu 
gibi hammaddenin muhtevi bulunduğu şeker nis
petine göre değil iptidai bir usul olan kilo üze
rinden mubayaa edilmekte olmasının mahzurla
rı üzerinde durulmuştur. Ayrı ayrı mmtakalar-
daki hammaddenin şeker muhtevası bakımından 
muhtelif nispetlerde olması ve fazla kilo tutma
sı için müstahsil tarafından sulanmak suretiyle 
hammaddenin sıklet bakımından müstahsil lehi
ne bir kâr temin etmesine mukabil şeker nispeti 
bakımından bu halin aksi istikamette, fabrika 
aleyhine tecelli etmesinin maliyetin yükselmesi
ni icabettirdiğine kanaat getiren encümenimiz, 
bizde de kısa bir intikal devresi içinde hammad
denin şeker esasına göre satmalmmasmı temen
niye şayan görmüş ve lâyihanın 8 nci maddesi 
hükümete hammaddenin mubayaa fiyat ve şart
larını tesbit hususunda salâhiyet verdiğinden 
bunun tahakkukunun mümkün olacağı neticesi
ne varılmıştır. 

Ayrıca, hükümet esbabı mucibesinde mev-
cudolmakla beraber lâyihada yer bulmadığı için 
münakaşa mevzuu olan kâr tâbirinin münhası

ran şeker istihsal ve satışından mütevellit kâr
lara mütaallik olup şeker şirketlerinin aynı ser
maye ile olsa dahi esas mevzuları haricinde atel-
ye, hayvancılık, ispirto istihsali gibi teşebbüs
lerinden mütevellit kârlarının bir tahdide tâbi 
tutulmadığının işbu raporumuzda tavzih edil
mesi lüzumlu görülmüştür. 

Yeni şeker fabrikalarının kurulmuş ve ku
rulmakta olması hasebiyle kanunun derpiş etti
ği hükümlerin biran evvel meriyete girmesini 
temin için lâyihanın Yüksek Mecliste müstace
liyetle görüşülmesi temennisiyle Umumi Heyetin 
tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Reisliğe su
nulur. 

Muvakkat En. Reisi Mazbata Muharriri 
Kırklareli Amasya 
Ş. Bakay K. Eren 

Kâtip 
Kütahya Erzurum Gümüşane 

O. özbilen R. Topcuoğlu H. Tokdemir 
îsparta Uşak Uşak 

8. Bilgiç Y. Aysal H. Yılmaz 
Van Zonguldak 

H. Durmaz S. Duralı 
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Şeker kanunu lâyihası 

Fabrika kurma müsaadesi 

MADDE 1. — Türkiye'de şeker fabrikası 
kurulup işletilmesi İcra Vekilleri Heyetinden 
müsaade alınmasına bağlıdır. 

Fabrika kurma talebi 

MADDE 2. — Şeker fabrikası kurmak isti-
yen hakiki ve hükmi şahısların : 

a) Fabrika için lüzumlu hammaddelerin de
vamlı olarak hangi bölgelerdeki araziden teda
rik edileceğini, 

b) Tesisin kurulup işletilmesi için gerekli 
sermayenin takribi miktarını vo bunun temin 
şeklini, 

c) Bu teşebbüsü işletmeye ve idareye kâfi 
teknik elemanların ne şekilde temin edileceğini, 

d) Fabrikanın kapasitesini . ve rantabilito 
hesaplarını gösterir vesikalarla işletmeler Ve
kâletine müracaat etmeleri ve müracaat dilek
çelerine fabrikanın kuruluş avan - projelerini 
eklemeleri şarttır. İşletmeler Vekâleti, icabın
da ilgililerden mütemmim malûmat ve belgeler 
istemek suretiyle, yapacağı incelemeler sonun
da lüzumuna kanaat, getirdiği takdirde, gereken 
müsaadenin verilmesini İcra Vekilleri Heyeti-
no teklif eder. 

Müsaadenin devri 

MADDE 3. — Şeker fabrikası tesis ve işlet-
mo müsaadesinin kısmen veya tamamen başka
larına devri, için İşletmeler Vekâletine müra
caat edilir bu devir yüzünden fabrikanın ku
rulmasında veya işletilmesinde bir aksaklık ol-
mıyacağma İşletmeler Vekâletince kanaat geti
rilirse İcra Vekilleri Heyeti karariyle devredi
lebilir. 

Arazi tedariki 

MADDE 4. — Şeker fabrikaları ile müşte
milâtının kurulması ve büyütülmesi ve bunla
rın çalışmaları, en yakın demiryolu, şose, liman 
vo ırmaklara bağlanması için lüzumlu ve en mü
nasibi olduğu İşletmeler Vekâletince tesbit 
edilen ve sahiplerinden satınalmamıyan arazi ve 
binalar 1295 tarihli menafii umumiye için îs-

MUVAKKAT ENCÜMENİNİN TADÎLÎ 

Şeker kanunu lâyihası 

Fabrika kurma müsaadesi 

MADDE 1. — Hükümet lâyihasının 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Fabrika kurma talebi 

MADDE 2. — Hükümet lâyihasının 2 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ncı 

Müsaadenin devri 

MADDE 3. — Şeker fabrikası tesis ve işlet
me müsaadesinin kısmen veya tamamen devri 
için İşletmeler Vekâletine müracaat edilir. De
vir yüzünden fabrikanın kurulmasında veya 
işletilmesinde bir aksaklık olmıyacağına İşlet
meler Vekâletince kanaat getirildiği takdirde, 
devre, İcra Vekilleri Heyeti karariyle müsaade 
edilir. 

Arazi tedariki 

MADDE 4. — Hükümet lâyihasının 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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timlâk Kararnamesi veya bu kararname yeri
ne kaim olacak kanun hükümleri dairesinde is
timlâk olunabilir. 

İstimlâk kararı, işletmeler Vekâletinin talebi 
üzerine salahiyetli mercilerce verilir ve bedeli, 
müsaade sahibi tarafından ödenir. 

Arazi Hazineye ait ise, kültür toprağı vasfın
da bulunanlar için ayrıca (Toprak ve İskân İş
leri Umum Müdürlüğünün) muvafakati alın
mak suretiyle müsaade sahibine bedel takdiri 
suretiyle satılabilir. 

Muaflıklar 

MADDE 5. — 
a) Şeker fabrikası tesisi için kurulan ano

nim şirketlerin hisse senetleri Damga Resmin
den, 

b) Şeker fabrikaları ve müştemilâtının tesis 
ve tevsileri için İşletmeler Vekâletince tasdik 
edilmiş projelerine ve faturalarına göre hariçten 
getirtilecek : 

1. Her nevi inşaat malzemesi, 
2. Her nevi makineler ve aletler, 
3. Bu fabrikalara aidolarak vücuda getirile

cek nakliye, tahmil ve tahliye ve muharrik kuv
vet istihsal ve nakil tesislerine muktazi bilcümle 
malzeme (inşaat malzemesi dâhil) ve vesaiti mu
harrike ve müteharrike. (Otomobil, kamyon, kam
yonet ve otobüs gibi kara nakil vasıtaları hariç) 

ithalleri sırasında Devlet, hususi idare ve be
lediyelere ait her türlü vergi, resim, hare ve bun
ların zamlarından muaftır. 

Şeker hammaddesiyle tohumunun yetiştirilmesine 
ait arazi 

MADDE 6. — Şeker fabrikalarına aidolup 
şeker hammaddesiyle bu hammadde tohumunun 
ve bunların zirai münavebesiyle ilgili diğer ta
rım mahsullerinin yetiştirilmesine tahsis edilen 
arazinin 5 000 dönümden yukarı kısmı hakkında 
İşletmeler ve Ziraat vekâletlerinin mütalâası alın
mak suretiyle 4753 sayılı Kanunun 5618 sayılı 

Muaflıklar 

MADDE 5. — 
a) Şeker fabrikası tesisi için kurulan Ano

nim şirketlerin hisse senetleri damga resminden, 
b) Şeker fabrikaları ve müştemilâtının te

sis ve tevsii için İşletmeler Vekâletince tasdik 
edilmiş projelerine ve faturalarına göre hariç
ten getirilecek; 

1. Her nevi inşaat malzemesi, 
2. Her nevi makineler ve aletler, 
3. Bu fabrikalara aidolarak vücuda getiri

lecek nakliye, tahmil ve tahliye ve muharrik 
kuvvet istihsal ve nakil tesislerine muktazi bil
cümle malzeme (İnşaat malzemesi dâhil) ve ve
saiti muharrike ve müteharrike (Otomobil, kam
yon, kamyonet ve otobüs gibi kara nakil vasıta
ları hariç) ithalleri sırasında devlet, hususi ida
re ve belediyelere ait her türlü vergi, resim, hare 
ve bunların zamlarından, 
muaftır.. 

c) Şeker fabrikalarının kısmen veya tama
men tecdidi maksadiyle getirtilecek makine ve 
aletlere de bu maddenin (b) fıkrası hükmü tat
bik olunur. 

Şeker hammaddesiyle tohumunun yetiştirilmesine 
ait arazi 

MADDE 6. — Hükümet lâyihasının 6 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Kanunla muaddel 14 ncü maddesinin c fıkrasının ; 
istisna hükmü tatbik olunur. | 

Müsaadenin himayesi \ 

MADDE 7. — Müsaade istihsali suretiyle j 
şeker fabrikası kurup işletenlere fabrikalarına | 
lüzumlu hammaddelerin devamlı olarak yetişti- ! 
rilmesi için tahsis edilen bölgeler dâhilinde baş
kaları tarafından şeker fabrikası kurulup işle
tilemez. Ancak, bu bölgeler dâhilinde zanutnla 
elde edilecek hammadde verimi, fabrika kapa
sitesi üstünde hadlere vardığı ve bunların işlen
mesi için işletmeler Vekâletince tâyin edilecek 
müddet içinde sahibi tarafından fabrikanın 
tevsii veya yeni bir fabrika tesisi cihetine gidil
mediği takdirde bu bölgelerden bir kısmı işlet
meler Vekâletinin teklifi ve icra Vekilleri He
yetinin karariyle başka bir fabrikanın hammad
de sahası meyamna ithal edilebilir. 

Panaar ve şeker fiyatları 

MADDE 8. — Şeker hammaddesinin müs-
tahsıldan mubayaa fiyatı ve şartları ile gerek 
hariçten ithal, gerek dâhilde istihsal edilecek 
küb ve kristal şekerlerin satış fiyatı 9 - 1 3 ncü 
maddeler nazara alınarak icra Vekilleri Heye
ti karariyle tesbit ve icabında tadil olunur. 

İstihlâk Vergisinin tarh, tahakkuk ve tahsili 

MADDE 9. —• Memleket dâhilinde istihsal 
olunan şekerler istihlâk Vergisine tâbidir. Ver
ginin matrahı şekerlerin sâf sikletidir. 

Vergi, fabrikalarda veya bunların depo ve
ya satış merkezlerinde bir ay içinde satılan şe
kerler için ertesi ayın 15 nci günü akşamına 
kadar, satılan şekerlerin aidolduğu fabrikanın 
bulunduğu mahallin vergi dairesine verilecek 
beyanname üzerinden tarh ve tahakkuk ettiri
lerek aynı süre içinde tahsil olunur. 

Bu beyannamede en az şu malûmat gösteri
lir : 

a) Satılan şekerlerin kesme ve toz olarak 
ayrı ayrı miktarları, 

b) Her cins şekere ait vergi primi ve tu
tarı. 

| Müsaadenin himayesi 

i MADDE 7. — Hükümet lâyihasının 7 nci 
| maddesi aynen kabul edilmiştir. 
i 

> 

Pancar ve şeker fiyatları 

MADDE 8. — Şeker hammaddesinin müstah-
sıldan mubayaa fiyatı ve şartlan ile gerek hariç
ten ithal, gerek dahilde istihsal edilecek küp ve 
kristal şekerlerin satış fiyatı 9 - 12 nci madde
ler nazara alınarak icra Vekilleri Heyeti kara
riyle tesbit ve icabında tadil olunur. 

İstihlâk Vergisinin tarh, tahakkuk ve tahsili 

MADDE 9. — Memleket dâhilinde istihsal 
olunan şekerler istihlâk Vergisine tâbidir. Ver
ginin matrahı şekerlerin sâf sıkletidir. 

Vergi, fabrikalarda veya bunların depo veya 
satış merkezlerinde bir ay içinde satılan şeker
ler için ertesi ayın 15 nci günü akşamına kadar, 
satılan şekerlerin aidolduğu fabrikanın bulundu
ğu mahallin vergi dairesine verilecek beyanname 
üzedinden tarh ve tahakkuk ettirilerek aynı süre 
içinde tahsil olunur. 

Bu beyannamede en az şu malûmat gösterilir: 
a) Satılan şekerlerin küp ve kristal olarak 

ayrı ayrı miktarları, 
b) Her cins şekere ait vergi birimi ve tu

tarı. 
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j 
İstihlâk Vergisi miktarı j 

MADDE 10. — Şeker İstihlâk Vergisi küb i 
şeker için kiloda 100, kristal şeker için kiloda | 
85 kuruştur. I 

Kâr garantisi 

MADDE 11. — j 
a) îcra Vekilleri Heyeti karariyle her cins | 

şeker için tesbit olunacak toptan satış fiyatın
dan istihlâk vergileri düşüldükten sonra kalan j 
meblâğ ile fabrikaların bu şekerlere ait satış j 
maliyetleri arasındaki fark, istihsal müessesele- i 
rinin ödenmiş sermayelerine senevi % 9 kâr 
vermeye müsait bulunmadığı takdirde, Vergi 
usul ve kurumlar vergisi kanunları ile aşağıda- i 
ki hükümler göz önünde bulundurularak kam- ] 
panyalar sonunda Maliye ve İşletmeler vekâ- j 
letlerince birlikte yapılacak tetkikat neticesinde I 
bu nispetten noksan olduğu anlaşılan kâr, bu 
maddenin (d) fıkrasındaki fondan, bu fon yet
mediği takdirde Maliye Vekâleti bütçesine ko
nulacak özel tahsisattan, reddiyatm tâbi oldu- | 
ğu hükümlere uyularak ilgili müesseselere Ha
zinece yapılacak tediyelerle bu nisbete iblâğ i 
olunur. j 

b) Yukarıki fıkrada zikredilen kâr, fabri- ! 
kaların fiilî istihsalleri normal istihsal kapasite- ! 
lerinden % 10 a kadar noksan veya fazla bu- i 
lunduğu ahvalde fiilî istihsal miktarı ile ilgile- J 
nilmeksizin ödenmiş sermaye üzerinden hesab-
olunur. j 

İstihsal, normal kapasite istihsalinin % 110 
ııdan1 fazla veya % 90 ndan az bulunduğu tak- i 
dirde istihsal müessesesine beher kilo şe- ı 
ker için verilecek kâr, normal kapasite ile \ 
yapılan istihsalde beher kilo şekere düşen kâ j 
rai aynıdır. j 

c) 1950 yılından önce mevcut şirketlere 
ait fabrikaların belli bir kampanyada yukarıki 
fıkralarda belirtilen esaslara göre bulunacak 
kârlarından 'bir kilo şekere isabet eden miktar, I 
bunlar dışında kalan fabrikaların aynı kampan
yaya ait kârlarından, istihsal ettikleri şekerlere j 
isabet eden miktarlar vasatisinden dûn bulun- j 
duğu takdirde bu fabrikaların bağlı bulundu- | 
ğu şirketlere, (d) fıkrasında yazılı fondan ve- 1 

Muvakkat E. 

İstihlâk Vergisi miktarı 

MADDE 10. — Hükümet lâyihasının 10 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kâr garantisi 

MADDE 11. — 
a) îcra Vekilleri Heyeti karariyle her cins 

şeker için tesbit olunacak toptan satış fiyatından 
•İstihlâk Vergileri düşüldükten sonra kalan meb
lâğ ile fabrikaların bu şekerlere ait satış mali
yetleri arasındaki fark, istihsal müesseselerinin 
ödenmiş sermayelerine senevi net % 10 kâr ver
meye müsait bulunmadığı takdirde, Vergi Usul 
ve Kurumlar Vergisi kanunları ile aşağıdaki hü
kümler göz önünde bulundurularak kampanya
lar sonunda Maliye ve İşletmeler Vekâletlerince 
birlikte yapılacak tetkikat neticesinde bu nispet
ten noksan olduğu anlaşılan kâr, bu maddenin 
(d) fıkrasındaki fondan, bu fon yetmediği tak
dirde, Maliye Vekâleti bütçesine konulacak özel 
tahsisattan, reddiyatm tâbi olduğu hükümlere 
uyularak ilgili müesseselere Hazinece yapılacak 
tediyelerle bu nispete iblâğ olunur. 

b) Yukarıki fıkrada zikredilen kâr, fabri
kaların fiilî istihsalleri normal istihsal kapasite
lerinden % 10 a kadar noksan veya fazla bulun
duğu ahvalde fiilî istihsal miktarı ile ilgilenil-
meksizin ödenmiş sermaye üzerinden hesabolu-
nur. 

İstihsâl bu fazlanın üstünde veya bu noksa
nın altında zuhur ettiği takdirde istihsal mües
sesesine beher kilo şeker için verilecek kâr, nor
mal kapasite ile yapılan istihsalde beher kilo 
şekere düşen kârın aynıdır. 

c) 1950 yılından önce mevcut şirketlere 
ait fabrikaların belli bir kampanyada yukarıki 
fıkralarda belirtilen esaslara göre bulunacak 
kârlarından bir kilo şekere isabet eden miktar, 
bunlar dışında kalan fabrikaların aynı kampan
yaya ait kârlarm'dan, istihsal ettikleri şekerlere 
isabet eden miktarlar vasatisinden dûn bulun
duğu takdirde bu fabrikaların bağlı bulunduğu 
şirketlere, (d) fıkrasında yazılı fondan veya 
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ya tahsisattan Hazinece yapılacak tediyelerle 
aradaki fark kapatılır. 

d) Yukardaki (c) fıkrası hükmü mahfuz 
kalmak üzere, şeker fabrikalarına bu madde 
gereğince bırakılacak kârlar üstünde tahassul 
edecek paralar Merkez Bankasında açılacak 
•hususi bir fonda toplanır. Bu kanunla kullanıl
ması emrolunan yerlere tahsis edildikten sonra 
bu fonda artan paıalar en geç beş senede bir 
hütçeye irat kaydolunur. 

e) Yukarıki fıkralar gereğince her kam
panyaya aidolarak salahiyetli makamlarca yapı
lacak tetkikat kampanyanın hitmmdan itiba
ren beş ay içinde ikmal edilerek hesaplaşma
lar yapılır. 

İstihsal ve satış maliyetleri 

MADDE 12. — Şekerin istihsal maliyeti şu 
unsurlardan terekkübeder: 

a) Şeker imalinde sarf edilen hammadde ve 
malzeme bedelleri; 

b) Hammaddenin yetiştirilmesi için yapılan 
masraflar; 

c) Mâkul miktarlardaki işletme, idare ve şir
ket genel idare masrafları ve sosyal masraflar; 

d) Amortismanlar; 
e) Nakliye ve sigorta masrafları. 
Belli bir istihsal kampanyasını ihtiva eden bir 

yıl içinde bu masraflardan bir kilo şekere isabet 
eden meblâğların toplamı bir kilo şekerin istih
sal maliyetini teşkil eder. 

Satış maliyeti, aynı yıl içinde satılan şeker
lerin satışı için yapılan masraflardan, istihsal 
olunan bir kilo şekere isabet edecek kısmın istih
sal maliyetine eklenmesi ile bulunur. 

Aynı şirkete bağlı fabrikalar için bu maliyet
ler müşterek bir vasati maliyeti ifade eder. 

Satış fiyatına inikas edecek unsurlar 

MADDE 13. — Şekerin hammadde fiyatla
rında, alelûmum yakıt fiyatlarında, Devlet nak
liye tarifelerinde bir yükselme "vukubulduğu tak
dirde bu farklar îcra Vekilleri Heyeti kararı ile 
ve kabili tediye meblâğlar olarak şekerin toptan 
satış fiyatına inikas ettirilir. 

Muvakkat E. 

tahsisattan, Hazinece yapılacak tediyelerle ara
daki fark kapatılır. 

d) Yukardaki (c) fıkrası hükmü mahfuz 
kalmak üzere, şeker fabrikalarına bu madde 
gereğince bırakılacak kârlar üstünde tahassul 
edecek paralar Merkez Bankasında açılacak hu
susi bir fonda toplanır. Bu kanunla kullanılması 
emrolunan yerlere tahsis edildikten sonra bu 
fonda artan paralar en geç beş senede bir büt
çeye irat kaydolunur. a 

e) Yukarıki fıkralar gereğince her kampan
yaya aidolarak salahiyetli makamlarca yapıla
cak tetkikat kampanyanın hitmmdan itibaren 
dört ay içinde ikmal edilerek hesaplaşmalar ya
pılır. 

İstihsal ve satış maliyetleri 

MADDE 12. — Şekerin istihsal maliyeti şu 
unsurlardan terekkübeder : 

a) Şeker imalinde sarf edilen hammadde ve 
malzeme bedelleri, 

b) Hammaddenin yetiştirilmesi için yapı
lan masraflar, 

c) Mâkul miktarlardaki işletme, idare ve 
şirket genel idare masrafları ve sosyal masraf
lar, 

d) Amortismanlar ve ilk tesis masrafları, 
e) Kredi masrafları, 
f) Nakliye ve sigorta masrafları, 
Belli bir istihsal kampanyasını ihtiva eden 

bir yıl içinde bu masraflardan bir kilogram şe
kere isabet eden meblâğların toplamı bir kilo
gram şekerin istihsal maliyetim teşkil eder. 

Satış maliyeti, aynı yıl içinde satılan şeker
lerin satışı için yapılan masraflardan, istihsal 
olunan bir kilogram şekere isabet edecek kıs
mın istihsal maliyetine eklenmesi ile bulunur. 

Aynı şirkete bağlı fabrikalar için bu mali
yetler müşterek bir vasati maliyeti ifade eder. 

( S. Sayısı : 213 ) 



— 15 — 
Hü. 

Anlaşmazlıklar ve tahkim 

MADDE 14. — 11 ve 12 nci maddeler gere
ğince yapılacak tetkikat dolayısiyle istihsal mü
esseseleri ile tetkikle vazifeli vekâletler arasında 
veya vekâletlerin kendi aralarında her hangi bir 
konuda meydana gelecek anlaşmazlıklarda Baş
vekâlet (Umumi Murakabe Heyeti) hakemlik 
eder. 

İstihsalin tesbiti 

MADDE 15. — Şeker fabrikalarının istihsal
leri sahipleri veya temsilcileri tarafından günü 
gününe tesbit ve fabrika içinde veya mahallî ma
liye teşkilâtına bir (beyanname ile bildirilecek de
polarda muhafaza edilir. Mahallî maliye teşkt 
lâtı günlük istihsali tesbit etmek üzere şeker fab
rikalarında memur bulundurabilir. İstihsal ve 
tesbit edilip de bir daha fabrikasyona tâbi tutul
ması icabeden miktarlar maliye teşkilâtının ma
lûmatı tahtında, evvelce tesbit edilmiş bulunan 
miktardan tenzil ve yeniden tesbit olunur. 

Şeker ithali 

MADDE 16. — Memleketteki şeker fabrika
ları istihsalinin istihlâke yetmemesi veya memle
kette şeker stoku tesisine lüzum görülmesi halle
rinde İktisat ve Ticaret Vekâletinin teklifi ve ic
ra Vekilleri Heyetinin kararı ile hariçten şeker 
ithal edilebilir. Bu kararda, ithal edilecek şeker
lerin miktarı ile bu şekerleri hariçten getirmek 
veya getirtmek ve satmakla vazifelendirilecek teş
kilât da tesbit olunur. Bu şekerler, satışı yapa
cak teşkilâta ithal mevkilerinde, gümrük kapısın
daki maliyetleri ile devrolunur. 

ithal mevkilerinden memleket içindeki satış 
merkez veya depolarına nakledilmeleri lâzımge-
len şekerlerin devir maliyet fiyatına, ithal mev
kilerinden bu mahallere kadar olan nakliye, si
gorta masrafları ile diğer masraflar da ilâve edi
lir. 

Bu şekerlerin maliyetleri ile yerli benzerleri 
için icra Vekilleri Heyetince tesbit edilmiş olan 
toptan satış fiyatlarına göre tekevvün edecek sa
tış bedelleri arasındaki fark, maliyet bedelleri 
üzerinden % 2 nispetindeki tavassut komüsyonu 
eksiği ile, vazifeli satış teşkilâtı tarafından is
tihlâk Vergisi olarak maliyeye ödenir. 

( S. Saj 

i Muvakkat E. 
i 
I Anlaşmazlkılar ve tahkim 

i MADDE 13. —'Hükümet lâyihasının 14 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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İstihsalin tesbiti 

i MADDE 14. — Hükümet lâyihasının 15 nci 
I maddesi aynen kabul edilmiştir. 
I 
i 
i 

i 

. 

Şeker ithali 

MADDE 15. — Hükümet lâyihasının 16 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Şeker ve şekerli madde ihracı 

MADDE 17. — icra Vekilleri Heyeti dâhil
de istihsal olunan şekerlerin yabancı memleket
lere ihracına müsaade edebilir. Bu suretle ih-
racedilecek şekerlerden istihlâk Vergisi alın
maz. Bu şekerlerin 11 nci maddeye göre hesab-
edilecek kârı da ihtiva eden ihraç maliyetleri 
ile döviz rayiçlerine göre hesaplanacak satış be
delleri arasında hâsıl olan leh ve aleyhteki 
farklar Maliyeye aittir. 

Memleket içinde imal edilen şekerli maddele
rin yabancı memleketlere ihracı halinde terkip-
lerindeki şekere tekabül eden ve Maliye ve iş
letmeler Vekâletlerince tâyin olunacak miktara 
ait bulunan istihlâk Vergisi ihracolunan şeker
li maddenin sahibine iade olunur. 

Ancak bahis mevzuu iade muamelesi için : 
a) Ihracedilecek maddelerin nev'ini, mikta

rını, kablarınm aded ve nev'ini, hangi gümrük
ten ihracedileceğini gösterir bir nakliye tezkere
sinin, bu maddelerin imal edildiği yer vergi da
iresinden alınması, 

b) Nakliye tezkeresinin tanzim tarihinden 
itibaren üç ay zarfında bu maddelerin aynen 
ilıracedildiğini mübeyyin gümrük idaresinden 
alınacak vesikanın (a) fıkrasında sözü edilen 
vergi dairesine ibraz edilmesi, 

Şarttır. Bu şartlardan her hangi birine ria
yet edilmemesi halinde istihlâk Vergisi iade 
olunmaz. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 18. — 12 . V I . 1930 tarihli ve 1718 
sayılı Kanunun 3, 5, 6 ve 7 nci maddelerinin, 
15 .1 .1943 tarihli ve 4385 sayılı Kanunun 6 nci 
maddesinin, 2 1 . V I . 1944 tarihli ve 4597 sayılı, 
6 . I I . 1946 tarihli ve 4855 sayılı, 16 . V I . 1947 
tarihli ve 5086 sayılı kanunların şekere müta-
allik hükümleri ile 5 . IV . 1341 tarihli ve 601 
sayılı, 7 . V . 1935 tarihli ve 2699 sayılı, 12. V I . 
1935 tarihli ve 2785 sayılı, 27 . X I I . 1946 tarihli 
ve 4982 sayılı, 5 . V I I . 1950 tarihli ve 5667 sa
yılı, 15. V I I . 1953 tarihli ve 6168 sayılı, 
20. V . 1955 tarihli ve 6607 sayılı kanunlar ve 
25 .1.1937 tarihli ve 3101 sayılı Kanunun 1, 2,' 
4 ncü ve muvakkat 1 nci maddeleri, 15 .1.1943 
tarihli ve 4385 sayılı Kanunun 2, 4, 7, 8 ve mu-

Şeker ve şekerli madde ihracı 

MADDE 16. — Hükümet lâyihasının 17 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 17. — Hükümet lâyihasının 18 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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vakkat 1 nci ve 2 nci maddeleri, 22. X I I . 1948 
tarihli ve 5281 sayılı Kanunun 1 nci ve muvak
kat maddeleri ilga edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1. — 23 . V I I . 1955 
tarihli ve K/986 sayılı karar ile Merkez Ban
kasında ihdas olunan fon hesabındaki paraların 
yarısı bu kanunun 11 nci maddesinin (d) fık
rası ile ihdas olunan fon hesabına naklolunur. 
Mütebakisi istihlâk Vergisi olarak bütçeye irat 
kaydedilir. 

MUVAKKAT MADDE 2. —.1950 yılından 
önce mevcut şirketlere ait bulunan şeker fab
rikalarının bu kanunun meriyete girmesinden 
evvelki istihsal kampanyalarına aidolarak bu 
devredeki mevzuata göre tesbit edilmiş olup he
nüz hazinece tesviye edilmemiş bulunan menfi 
fon alacakları bu kanunun meriyete girdiği ta
rihten itibaren bir ay içinde ve bu kanunun mer
iyet tarihinden itibaren altı ay içinde tesbit olu
nacak mütaakıp kampanyalara ait menfi fon 
alacakları da 1957 malî yılında muvakkat birin
ci maddede yazılı fon hesabından ödenir. 

MUVAKKAT MADDE 3. — Muvakkat 2 nci 
maddede yazılı fabrikalar dışında kalan şeker 
fabrikalarının sözü edilen maddede yazılı dev
reye ait şeker satışlarından dolayı, bu şeker
lerin aidolduğu kampanyalara uygulanan top
tan satış fiyatları, munzam İstihlâk Vergileri 
ve 2 3 . V I I . 1955 tarihli ve K/986 sayılı karar 
ile ihdas olunan fiyat farkları nazarı itibara 
alınarak, bu fabrikalara ilk istihsal yıllarından 
itibaren 11, 12 ve 14 ncü maddeler hükümleri 
uygulanarak muvakkat 1 nci maddedeki fon
dan, bu fon yetmediği takdirde 11 nci madde
nin (a) fıkrasında sözü edilen tahsisattan kâr
ları Hazinece tediye olunur. 

MUVAKKAT MADDE 4. — 601 sayılı Ka
nuna tevfikan imtiyaz almış olan şeker fabri
kaları imtiyaz müddetlerinin sonuna kadar ay
rıca bir müsaade istihsaline lüzum kalmadan 
bu kanun hükümlerine tâbi olurlar. Ancak mev
cut imtiyazları gereğince sahip bulundukları 
muaflıklardan da imtiyaz müddetlerinin sonu
na kadar faydalanmakta devam ederler. 

Halen imtiyaz müddeti bitmiş veya bu ka
nunun meriyete girdiği tarihten sonra bitecek 

17 — 
Muvakkat E. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Hükümet lâyi
hasının muvakkat 1 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Hükümet lâyi
hasının muvakkat 2 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 3. — Muvakkat 2 nci 
maddede yazılı fabrikalar dışında kalan şeker 
fabrikalarının sözü edilen maddede yazılı dev-
reye ait şeker satışlarından dolayı, bu şekerlerin 
aidolduğu kampanyalara uygulanan toptan sa
tış fiyatları, munzam İstihlâk Vergileri ve 
23 . VII . 1955 tarihli ve K/986 sayılı Karar ile 
ihdas olunan fiyat farkları nazarı itibara alı
narak, bu fabrikalara ilk istihsal yıllarından iti
baren 11, 12 ve 13 ncü maddeler hükümleri uy
gulanarak muvakkat 1 nci maddedeki fondan, 
bu fon yetmediği takdirde 11 nci maddenin (a) 
fıkrasında sözü edilen tahsisattan kârları Hazi
nece tediye olunur. 

MUVAKKAT MADDE 4. — Hükümet lâyi
hasının muvakkat 4 ncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 
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olanların bu kanunda yazılı hak ve muaflıklar
dan faydalanabilmeleri lera Vekilleri Heyetin
den ayrıca müsaade istihsaline bağlıdır. 

MUVAKKAT MADDE 5. — Yeni kurulan 
şeker şirketlerinin Türkiye Şeker Fabrikaları A. 
Ş. ile birleşmelerinde Türkiye Şeker Fabrikaları 
A. Ş. nin 1941 senesinden evvel mevcudolan sa
bit kıymetlerine takdir edilecek yeni değerler do-
layısiyle aktifinde meydana gelecek artışlardan 
mütevellit farklar Gelir Vergisine veya diğer 
her hangi bir vergiye tâbi tutulamaz. 

Meriyet tarihi 

MADDE 19. — Bu kanun 
tarihinde meriyete girer. 

1 Temmuz 1956 

İcra yetkisi 

MADDE 20. — Bu kanun hükümlerini icra
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

24 . V . 1956 

Başvekil 
A. Menderes 

Devlet Vekili ve 
Millî Müdafaa V. V. 

Ş. Ergin 
Devlet Vekili 
C. Yardımcı 
M. M. Vekili 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 

Maarif Vekili 
A. Özel 

İktisat ve Ti. Vekili 
Z, Mandalinci 

Güm. ve in. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
A. Demirer 

Devlet Vekili 
M. C. Bengü 
Devlet Vekili 

E. Kalafat 

Adliye Vekili 
H. A. Göktürk 
Dahiliye Vekili 

E. Menderes 
Maliye Vekili 
N. Ökmen 

Nafıa Vekili 
M. Çavuşoğlu 

Sıh. ve iç. Mua. Vekili 
N. Körez 

Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 
Çalışma Vekili 

M. Tarkan 

Muvakkat E. 

MUVAKKAT MADDE 5. — Hükümet lâyi
hasının muvakkat 5 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Meriyet tarihi 

MADDE 18. — Hükümet lâyihasının 19 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İcra yetkisi 

MADDE 19. •— Hükümet lâyihasının 20 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

işletmeler Vekili 
S. Ağaoğlu 

»•«-« 
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Devre : X A I A 
içtima: 2 S. S A Y I S I : l \ ö 

Aydın, Balıkesir, Bilecik, Edirne, Eskişehir, Kırklareli ve Konya 
vilâyetlerinde 1955 - 1956 yıllarında tabii âfetlerden zarar görenlere 
yapılacak yardım hakkında kanun lâyihası ve Muvakkat Encümen 

mazbatası (1 /472) 

T. C. 
Başvekalet 29 . V . 1956 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

• Sayı: 71 - 372/1808 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Aydın, Balıkesir, Bilecik, Edirne, Eskişehir, Kırklareli ve Konya vilâyetlerinde 1955 - 1956 
yıllarında tabiî âfetlerden zarar görenlere yapılacak yardım hakkında Nafıa Vekâletince hazırla
nan ve Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 24 . V . 1956 tarihinde kararlaştırılan ka
nun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A. Menderes 

ESBABI MUCİBE 

1955 - 1956 senelerinde Aydın, Balıkesir, Bilecik, Edirne, Eskişehir, Kırklareli ve Konya vilâyet-* 
leri dâhilinde vukua gelen su baskını, yer sarsıntısı ve yangın gibi âfetlerden zarar gören ve bil
hassa köyde bulunan vatandaşlara mevcut tahsisatla asgari ihtiyaçlarını karşılıyan sağlam mes
kenler yapmalarına yardım imkânı bulunamamıştır. 

Bu vatandaşları bu durumdan kısa zamanda kurtaracak toplu halde hasar gören köy ve ka
sabalara toplu şekilde meskenler yaptırmak maksadiyle ekli kanun lâyihası hazırlanmış ve bundan 
evvel muhtelif vesilelerle çıkarılmış bulunan kanun maddelerinden istifade edilmiştir. 

Köylerde yapılacak meskenler için sarf edilecek paranın % 50 sinin Ziraat Bankası kaynakla
rından temini derpiş edilmiştir. 

Bilhassa ekseriyeti teşkil eden köylü vatandaşların malî durumları göz önünde tutularak yapı
lacak meskenlerin maliyet bedelleri üzerinden ve faizsiz olarak verilmeleri ve borçlarının bir kısmı
nın lüzumu halinde affedilmeleri de uygun görülmüş ve bunun için İcra Vekilleri Heyetine sa
lâhiyet tanınmıştır. 

Yapılacak en küçük bir evin dâhi 6 - 7 bin liraya çıkacağı ve yol, su ve kanalizasyon gibi te
sisleriyle beraber 8 - 9 bin liraya mololacakları hesabedilerek ve yapılan tesbitlere göre hasar gö
ren mesken sayısı 2 500 olduğuna göre takriben 21 milyon liraya ihtiyacolacağı tahmin edilmiş 
ve bât miktarın seneliği yedi milyon liralık tahsisatla temini düşünülmüştür. 



Muvakkat Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Muvakkat Encümen 16 .VI. 1956 

Esas No. 1/472 
Karar No. 2 

Yüksek Reisliğe 

«Aydın, Balıkesir, Bilecik, Edirne, Eskişe
hir, Kırklareli, Konya ve Denizli vilâyetlerin
de 1955 - 1956 yılında tabiî âfetlerden zarar 
görenlere yapılacak yardım» hakkındaki kanun 
lâyihası Yüksek Meclis Umumi Heyetinin kara-
riyle Adliye, Dahiliye, Bütçe, Maliye ve Nafıa 
komisyonlarından seçilen üçer kişiden müteşek
kil Muvakkat Encümenimize havale buyurul-
makla tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının tümü üzerindeki yapılan görüşme
lerde : Su baskını, yangın ve yer sarsıntısı gi
bi âfetlerden zarar gören ve bugün açık arazi
de çadırlarda barınmakta olan binlerce vatan
daşın elem ve ıstıraplarının her çareye baş vu
rulmak suretiyle ve süratle dindirilmesinin dev
letin en önemli vazifelerinden birisini teşkil et
tiğini, hükümetin mücerret bu gayenin tahak
kuku için bir kanun lâyihası getirmiş olması
nın encümenimizce takdirle karşılandığını kay
dettikten ve toplantılara iştirak ettirilmiş olan 

. ilgili vekâletler temsilcileriyle Ziraat Bankası 
mümessilinin bu konu üzerindeki mütalâları da 
dinlendikten sonra, muhtelif tarihlerde seylâp, 
yangın ve zelzeleden mutazarrır olanlara yapı
lan yardımlara mütedair mevzuat hükümleri 
gözönünde bulundurulmak suretiyle maddele
rin müzakeresine geçilmesi karar altına alın
mıştır. 

Cereyan eden müzakereler sonunda; alâkalı 
vekâletler mümessilleriyle de mutabık kalınarak 
lâyihanın aynen kabul edilen maddeleriyle ya
pılan teklif üzerine tadil olunan maddeler ve 
bunların mucip sebepleri aşağıda hulasaten 
gösterilmiştir. 

Lâyihanın birinci maddesi : 
a) Kanun lâyihasının Yüksek Meclise şev

kinden sonra Denizli vilâyetinin Yeşilova nahi
yesinde vukubulan yangından zarar gören va
tandaşlarımızın da bu kanun hükümlerinden 
faydalanmaları yolunda vâki teklif üzerine De
nizli vilâyeti bu kanunun şümulü dâhiline so
kulmuştur. 

b) Köylerde vatandaşın ahır, dam, saman
lık gibi meskeninin müştemilâtından olan bina
larının yanmış, yıkılmış veyahut ağır hasara 
uğramış olması keyfiyeti dikkat nazara alına
rak bunların da onarılması için yeniden hüküm 
vaz 'olunmuştur. 

c) Yapılacak inşaatın kısa bir zamanda bi
tirilmesini ve aynı zamanda işin ihaleye çıkarıl
ması sırasında taahhüde girişeceklerin mukave
leye bağlanmalarında kolaylık temini gayesine 
matuf olarak 6683 sayılı Kanunda olduğu gibi 
Maliye Vekiline 21 milyon lirayı geçmemek üze
re bono çıkarmak yetkisi tanınmak suretiyle 
madde tadilen kabul edilmiştir. 

İkinci madde : 
Meskenleri tapuda kayıtlı olmıyanlarm, şehir 

ve kasabalarda belediye encümenleri, köylerde 
ise muhtar ve ihtiyar meclislerince tanzim ve 
idare heyetlerince tasdik olunmuş mazbatalar
la bu kanundaki haklardan faydalanmaları 
prensip olarak kabul edilmekle madde bu su
retle tadil olunmuştur. 

Üçüncü maddesi : 
a) Hazine ile fert hukukunun tevem tu

tulması esası dikkat nazara alınarak yanan, yı
kılan veya ağır hasara uğrıyan gayrimenkullere 
ait arsalarla hasar görmemiş ve istimlâkine lü
zum ve zaruret hâsıl olmuş bulunan gayrimen-
küllerin bedellerinin köylerde köy ihtiyar mec
lisinden ve vazifeli fen adamlarından birer zat
tan olmak üzere iki, şehir ve kasabalarda bele
diye meclisi âzasından, mülk sahiplerinden ve 
vazifeli fen adamlarından seçilecek üç kişilik 
komisyonun marifetiyle takdiri, 

b) Gerek maddi hata ye gerekse takdir olu
nan kıymetlere alâkalılar "tarafından vukujpula-
cak itirazların tetkiki sonunda, idari kazadan 
Sâdır olaealf kararların katiyet ifade etmemesi 
ve bunlar hakkında salahiyetli mahkemeye mü
racaat yolunun daima açık bulunması hasebiyle 
hizmetin bir an evvel ifasını temin bakımından 
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ilgililerin ilân tarihinden itibaren beş gün için
de doğruca asliye hukuk mahkemesine dâva aça
bilecekleri prensibi kabul edildiğinden madde 
bu şekilde tadil olunmuştur. 

Dördüncü maddesi : 
Bu maddede mevcut (itiraz edilip idare he

yetlerince nihai karara varılan gayrimenkuller) 
ibaresi, üçüncü madde ile gerek maddi hata ve 
gerekse takdir olunan kıymetler için idare he
yetlerine itirazda bulunma yetkisi tanınmadığın
dan maddeden çıkarılmıştır. 

Hükümet teklifinin 5'nci maddesi aynen ka
bul. edilmiştir. 

Hükümet teklifinin «6» ncı maddesinde ifa
de değişikliği yapılmak suretiyle madde kabul 
edilmiştir. 

Hükümet teklifinin 7, 8, 9 ve 10 ncu madde
leri aynen kabul edilmiştir. 

On birinci maddesi ise : 
Bu kanun gereğince köylerde yapılacak mes

kenlere ait bedellerin % 50 sinin Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankasınca karşılanacağı dikkat 
nazara alınarak köylerde inşa olunacak binala
rın maliyet bedelleri üzerinden birinci derece ve 
sırada Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası le
hine, şehir ve kasabalardakilerin de aynı esaslar 
dairesinde Hazineye ipotek edilmesi prensip ola
rak kabul edilmiş ve kanundan faydalanmak 
için zarar gören ev sahibinin veya hissedarlar
dan en az birinin zarar ânında evde oturmuş 
olması şartı çıkarılmıştır. 

Hükümet teklifinin on ikinci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

On üçüncü maddesi : Bu maddede mevcut 
(bu yılı takibedecek üçüncü yıl taksiti de öden
mezse borcun tamamı muacceliyet kesbeder) 
ibaresi çıkarılarak yerine ödenmemiş taksitler 
mütaakip seneler taksitlerine tevzi suretiyle tah
sil edilir kaydiyle, köyler için (kuraklık ve afat 
gibi) mücbir veya fevkalâde bir sebep yüzünden 
taksitlerin vâdesinde ödenmemesi halinde Zi
raat Bankası mevzuatına göre tecil muamelesi 
yapılacağı hükmü vaz 'olunmak suretiyle madde 
tadilen kabul edilmiştir. 

On dördüncü maddesi : 
Bu madde «hak sahiplerinden» ibaresi ilâve 

3 - -
edilmek suretiyle tadilen kabul edilmiştir. 

On beşinci maddesi : 
Bu maddeden (evini kendi yaptırabilecek du

rumda bulunanlara ev verilemez) ibaresi çıka
rılmak suretiyle madde tadilen kabul edilmiş
tir. 

On altıncı maddesi : 
Yapılacak binalara lüzumlu olan tomruk ve 

kerestenin şehir ve kasabalar için maliyet be
deli üzerinden ve köyler için de 3653 sayım Ka
nunun 17 nci maddesi gereğince Ziraat Vekâle
tince verilmesi yolunda ileri sürülen teklif ka
bul edilerek madde bu suretle tadil edilmiştir. 

Hükümet teklifinin 17, 18, 19 ve 20 nci mad
deleri aynen kabul edilmiştir. 

Yirmi birinci maddesi : 
Âfetten zarar görenlere yardımda bulunmak 

üzere kurulan millî yardım komiteleriyle, yar
dım komitelerine makbuz mukabilinde 1956 ma
lî yılında yapılacak bağış ve yardımların her 
türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutulması 
prensibi vaz'edilmek suretiyle madde tadilen 
kabul edilmiştir. 

Hükümet teklifinin 22, 23, 24 ve 25 nci mad
deleri aynen kabul edilmiştir. 

Felâketzede vatandaşların bir an önce başla
rını sokacak meskene kavuşmalarını teminen iş
bu kanun lâyihasının tercihan ve müstacelen gö
rüşülmek karariyle Umumi Heyetin tasvibine 
arz edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Muvakkat En. Reisi M. M. 

Eskişehir Samsun 
.1. Potuoğlu E. Anıt 

Kâtip 
Eskişehir Denizli 
H. Sezen O. Ongan 
Erzurum Siird 
E. Tunçel M. Daim Süalp 

(imzada bulunamadı) 
Kırklareli Kocaeli 
Ş. Bakay S. Yalım 

(İmzada bulunamadı) 
Aydın 

C. Ülkü 
(imzada bulunamadı) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ ' 

Aydın, Balıkesir, Bilecik, Edirne, Eskişehir, 
Kırklareli ve Konya vilâyetlerinde 1955 - 1956 
yıllarında tabiî âfetlerden zarar görenlere yapıla

cak yardım hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Aydın, Balıkesir, Bilecik, 
Edirne, Eskişehir, Kırklareli ve Konya vilâyet
leri dâhilinde 1955 - 1956 yıllarında vukua ge
len su baskını, yangın yer sarsıntısı gibi âfetler 
neticesinde kendileri veya murisleri adına tapu
da kayıtlı meskenleri toplu halde yanmış veya 
yıkılmış veyahut ağır hasara uğramış olanlara 
borçlanma suretiyle ve borçlanma bedelleri 
taksitle ödenmek şartiyle mesken yaptırmak ve 
meskenlerini kendileri yaptıracaklara aynı şe
kilde borç para vererek yardımda bulunmak 
üzere yıllık ödeme miktarı yedi milyon lirayı 
geçmemek üzere yirmi bir milyon liraya kadar 
gelecek yıllara sâri tahhütlere girmeye Nafıa 
Vekili mezundur. 

Bu maksatla Nafia Vekâleti bütçesine ko
nulan paralar, 1050 ve 2490 sayılı Kanun hü
kümleriyle mukayyedolmaksızm Maliye ve Nafıa 
Vekâletlerince müştereken hazırlanıp İcra Vekil
leri Heyetince kabul olunacak esaslar dairesinde 
sarf olunur. 

Bu kanun gereğince köylerde yapılacak mes
kenlere ait bedellerin % 50 si Ziraat Bankasınca 
karşılanır. 

MADDE 2. — Sahiboldukları meskenleri 
tapuda kayıtlı olmıyanlarda mahalle veya köy 
ihtiyar heyetlerinden verilmiş ve kaza idare 
heyetlerince tasdik edilmiş mazbatalarla bu ka
nundaki haklardan faydalanırlar. 

MADDE 3. — Yanan, yıkılan veya ağır ha
sara uğrıyan meskenlere ait arsaların bedelleri 
köylerde köy ihtiyar heyetlerinden bir, mülk 
sahibi köylülerden bir ve serbest fen adamların
dan bir zattan, şehir ve kasabalarda belediye 
meclisi âzasından bir, mülk sahiplerinden bir, 
ve serbest fen adamlarından bir zattan müteşek
kil üç kişilik komisyonlar marifetiyle takdir et-

MUVAKKAT ENCÜMENİN TADİLİ 

Aydın, Balıkesir, Bilecik, Edirne, Eskişehir, 
Kırklareli, Konya ve Benizli vilâyetlerinde 
1955 - 1956 yılında tabiî âfetlerden zarar gören
lere yapılacak yardım hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Aydın, Balıkesir, Bilecik, 
Edirne, Eskişehir, Kırklareli, Konya ve Denizli 
vilâyetleri dâhilinde 1955 - 1956 yılında vukua 
gelen su baskını, yangın, yer sarsıntısı gibi âfet
ler neticesinde kendileri veya murisleri adına 
tapuda kayıtlı meskenleri toplu halde yanmış 
veya yıkılmış veyahut ağır hasara uğramış olan
lara borçlanma suretiyle ve borçlanma bedelle
ri taksitle ödenmek şartiyle mesken ile mahal
lî hususiyetler ve iştigal mevzuları göz önünde 
bulundurularak meskenin ahır, dam ve saman
lık gibi müştemilâtından olan binaları yaptır
mak ve meskenlerini kendileri yaptıracaklara ay
nı şekilde borç para vererek yardımda bulun
mak üzere yıllık ödeme miktarı (7 milyon) 
lirayı geçmemek üzere (21 milyon) liraya ka
dar gelecek yıllara sâri taahhütlere girmeye 
Nafia Vekili ve faizleriyle birlikte bu miktarı 
geçmemek üzere bono çıkarmaya Maliye Vekili 
mezundur. 

Bu maksatla Nafia Vekâleti bütçesine konu
lan paralar, (1050) ve (2490) sayılı Kanun hü
kümleriyle mukayyet olmaksızın Maliye ve Na
fia vekâletlerince müştereken hazırlanıp İcra 
Vekilleri Heyetince kabul olunacak esaslar da
iresinde sarf olunur. 

Bu kanun gereğince köylerde yapılacak mes
kenlere ait bedellerin yüzde 50 si Ziraat Ban
kasınca karşılanır. 

MADDE % — Meskenleri tapuda kayıtlı ol-
mıyanlar da şehir ve kasabalarda belediye encü
menlerince, köylerde ise köy muhtar ve ihtiyar 
meclislerince, tanzim ve idare heyetlerince tas
dik edilmiş mazbatalarla bu kanundaki hak
lardan faydalanırlar. 

MADDE 3. — Yanan, yıkılan veya ağır ha
sara uğrayan gayrimenkullere ait arsalarla, ha
sar görmemiş ve istimlâkine lüzum ve zaruret 
bulunan gayrimenkullerin bedelleri, köylerde 
köy ihtiyar meclisinden ve vazifeli fen adamla
rından birer zattan olmak üzere iki, şehir ve ka
sabalarda belediye meclisi âzasından mülk sa
hiplerinden ve vazifeli fen adamlarından seçi-
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tirilir. Serbest fen adamı bulunmıyan yerlerde 
bu işlerden anlıyan bir zât komisyona alınır. 
Bu komisyonlar mahallin en büyük mülkiye 
âmirleri tarafından teşkil edilir. Komisyonlar 
aralarından seçecekleri reisin başkanlığında ça
lışır ve ekseriyetle karar verilir. 

Mezkûr arsaların komisyonlarca hazırlana
cak basit krokileriyle yüzölçülerini, beher 
metre karesine takdir edilen bedeli ihtiva eden 
cetveller 10 gün müddetle mahallî imkân ve 
şartlara göre ilân olunur. 

Takdir ettirilen kıymetlere ilân müddetinin 
hitamından itibaren yedi gün içinde vilâyet 
merkezinde vilâyet, kazalarda kaza idare hey
etine itiraz olunabilir. 

îdare heyetleri itirazları bir hafta içinde 
karara bağlarlar, idare heyetlerinin nihai ola
rak tâyin edecekleri kıymetler hakkında ilgi
liler tebliğ tarihinden itibaren beş gün içinde 
asliye hukuk mahkemesine dâva açabilirler. 
Dâva dilekçesinin mahkemece kaydedildiği gün
den itibaren sekiz gün içinde taraflar, diğer 
dâvalara tercihan mahkemeye çağırılırlar. Bu 
dâvalar basit muhakeme usulüne tâbidir. Kıy
mete ait dâvanın açılması veya temyiz talebi 
bu kanuna göre yapılacak muameleleri ve in
şaat ameliyesini hiçbir suretle durdurmaz. Bu 
dâvalar dolayısiyle mahkemelerce ihtiyati ted
bir kararı verilmez. 

MADDE 4. — Üçüncü maddede yazılı itiraz 
müddetinin sonunda bedeline itiraz edilmiyen 
gayrimenkullerle itiraz edilip idare heyetlerin
ce nihai karara bağlanan gayrimenkullerin kıy
metlerini gösteren belgeler sahipleri adına tan
zim olunarak belediye ve köy ihtiyar heyetle
rince müracaatlarında kendilerine veya kanu
ni mümessillerine verilir. Hisseli veya intikali 
yapılmamış gayrimenkullerin kıymet belgeleri 
hissedarları veya kanuni mirasçıları adına tan
zim olunur. 

Bu kıymet belgelerinin kayıtları kaymakam 
veya vali tarafından tasdikli defterlerde tutu
lur. 

Tapuda kaydı bulunmıyan veya mülkiyeti 
ihtilaflı veyahut veraset ilâmı ibraz edilmemiş 
olan gayrimenkullere ait kıymet belgelerine 
mülk sahibinin veya mutasarrıfının adı yazıl-

5 -
Muvakkat E. 

lecek üç kişilik komisyonlar marifetiyle tak
dir edilir. 

Bu komisyonlar mahallin en büyük mülki
ye âmirleri tarafından teşkil edilir. Komisyon
lar aralarından seçecekleri reisin başkanlığında 
ealısır ve ekseriyetle karar verirler. 

Mezkûr arsaların komisyonlarca hazırlana
cak basit krokileriyle yüz ölçülerini beher met
re karesine takdir edilen bedeli ihtiva eden cet
veller on gün müddetle mahallî imkân ve şart
lara göre ilân olunur. 

Takdir ettirilen kıymetlere ilgililer ilân müd
detinin hitamından itibaren beş gün içinde asliye 
hukuk mahkemesine dâva açabilirler. Dâva dilek
çesinin mahkemece kaydedildiği günden itiba
ren sekiz gün içinde taraflar diğer dâvalara 
tercihan mahkemeye çağrılırlar. Bu dâvalar ba
sit muhakeme usulüne tâbidir. Kıymete ait dâ
vanın açılması veya Temyiz talebi bu kanuna 
göre yapılacak muameleleri ve inşaat ameliyesi
ni hiçbir suretle durdurmaz. Bu dâvalar dola
yısiyle mahkemelerce ihtiyati tedbir kararı ve
rilmez. 

MADDE 4. — Üçüncü maddede yazılı itiraz 
müddetinin sonunda itiraz edilmiyen gayrimen
kullerin kıymetlerini gösteren belgeler sahip
leri adına tanzim olunarak belediye ve köy ih
tiyar meclislerince müracaatlarında kendilerine 
veya kanuni mümessillerine verilir. Hisseli ve
ya intikali yapılmamış gayrimenkullerin kıymet 
belgeleri hissedarları veya kanuni mirasçıları 
adına tanzim olunur. 

Bu kıymet belgelerinin kayıtları kaymakam 
veya vali tarafından tasdikli defterlerde tutu
lur. 

Tapuda kaydı bulunmıyan veya mülkiyeti 
ihtilaflı veyahut veraset ilâmı ibraz edilmemiş 
olan gayrimenkullere ait kıymet belgelerine 
mülk sahibinin veya mutasarrıfının adı yazıl-
mıyarak sadece ada ve parsel sayısı, yüz ölçü
sü ve evsafiyle takdir edilen bedeli kaydedilir. 
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mıyarak sadece ada ve parsel sayısı, yüzölçü-
sü ve evsafiyle takdir edilen bedeli kaydedilir 
ve bunlar belediye veya köy kasasında muha
faza edilerek sahipleri belli oldukça isimleri 
yazılıp kendilerine verilir. Bu nevi belgelere 
ait bedeller Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kasına yatırılır. 

İlân tarihinden itibaren on yıl içinde sahibi 
çıkmıyan kıymet belgeleri hükümsüz addedilir 
ve bankadaki mukabilleri hazineye irat kaydo
lunur. 

MADDE 5. — Dördüncü madde gereğince 
tanzim olunan kıymet belgelerinde yazılı be
deller borçlanma bedellerine mahsubolunur. Bu 
belgelere ait gayrimenkullerin tapu kayıtları 
tapu dairelerince, ibraz olunacak belgelere müs
teniden hazine namına tashih ve tescil edilir. 

MADDE 6. — Bu kanuna göre bina yapıla
cak arsa ve araziden hazineye, hususi idare
lere, belediyelere, köylere ve katma bütçeli da
irelere (Vakıflar hariç) aidolanlar âmme hiz
metine tahsis edilmemiş bulunmak şartiyle 
Nafıa Vekâletinin talebi üzerine bedelsiz olarak 
bu işe terk olunur. Eşhasa ait gayrimenkuUer 
de belediyeler veya köy ihtiyar heyetleri tara
fından 3710 ve 442 sayılı kanunlar gereğince 
istimlâk olunur. İstimlâk bedelleri vergi kıy
metlerinin 15 mislini geçemez. Bu yerlerin imar 
ve parselasyon plânları Nafıa Vekâletince yap
tırılır. imar plânına göre okul, cami ve köy 
odası gibi umuma mahsus yerler için tefrik 
edilecek eşhas mülkiyetinde olan arsa bedelle
ri bu kanunla temin edilen tahsisattan karşıla
nır. Bu gibi yerlere ait istimlâk bedelleri yatı
rılan mesken bedellerinin maliyetinin hesabın
da nazara alınmaz. Alâkalılarca cami, okul ve 
köy odası yapılmak istenildiği takdirde bunla
ra ait arsalar hazinece bedelsiz olarak köy tü
zel kişiliğine ve hususi idarelere terk olunur. 

MADDE 7. — Bu kanuna göre mesken inşa 
edilecek yerlerin tevhidi ve plânlarının hazır
lanıp parsellenmesi Nafıa Vekâletince yapıl
dıktan sonra âfetten zarar görenlere kur'a ile 
tahsis olunur. 

MADDE 8. — Yeni binaların inşa edileceği 
sahalarda yeni inşa edilecek meskenlerin mali-

6 — 
Muvakkat E. 

Ve bunlar belediye veya köy kasasında muhafa
za edilerek sahipleri belli oldukça isimleri ya
zılıp kendilerine verilir. Bu nevi belgelere ait 
bedeller Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına 
yatırılır. 

ilân tarihinden itibaren 10 yıl içinde sahibi 
çıkmıyan kıymet belgeleri hükümsüz addedilir. 
Ven bankadaki mukabilleri Hazineye irat kay
dolunur. 

MADDE 5. — Hükümetin 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanuna göre bina yapıla
cak arsa ve araziden Hazineye, özel idareler, 
belediyelere, köylere ve katma bütçeli dairelere, 
(Vakıflar hariç) aidolanlar âmme hizmetine tah
sis edilmiş bulunmamak şartiyle Nafıa Vekâle
tinin talebi üzerine bedelsiz olarak bu işe terk 
olunur. Eşhasa ait gayrimenkuUer de belediye
ler ve köy ihtiyar meclisleri tarafından 3710 ve 
442 sayılı kanunlar gereğince istimlâk olunur. 
istimlâk bedelleri vergi kıymetlerinin 15 misli
ni geçemez. Bu yerlerin imar ve parselasyon 
plânları Nafıa Vekâletince yaptırılır, imar plâ
nına göre okul, cami ve köy odası gibi umuma 
mahsus yerler için tefrik edilecek eşhas mülki
yetinde olan arsa bedelleri bu kanunla temin 
edilen tahsisattan karşılanır. Bu gibi yerlere 
ait istimlâk bedelleri yatırılan mesken bedelleri
nin maliyetinin hesabında nazara alınmaz. Alâ
kalılarca cami, okul ve köy odası yapılmak is
tenildiği takdirde bunlara ait arsalar Hazinece 
bedelsiz olarak köy tüzel kişiliğine ve hususi 
idarelere terk olunur. 

MADDE 7. — Hükümetin 7 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Hükümetin 8 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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yet bedeli bu meskenlere isabet eden istimlâk 
bedelleriyle kıymet belgelerinde yazılı miktar
ların mecmuundan ibarettir. Birinci fıkra gere
ğince tesbit olunacak bedel meskene ayrılan 
parsellerin mesahai sathiyesine taksim edilmek 
suretiyle beher metre karenin bedeli tesbit olu
nur. 

MADDE 9. -T- Meskenlerini kendileri yap
tırmak istiyenlere tahsis olunacak arsanın be
deli yedlerindeki kıymet belgelerinde yazılı 
miktardan noksan olduğu takdirde aradaki 
fark nakden kendilerine ödenir. 

MADDE 10. — Bu kanuna göre yaptırılacak 
ev ile arsaların bedelini borçlanmak istiyenler 
evin bedeli ile bu evin arsa bedeli mecmuundan 
sahiboldukları kıymet belgeleri bedeli çıktık
tan sonra kalan miktar üzerinden borçlandırı
lır. 

MADDE 11. — Bu kanuna göre yapılacak 
binalar maliyet bedelleri üzerinden birinci de
rece ve sırada Hazine lehine ipotek tesis edil
mek suretiyle bu kanundan faydalanacak kim
selere temlik edilir. Meskenlerini kendileri yap
tırmak istiyenler, verilen plân dairesinde Nafıa 
Vekâletince tâyin olunacak müddet zarfında 
binalarını yaptırmaya mecburdurlar. 

Bu kanun hükümlerinden istifade için za
rar gören ev sahibinin veya hissedarlardan en 
az birinin zarar anında evde oturmuş olması 
şarttır. 

Bu maddeye göre temlik edilecek binalar
dan doğan Hazine alacakları Hazinte adına tah
sil edilmek üzere şehir ve kasabalarda Türkiye 
Emlâk Kredi Bankasına, köylerde Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankasına devrolunur. 

MADDE 12. — Bu kanun hükümlerinden 
faydalanmak için gayrimenkul sahiplerinin ve 
gayrimenkulleri şuyulu olanların- müştereken 
müracaatları ve borçlanmaları şarttır. Hissedar
lar birden fazla aile teşkil etmekte iseler her 
aile ayrı ayrı bu kanun hükümlerinden fayda
lanır. 

MuvajttMt X. 

MADDE 9. — Hükümetin 9 neu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Hükümetin 10 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Bu kanuna göre yapılacak 
binalardan şehir ve kasabalardakiler Hazine 
ve köylerdekiler Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası lehine maliyet bedelleri üzerinden bi
rinci derece ve sırada ipotek tesis edilmek su
retiyle bu kanundan faydalanacak kimselere 
temlik edilirler. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası namına ipotek tesis olunacak binaların 
bankaca tahsil olunacak borçlanma bedellerin
den Hazinenin alacağını teşkil eden kısımlar 
Hazine hesabına yatırılır. 

Meskenlerini kendileri yaptırmak istiyenler 
verilen plân ve esaslar dairesinde Nafıa Vekâ
letince tâyin olunacak müddet zarfında bina
larını yaptırmaya mecburdurlar. 

Bu maddeye göre şehir ve kasabalarda Ha
zine adına temlik edilecek binalardan doğan 
Hazine alacaklarını, Hazine adına tahsil edil
mek üzere Türkiye Emlâk Kredi Bankasına 
devrolunur. 

MADDE 12. — Hükümetin 12 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 13. — Bu kanuna göre yaptırılan 
binaların bedelleri faizsiz olarak 20 yıla kadar 
ve eşit taksitlerle tahsil olunur. 

îlk taksit temlik tarihinden, bir yıl sonra 
başlar. Ve köylerde vâde mahsul zamanına gö
re tâyin edilir. Her hangi bir taksitin zamanın
da ödenmeyişi halinde bu taksit için % 5 faiz 
alınır. Bunu takibedecek yıl içinde de ödenmezse 
gerek bu taksit, gerekse onu takibedecek yıla aid-
olan taksit için % 5 faiz yürütülür. Bu yılı taki
bedecek 3 ncü yıl taksiti de ödenmezse borcun ta
mamı muacceliyet kesbeder. 

Yaptırılan evlerin temliki sırasında temlik 
edilecek şahsın geçim durumu, bakmıya mec
bur olduğu aile efradının sayısı göz önünde 
tutularak maliyet bedellerinden % 50 sini geç
memek üzere bir kısmının tenziline îcra Vekil
leri Heyeti salahiyetlidir. 

MADDE 14. — Bu kanuna göre yapılacak 
binaların yapı şartları, yerleri, adedleri borçlan
ma vâdeleri, isteklilere temlik edilmesi, istekliler 
arasında gözetilecek sıra esasları, binaların tes
lim tarihleri ve diğer hususları Nafia Vekâleti
nin .teklifi üzerine îcra Vekilleri Heyetince 
tesbit olunur. 

Bu binaların inşa tarzları, tipleri, muhtelif ak
samının ebadı lüzum ve ihtiyaca göre Nafıa Ve
kâletince tesbit olunur. 

MADDE 15. — Yanan, yıkılan ve ağır ha
sara uğrıyanlardan aynı evde birlikte oturan 
aile efradına bu kanuna göre birden fazla ev 
verilmiyeceği gibi kendisine veya eşine ait o 
yerde müstakil başka bir evi olanlarla, evini 
kendi yaptırabilecek durumda bulunanlara ev 
verilmez. Vârislerin taaddüdü halinde de bunla
ra birden fazla ev yaptırılamaz. 

MADDE 16. — Bu kanuna göre yapılacak 
binalara lüzumlu her cins kereste şehir, kasaba 
ve köy tefriki yapılmadan Nafia Vekâletinin is
teği üzerine nakil ve biçme durumu göz önünde 
tutularak en yakın orman işletmelerinden 5653 

Muvakkat B. 

MADDE 13. — Bu kanuna göre yaptırılan 
binaların bedelleri faizsiz olarak 20 yıla kadar 
ve eşit taksitlerle tahsil olunur. îlk taksit tem
lik tarihinden 1 yıl sonra başlar. Ve köylerde 
vâde, mahsul zamanına göre tâyin edilir. Her 
hangi bir taksidin zamanında ödenmeyişi ha
linde bu taksit için % 5 faiz alınır. Bunu taki
bedecek yıl içinde de ödenmezse gerek bu tak
sit gerekse onu takibedecek yıla aidolan taksit 
için % 5 faiz yürütülür, ödenmemiş taksitler 
mütaakıp seneler taksitlerine tevzi suretiyle 
tahsil edilir. 

Ancak köylerde (kuraklık ve âfet gibi) müc
bir veya fevkalâde bir sebep yüzünden taksitle
rin vâdesinde ödenememesi halinde Ziraat Ban
kası mevzuatına göre tecil muamelesi yapılır. 

Yaptırılan evlerin temliki sırasında temlik 
edilecek şahsın geçim durumu, bakmaya mec
bur olduğu aile efradının sayısı göz önünde tu
tularak maliyet bedellerinden % 50 sini geçme
mek üzere bir kısmının tenziline îcra Vekilleri 
Heyeti salahiyetlidir. 

MADDE 14. — Bu kanuna görte yapılacak 
binaların yapı şartları, yerleri, adedleri, borç
lanma vâdeleri, hak sahiplerinden isteklilere 
temlik edilmesi, istekliler arasında gözetilecek 
sıra esasları, binaların teslim tarihleri ve diğer 
hususları Nafıa Vekâletinin teklifi üzerine îcra 
Vekilleri Heyetince tesbit olunur. 

Bu binaların inşa tarzları, tipleri, muhtelif 
aksamının ebadı lüzum ve ihtiyaca göre Nafıa 
Vekâletince tâyin olunur. 

MADDE 15. — Yanan, yıkılan ve ağır hasa
ra uğrıyanlardan aynı evde birlikte oturan aile 
efradına ve vârislerin taaddüdü halinde bunla
ra birden fazla ev yaptırılmıyacağı gibi, kendi
sine veya eşine ait o yerde müstakil başka bir 
evi olanlara da ev verilemez. 

MADDE 16. — Bu kanuna göre yapılacak 
binalara lüzumlu her cins tomruk ve kereste 
Nafıa Vekâletinin talebi üzerine Ziraat Vekâle
tince en yakın Devlet Orman İşletmeleri, istif 
yerleri veya fabrikalarından şehir ve kasabalar 
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sayılı Kanunun 17 nei maddesine göre yalnız 
istihsal masrafı karşılığında tomruk veya keres
te olarak verilir. 

MADDE 17. — Bu .kanun gereğince yapı
lan binaların 6188 sayılı Kanunun 13 ve 1837 
sayılı Kanunun muaddel 4 ncü maddelerindeki 
muafiyetten istifade edebilmeleri için mezkûr 
maddeler mucibince beyanname verilmesi şart
tır. Bu beyannameler binaların hak sahiplerine 
teslimi tarihinden itibaren üç ay içinde verilir. 

MADDE 18. — Maliye Vekâletiyle Türkiye 
Emlâk Kredi Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankası arasında kararlaştırılacak esas
lara göre tesbit edilecek tahsil giderleri ve ban
ka faizleri Maliye Vekâleti bütçesinden ödenir. 

MADDE 19. — Bu kanun hükümlerine gö-
. re yapılacak bilcümle işlerle toplu olarak yeni
den inşa olunacak mahaller için gerekli istim
lâkleri, yol, su, kanalizasyon ve elektrik tesis
lerini yaptırmak için lüzumlu her türlü mas
rafları birinci maddede yazılı tahsisattan sarfa 
Nafıa Vekâleti yetkilidir. 

MADDE 20. — Bu kanuna göre ev yaptırı
lacak yerlerin kadastrosu lüzum hâsıl oldukça 
Nafıa Vekâletinin isteği üzerine 6683 sayılı Ka
nunun 15 nei maddesindeki esaslar dairesinde 
yaptırılır. 

MADDE 21. — Âfetten zarar görenlere yar
dımda bulunmak üzere kurulan millî yardım 
komiteleriyle yardım komitelerine makbuz mu
kabilinde yapılacak bağış ve yardımlar her tür
lü vergi ve resim ve haredan muaf olduğu gibi 
bunların Gelir ve Kurumlar dergileri mükellef
leri tarafından masraf kaydı da caizdir. 

Geliri, âfetten zarar görenlere tahsis edil
mek üzere tertibedilen temsil, konser ve spor 
eğlenceleri de her türlü vergi, resim ve harç
tan muaf tutulur. 

Felâketzede halk için yardım komiteleri em
rinde toplanan bağış paralarından mesken inşa
sına tahsisi mümkün olan paralar Kızılay Cemi
yeti Umumi Merkezinde açılacak hususi bir he
sapta toplanır. Ve bu paralar âfetten zarar gö
renler için yapılacak meskenlerin inşaatında 
sarf olunmak üzere Nafıa Vekâleti veya Emlâk 

Muvakkat E. 
i 

j için maliyet bedeli köyler için de 5653 sayılı 
J Kanunun 17 nei maddesi gereğince verilir. 

MADDE 17. — Hükümetin 17 nei maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Hükümet teklifinin 18 nei 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Hükümet teklifinin 19 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Hükümet teklifinin 20 nei 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Âfetten zarar görenlere yar
dımda bulunmak üzere kurulan millî yardım 
komiteleri ile yardım komitelerine makbuz mu
kabilinde 1956 malî yılında yapılacak bağışlar 
ve yardımlar her türlü vergi ve resim ve hare
dan muaf olduğu gibi bunların Gelir ve Kurum
lar vergileri mükellefleri tarafından masraf 
kaydı da caizdir. 

Geliri âfetten zarar görenlere tahsis edil
mek üzere tertibedilen temsil, konser ve spor 
eğlenceleri de her türlü vergi, resim ve harç
tan muaf tutulur. 

Felâketzede halk için yardım komiteleri em
rinde toplanan bağış paralarından mesken inşa
sına tahsisi mümkün olan paralar Kızılay Ce
miyeti Umumi Merkezinde açılacak hususi bir 
hesapta toplanır ve bu paralar âfetten zarar 
görenler için yapılacak meskenlerin inşaatında 
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Kredj Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası emrine tahsis olunur. Bağışlardan el
de edilip meskenlerin inşaatında kullanılan 
paralar maliyet hesabından düşülür ve borçlan
mada nazara alınmaz. 

MADDE 22. — Bu kanunun tatbiki dolayı-
siyie yapılacak bilûmum gayrimenkul alım, satım 
ve tapu muameleleri her türlü hare ve resimden 
muaftır. 

MADDE 23. — Bu kanunun şümulüne giren 
gayrimenkullerin vergi borçları tapuca tescil 
muamelesinin yapılmasına mâni teşkil etmez. 

MADDE 24. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 25. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

24 . V . 1956 
Başvekil 

A. Menderes 
Devlet Vekili ve 
Millî M. V. V. 

§. Ergin 
Devlet Vekili 
C. Yardımcı, 

Millî Müdafaa Vekili 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 

Maarif Vekili 
A. özel 

Ikt. ve Ticaret Vekili 
Z. Mandalinci 

Güm. ve în. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
A. Demirer 

Devlet Vekili 
M. C. Bengü 
Devlet Vekili 

E. Kalafat 

Adliye Vekili 
H. A. Göktürk 
Dahiliye Vekili 

E. Menderes 
Maliye Vekili 

İV. Ökmen 
Nafıa Vekili 

M. Çavuşoğlu 
Sıh. ve iç. Mua. Vekili 

N. Körez 
Ziraat Vekili 
E. Budakoğlu 
Çalışma Vekili 

M. Tarhan 

Muvakkat E. 

sarf olunmak üzere Nafıa Vekâleti veya Tür
kiye Emlâk Kredi Bankası ve Türkiye Cumhu
riyeti Ziraat Bankası emrine tahsis olunur. Ba
ğışlardan elde edilip meskenlerin inşaatında 
kullanılan paralar maliyet hesabından düşülür 
ve borçlanmada nazara. alınmaz. 

MADDE 22. — Hükümet teklifinin 22 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Hükümet teklifinin 23 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Hükümet teklifinin 24 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Hükümet teklifinin 25 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

işletmeler Vekili 
8. Ağaoğlu 

)>&<{ 
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Devre : X 
İÇtima: 2 S. S A Y I S I : 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü 1950 
bütçe yılı hesabı katisine ait mutabakat beyannamesinin su
nulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi ile Devlet 
Demiryolları ve Limanları işletme Umum Müdürlüğünün 1950 
Malî yılı hesabı katı kanunu lâyihası ve Divanı Muhasebat 

Encümeni mazbatası (3 /94 , 1/425) 

Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme Umum Müdürlüğü 1950 bütçe yılı hesabı katisine ait. 
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği tezkeresi (3/94) 

T. C. 
Divanı Muhasebat Reisliği 30 . IV . 1953 

Sayı: 354193/480 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğünün 1950 bütçe yılı hesabı katisine 
ait mutabakat beyannamesinin ilişik olarak sunulduğunu en derin saygılarımla arz eylerim. 

Divanı Muhasebat Reisi 
M. Tarhan 

MUTABAKAT BEYANNAMESİ 

1. Teşkilâtı Esasiye ve Muhasebei Umumiye kanunları hükümlerine uyularak bir nüshası Di
vanı Muhasebata gönderilen Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğünün 1950 
malî yılı hesabı katisi, Divanca tetkik ve muhakeme edimiş olan muhasip idare hesaplariyle karşı
laştırılmış ve muhakemesi neticesinde ödetilmesi gereken paralar ayrıca hükme bağlanmıştır. 

2. Dairesi kati hesabında 34 ncü personelin diğer hakedişl'eri faslının birinci çocuk zammı 
maddesinde 9 179 lira 35 kuruş, 2 nci doğum yardımı maddesinde 86 627 lira 95 kuruş ve 98 nci 
personelin diğer hakedilişleri faslının 2 nci doğum yardımı maddesinde de 63 791 lira 58 kuruş ki 
ceman 159 598 lira 88 kuruş tahsisat harici sarfiyat gösterilmiş ise de bunlardan yalnız doğum 
yardımlarına taallûk eden 150 419 lira 53 kuruş için kati hesap kanun lâyihasının 3 ncü madde
siyle mütemmim tahsisat istenildiği görülmüştür. Bu miktarlardan 34 ncü faslın 1 nci çocuk zam
mı maddesinden tahsisat harici sarf olunan 9 179 lira 35 kuruş Divanca hesabın muhakemesi neti
cesinde ilgililer namına tazmin hükmedilmiştir. Divan kaydına göre fasıl itibariyle 34 ncü fasıl
da 91 643 lira 49 kuruş ve 98 nci fasılda -60 23r, lira 72 kuruş ki ceman 151 878 lira 76 kuruş 
tahsisat harici sarfiyat m'evcudolup bu miktardan 142 699 lira 41 kuruşu 4620 sayılı Kanunla 
verilen mezuniyete müsteniden sarf edilmiş ve geri kalan 9 179 lira 35 kuruşu da kanuni bir istih
kaka taallûk etmekte bulunmuş olması hasebiyle her iki kalemin mecmuu olan 151 878 lirt 76 ku
ruş için mütemmim tahsisat verilmesi uygun olacağı düşünülmüştür. 

3. Dairesi kati hesabında gösterilen varidat ve sarfiyata nazaran, 29 000 476 lira 86 kuruş 
bütçe açığı görünmekte olup bundan 18 000 000 lirasının 4516 sayılı Kanunla verilen mezuniyete 
istinaden çıkarılan bonolar hâsılı ile ve geri kalan 11 000-467 lira 86 kuruşunun da mevcut stok
larla karşılandığı anlaşılmıştır. 
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4. İlişik cetvellerde yazılı meşruhat göz önünde bulundurulmak suretiyle kati hesapta göste

rilen rakamların kabule şayan bulunduğunu ve idarenin bilânçosiyle kâr ve zarar hesaplarında 
gösterilen rakamların kayıtlara ve bu kayıtların dayandığı belgelere uygun olduğunu arz eyleriz. 

30 . IV . 1953 
)ivanı Muhasebat Reisi 

Mümtaz Tarhan 

D. : 4 Reisi 
F. Işık 

Âza 
Â. Âli Hemen 

Âza 
A. Bakım Savcı 

Aza V. 
R. Örencik 

1). : 1 Reisi 
E'aik Eke 

İmzada bulunamadı 
Âza 

/. Erenli 
Âza 

R. Ögel 
Âza 

R. Uçkun 
Müddei umumi 

E. Arkun 

D. : 2 Reisi 
R. Bakuy 

Âza 
N. Başak 

Âza 
K. Arıçay 

Âza 
A. Biza Toksöz 

D. : 3 Reisi 
M. Gürün 

Âza 
F. Özündün 

Âza 
F. Aktutga 

Âza V. 
H. Tuğrul 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum Müdürlüğünün 1950 malî yılı hesabı katî kanun 
lâyihası (1/425) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 298/751 

U. II.1956 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğünün 1950 malî yılı'hesabı katîsi hak
kında Münakalât Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 20 . I I . 1956 tarihinde Yüksek 
Meclise takdimi kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe ve ilişiği ile birlikte sunulmuş ol
duğunu saygılarımla arz ederim. 

Başvekil 
A\ Menderes 

ESBABI MUCİBE 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1950 bütçe yılı 
aşağıdaki cetvellerden müteşekkildir: 

1. Hesabı ka|î kanun lâyihası, 
2. Tahsisat cetveli ile sarfiyat katî hesap cetveli (A) cetveli 
3. Tahsilat katî hesap cetveli (B) cetveli 
4. İdari nakliyat hesabı 
5. işletme hesabı («A» Devlet Demiryolları, «B» Bağdat hattı) 
6. Kâr ve zarar hesabı 
7. Bilanço ve sermayenin bir yıllık artışını gösterir beyan cetveli 
1950 bütçe yılı sarfiyatı (213 799 312) lira (88) kuruşa ve tahsilatı 

kuruşa baliğ olmuştur. 

hesab) katîsi 

(184 798 845) lira (02) 
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Bütçeye konulan ve çeşitli kanunlarla ilâve ve tenzil edilen tahsisatlarla birlikte 1950 yılı tah

sisat tutarı (226 273 422) lira (05) kuruşa yükselmiştir., 
Sarfiyat bütçesinin : 
a) 9 ncu bölümünün 1 nci «Binalar, iratlı aısalar ve arazi vergi ve resimleri ve tapu harçları» 

maddesinin (75 000) lira tahsisatına karşı (20 340) lira (25) kuruş; fazlasiyle (95 340) lira (20) 
kuruş; 

b) Aynı bölümün 2 nci «Geriverilecek paralar ve kesenekler» maddesinin (200 000) lira tahsi
satına karşı (89 142) lira (09) kuruş fazlasiyle (289 142) lira (09) kuruş; 

c) 10 ncu bölümün 3 ncü «Mahkeme gider ve harçlar» maddesinin (3 000) lira tahsisatına 
karşı (17 761) lira (42) kuruş fazlasiyle (20 761) lira (42) kuruş; 

d) 69 ncu «Yükleme ve boşaltma giderleri» bölümünün (1 945 000) lira tahsisatına mukabil 
(239 438) lira (42) kuruş fazlasiyle (2 184 438) lira (42) kuruş; 

e) 111 nci «Limanların yükleme ve boşaltma giderleri» bölümünün (1 000 000) lira tahsisatına 
mukabil (1 138 377) lira (83) kuruş fazlasiyle (2 138 377) lira (83) kuruş harcanmıştır. 

Bu fazla sarfiyat 5054 sayılı Kanuna dayanmaktadır. 
Bu yıl içinde (150 419) lira (53) kuruş miktarında tahsisat üstü sarfiyat yapılmış ve mahiyeti 

itibariyle bu masrafların karşılığının tamamlayıcı tahsisat olarak kabulüne dair Hesabı Kati ka
nunu lâyihasına bir madde konulmuştur. 

Tahsisattan 1950 bütçe yılı içinde sarf olunmıyan (12 316 337) lira (14) kuruş tahsisat bakiye
sinin imha edilmesi gerekmektedir. 

işletme emsali : 

tşletme 
Satmalmâ taksitleri 

Gider 
Lira 

205 601 571 
8 197 747 

213 799 318 

K. 

40 
48 

88 

Gelir 
Lira K. 

184 798 845 02 

184 798 845 02 

Emsal 
Lira 

111 

115 

K. 

25 

69 

Divanı Muhasebat Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Divanı Muhasebat Encümeni 

Esas No. 3/94, 1/425 
Karar No. 29 

18. VI. 1956 

Yüksek Reisliğe 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum Müdürlüğünün 1950 malî yılı hesabı ka
tisi hakkında Başvekâletin 24 Şubat 1956 tarih 
ve 71 - 298/751 numaralı yazısiyle teklif olunan 
kanun lâyihası Divanı Muhasebatın mutabakat 
beyannamesiyle birlikte, Divanı Muhasebat ve 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum 
Müdürlüğü temsilcileri huzuriyle tetkik ve mü
zakere olundu. 

İ. Tahsisat : 

1950 malî yılı Bütçe Kanunu ile verilen ve 
sonradan ilâveten alman tahsisat miktarı muta
bakat beyannamesi ile hesabı katîde birbirine 
uygun olarak 226 273 422 lira 05 kuruştur. 

2. Sarfiyat : 
Hesabı katî ve mutabakat beyannamesinde 

birbirine uygun olarak 213 799 312 lira 88 ku
ruştur. 

3. Tahsisat harici sarfiyat : 
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Mutabakat beyannamesinin 2 nci maddesin

de : 
Dairesi katî hesabında 34 ncü personelin di

ğer hak edişleri faslının birinci çocuk zammı 
maddesinde 9 179 lira 35 kuruş, 2 nci doğum 
yardımı maddesinde 86 627 lira 95 kuruş ve 98 
nci personelin diğer hak edişleri faslının 2 nci 
doğum yardımı maddesinde de 63 791 lira 58 
kuruş ki cem'an 159 598 lira 88 kuruş tahsisat 
harici sarfiyat gösterilmiş ise de bunlardan yal
nız doğum yardımlarına taallûk eden 150 419 
lira 53 kuruş için katî hesap kanunu lâyihasının 
3 ncü maddesiyle mütemmim tahsisat istenildiği 
görülmüştür. Bu miktarlardan 34 ncü faslın 
1 nci çocuk zammı maddesinden tahsisat harici 
sarf olunan 9 179 lira 36 kuruş Divanca hesabın 
muhakemesi neticesinde ilgililer namına tazmin 
hükmedilmiştir. Divan kaydına göre fasıl itiba
riyle 34 ncü fasılda 91 643 lira 49 kuruş ve 98 
nci fasılda 60 285 lira 72 kuruş ki ceman 151 878 
lira 76 kuruş tahsisat harici sarfiyat mevcudolup 
bu miktardan 142 699 lira 41 kuruşu 4620 sa
yılı kanunla verilen mezuniyete müsteniden sarf 
edilmiş ve geri kalan 9 179 lira 35 kuruşu da ka
nuni bir istihkaka taallûk etmekte bulunmuş ol
ması hasebiyle her iki kalemin mecmuu olan 
151 878 lira 76 kuruş için mütemmim tahsisat 
verilmesi uygun olacağı düşünülmüştür. Denildi
ğine göre encümenimizce de tahsisat haricinde 
sarfedUmiş bulunan 151 878 lira 76 kuruş için 
mütemmim tahsisat verilmesi kabul edilmiştir. 

4. İmha edilen tahsisat : 
Encümenimizce kabul edilen tahsisat ve sar

fiyata göre tahsisat bakiyesi 12 474 109 lira 17 
kuruştan ibaret olup bundan 157 772 lira 3 kuru
şun 3010 sayılı Kanun gereğince avans olarak 
verildiği cihetle bu miktar tahsisatın mevkuf tu
tulması lâzımgeldiği anlaşıldığından bu miktar 

( S . 

çıkarıldıktan sonra kalan 12 316 337 lira 14 ku
ruşa, mütemmim tahsisat verilmesi kabul edilen 
151 878 lira 76 kuruş tahsisat harici sarfiyat 
ilâve edilerek tahsisat bakiyesi 12 468 215 lira 90 
kuruş kalmakta ve bunun da imhası gerekmekte
dir. ilişik cetveller ona göre tanzim edilmiştir. 

5. Varidat tahakkukatı : 
Mutabakat beyannamesinde ve hesabı kati

de birbirine uygun olarak 184 798 845 lira 02 
kuruştur. 

Tahsilat : 
Hesabı katî ile mutabakat beyannamesinde 

birbirine uygun olarak 184- 798 845 lira 02 ku
ruştur. 

6. Umum Müdürlükçe 1950 yılında yapılan 
184 798 845 lira 02 kuruş tahsilata karşılık ya
pılan 213 799 312 lira 83 kuruşluk sarfiyat ara
sında fark eden 29 000 467 lira 86 kuruş açık 
hâsıl olmakta, bundan 18 000 000 lirasının 
4516 sayılı Kanunla verilen mezuniyete istina
den çıkarılan bonolar hâsılı ile ve geri kalan 
11 000 467 lira 86 kuruşunun da mevcut stok
larla karşılandığı anlaşılmıştır. 

Yukarda arz olunan sebeplere ve kabul edi
len tahsisat, sarfiyat ve varidatın ve idarenin 
bilançosu ile kâr ve zarar hesabının mutabakat 
beyannamesinde yazılı miktarlara uygun oldu
ğu anlaşılmasına göre değişik olarak tanzim 
edilmiş bulunan kanun lâyihası Büyük Millet 
Meclisinin yüksek tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Divanı Muhasebat En. Reisi Bu M. M. 
Niğde Mardin 

S. Ertur H. Şatafla 
Tokad Tokad Tekirdağ 

8. Gülüt A. Gürkan F. Mahramlı 
Tunceli Yozgad 

B, T. Okaygün N. Kurban 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel 
Müdürlüğünün 1950 bütçe yılı hesabı katı kanu

nu lâyihası 

MADDE 1. — Devlet Demiryolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğünün 1950 bütçe 
yılı sarfiyatı ilişik (A) işaretli eetvelde göste
rildiği üzere (213 799 312) lira (88) kuruştur. 

MADDE 2. — Adı geçen Genel Müdürlüğün 
1950 bütçe yılı tahsilatı ilişik (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (184 798 845) lira (02) 
kuruştur, 

MADDE 3. — Bu yıl içinde bölüm itibariyle 
tahsisat üstü harcanan (150 419) lira (53) ku
ruş tamamlayıcı tahsisat olarak kabul edilmiş
tir. 

MADDE 4. — 1950 bütçe yılı tahsilatı ile sar
fiyat arasındaki farkı teşkil eden (29 000 467) 
lira (86) kuruşluk açığın (18 000 000) lirası bo
no ihracı ve bakiyesi, mevcut istoklardan sarfi
yat yapılmak suretiyle karşılanmıştır. 

MADDE 5. — Gelecek yıllarda mahsubu ya
pılmak üzere 3010 sayılı Kanun gereğince avans 
olarak verilen ve (A) cetvelinin ayrı bir sütu
nunda gösterilen (157 772) lira (03) kuruş tah
sisat mevkuf tutulmuştur. 

MADDE 6. — Tahsisattan 1950 bütçe yılı 
içinde sarf olunmıyan ve (A) işaretli cetvelin 
ayrı bir sütununda gösterilen (12 316 337) lira 
(14) kuruş imha edilmiştir. 

MADDE 7. — Adı geçen Genel Müdürlüğün 
1950 bütçe yılı bilançosu ile kâr ve zarar hesabı 
tasdik edilmiştir. *# 

MADDE 8. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meriyete girer. 

MADDE 9. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Münakalât Vekilleri memurdur. 

20 . II . 1956 
Başvekil Devlet Vekili 

A. Menderes M. C. Bengü 
Devlet Vekili ve Devlet Vekili 
Mülî M. V. V. E. Kalafat 

Ş. Ergin 

MUVAKKAT ENCÜMENİN DEĞÎŞTİRİŞİ 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum 
Müdürlüğünün 1950 bütçe yılı hesabı kaü kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — Devlet Demiryolları ve Liman
ları İşletme Umum Müdürlüğünün 1950 bütçe 
yılı sarfiyatı ilişik (A) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (213 799 312) lira (88) kuruştur. 

MADDE 2. — Devlet Demiryolları ve Liman
ları İşletme Umum Müdürlüğünün 1950 bütçe 
yılı tahsilatı isilik (B) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere (184 798 845) lira (02) kuruştur. 

MADDE 3. — Tahsilatla sarfiyat arasında
ki farkı teşkil eden (29 000 467) lira (86) ku
ruş açıktan 18 000 000 lirasının 4516 sayılı Ka
nunla çıkarılan bonolar ile ve mütebaki 
(11 000 467) lira (86) kuruşu da mevcut istok-
larla karşılanmıştır. 

MADDE 4. — 1950 bütçe yüı içinde tahsi
sat haricinde sarf edilen ve (A) işaretli cetve
lin ayrı bir sütununda gösterilen (151 878) lira 
(76) kuruş mütemmim tahsisat olarak kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5. — Gelecek senelerde mahsubu 
yapılmak üzere 3010 sayılı Kanun mucibince 
avans olarak verilen ve (A) işaretli cetvelin ay
rı bir sütununda gösterilen (157 772) lira (03) 
kuruş tahsisattan mevkuf tutulmuştur. 

MADDE 6. — Tahsisattan 1950 bütçe yılı 
içinde sarf olunmıyan ve (A) işaretli cetvelin 
ayrı bir sütununda gösterilen (12 468 215) lira 
(90) kuruş imha edilmiştir. 

MADDE 7. — Adı geçen Umum Müdürlü
ğün 1950 bütçe yılı bilançosu ile kâr ve zarar 
hesabı tasvibedilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 9. — Bu kanun hükümlerini icra
ya Maliye ve Münakalât vekilleri memurdur. 

( S. Sayın : 223) 



m 
Devlet Vekili 
C. Yardıma 

Millî Müdafaa Vekili 

Hariciye Vekili 
F. Köprülü 

Maarif Vekili 
A. Özel 

îkt. ve Ticaret Vekili 
F. Ulaş 

Güm. ve înh. Vekili 
H. Hüsman 

Münakalât Vekili 
A. Demirer 

Adliye Vekili 
H. A. Göktürk 
Dahiliye Vekili 

E. Menderes 
Maliye Vekili 

N. ökmen 
Nafıa Vekili 

M. Çavuşoğlu 
Sıh. ve iç. Mua. Vekili 

N. Körez 
Ziraat Vekili 
E. Buddkoğlu 
Çalışma Vekili 

M. Tarhan 
işletmeler Vekili 

S. Ağaoğlu 
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A — CETVELİ 

P. Tahsisatın nev'i 

7 
8 

9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

20 
21 
22 
23 
24 

Ücretler ödenek ve kesenekler 
Geçici tazminat 
Yolluklar 
Personelin diğer hak edişleri 
Tüzüğüne göre ödenecek tahsisat, fazla 
mesai ve nöbet ücretleriyle tazminatlar 
Diğer giderler 
Çeşitli giderler 
Uluslararası demiryolu münasebetlerin
den doğan giderler 
Vergiler, resim ve harçlarla yeni verile
cek paralar 
Mahkeme giderleri 
Yabancı uzmanlar 
Personele verilecek ikramiyeler 
Demiryollar spor kurumlarına yardım 
Malî mükellefiyetler 
Eski yıllar borçları 
Ücretler ve kesenekler 
Yolluklar 
Personelin diğer hakedişleri 
Tüzüğüne göre ödenecek tahsisat, fazla 
mesai ve nöbet ücretleriyle tazminatlar 
Diğer giderler 
öğretim giderleri 
Personele verilecek ikramiyeler 
Ücretler ve kesenekler 
Geçici tazminat 

Tahsisat 
Lira 

6 582 302 
225 317 
160 850 
496 131 

71 000 
488 400 

1 272 501 

410 674 

384 482 
57 761 
116 200 
60 000 
3 000 

10 721 100 
66 000 

459 821 
21 800 
39 024 

200 
45 300 
992 962 

250 
2 219 159 

38 775 

K. 

34. 
42 

Sarfiyat 
Lira 

5 827 849 
178 696 
119 015 
306 448 

59 090 
372 357 

1 237 578 

391 637 

384 482 
53 037 
91 267 
59 773 
3 000 

10 397 741 
57 161 
255 727 
13 834 
13 899 

34 929 
814 169 

1 766 919 
27 334 

K 

36 
77 
99 
08 

27 
77 
60 

97 

34 
55 
27 
69 

48 
77 
18 
45 
14 

25 
99 

33 
80 

3010 t sayılı 
Kanun gereğince 

alınan 
Lira 

. 

avans 
K 



p . Tahsisatın nev'i 
Tahsisat 
Lira 

25 Yolluklar 
26 Personelin diğer hakedişleri 
27 Tüzüğüne göre ödenecek tahsisat, fazla me

sai ve nöbet ücretleri ile tazminatlar 
28 Diğer giderler 
29 Tedavi giderleri 
30 Personele verilecek ikramiyeler 
31 Ücretler ve kesenekler 
32 Geçici tazminat 
33 Yolluklar 
34 Personelin diğer hakedişleri 
35 Tüzüğüne göre ödenecek tahsisat, fazla me

sai ve nöbet ücretleriyle tazminatlar 
36 Diğer giderler 
37 Bakım giderleri 
38 Personele verilecek ikramiyeler 
39 Ücretler ve kesenekler 
40 Geçici tazminat 
41 Yolluklar 
42 Personelin diğer hakedişleri 
43 Tüzüğüne göre ödenecek tahsisat, fazla me

sai ve nöbet ücretleriyle tazminatlar 
44 Diğer giderler 
45 Fidan yetiştirme, ekim ve bakım giderleri 
46 Personele verilecek ikramiyeler 
47 Ücretler ve kesenekler 
48 Geçici tazminat 
49 Yolluklar 
50 Personelin diğer hakedişleri 
51 Tüzüğüne göre ödenecek tahsisat, fazla 

mesai ve nöbet ücretleriyle tazminatlar 6 000 

32 500 
132 983 

9 100 
55 500 

2 098 000 
7 500 

3 431 908 
42 500 
95 000 

2 049 303 

137 500 
559 000 

19 689 663 
80 000 
321 812 
4 600 
5 200 
38 533 

1 440 
9 750 

160 000 
500 

1 260 399 
30 930 
34 000 
72 015 

Sarfiyat 
Lira 

29 628 
80 000 

5 665 
41 216 

1 857 536 
6 788 

3 108 526 
39 390 
81 609 

2 140 946 

77 371 
376 056 

18 634 413 
68 181 
231 535 
3 383 
4 074 
27 109 

744 
3 679 

147 649 
500 

1 041 924 
28 752 
24 331 
42 388 

K. 

56 
22 

33 
72 
01 
62 
05 
34 
64 
49 

70 
47 
18 
60 
58 
49 
80 
33 

10 
35 
58 

96 
26 
47 

3010 sayılı 
Kanun gereğince 
alman avans 
Lira K. 

• 

.., 

v.- ,.,f 

2 624 97 



F. Tahsisatın nevi 
Tahsisat 
l i ra EL 

52 Diğer giderler 
53 Muharrik ve müteharrik edevat ile atelye-

ler âlât ve edevatının bakımı 
54 Personele verilecek ikramiyeler 
55 Ücretler ve kesenekler 
56 Geçici tazminat 
57 Yolluklar 
58 Personelin diğer hakedişleri 
59 Tüzüğüne göre ödenecek tahsisat, fazla me

sai ve nöbet ücretleriyle tazminatlar 
60 Diğer giderler 
61 Personele verilecek ikramiyeler 
62 Ücretler ve kesenekler 
63 Geçici memur ve hizmetliler ücreti 
64 Geçici tazminat 
65 Yolluklar 
66 Personelin diğer hakedişleri 
67 Tüzüğüne göre ödenecek tahsisat, fazla me

sai ve nöbet ücretleriyle tazminatlar 
68 Diğer giderler 
69 Yükleme ve'boşaltma giderleri 2 184 438 42 
70 Personele verilecek ikramiyeler 
71 Ücretler ve kesenekler 
72 Geçici memur ve hizmetliler ücreti 
73 Geçici tazminat 
74 Yolluklar 
75 Personelin diğer hak edişleri 
76 Tüzüğüne göre ödenecek tahsisat, fazla me

sai ve nöbet ücretleriyle tazminatlar 
77 Lokomotif giderleri 

43 550 

24 002 181 
115 000 

1 438 709 
25 872 
110 100 
110 280 

5 450 
92 875 
12 00 

11 004 794 
30 000 
51 600 
112 500 

1 613 720 

" 214 750 
1 574 250 
2 184 438 

67 750 
5 297 825 

75 600 
36 200 
17 250 
860 224 

511 550 
41 926 827 

Sarfiyat 
Lira 

24 703 

24 002 177 
102 467 

1 358 244 
24 977 
96 422 
70 300 

5 055 
38 878 
7 847 

10 669 561 
15 625 
39 161 
108 611 

1 535 734 

173 365 
1 573 537 
2 184 438 

55 177 
4 817 239 

56 584 
26 018 
14 606 
837 710 

K. 

15 

09 
93 
33 
41 
34 
20 

99 
08 
75 
92 

32 
39 
22 

71 
30 
42 
47 
07 
90 
67 
36 
38 

3010 sayılı 
Kanun gereğince 
alınan avans 
Lira K. 

" 

393 597 19 
40 518 441 27 



F, Tahsisatın nev'i 
Tahsisat 
Lira K. 

78 İkramiyeler 
79 Ücretler ve kesenekler 
80 Geçici memur ve hizmetliler ücreti 
81 Geçici tazminat 
82 Yolluklar 
83 Personelin diğer hak edişleri 
84 Tüzüğüne göre ödenecek tahsisat, fazla 

mesai ve nöbet ücretleriyle tazminatlar 
85 ^Trenler giderleri 
86 Personele verilecek ikramiyeler 
87 Ücretler ve kesenekler 
88 Geçici memur ve hizmetliler ücreti 
89 Geçici tazminat 
90 Yolluklar 
91 Personelin diğer hakedişleri 
92 Tüzüğüne göre ödenecek tahsisat, fazla 

mesai ve nöbet ücretleriyle tazminatlar 
93 Manevra giderleri 
94 Personele verilecek ikramiyeler 
95 Ücretler ve kesenekler 
96 Geçici tazminat 
97 Yolluklar 
98 Personelin diğer hakedişleri 
99 Tüzüğüne göre ödenecek tahsisat, fazla me

sai ve nöbet ücretleriyle tazminatlar 
100 Diğer giderler 
101 Muharrik ve müteharrik edevatın bakrnı 

ve servise hazırlama giderleri 
102 Personele verilecek ikramiyeler 
103 Kaza, hasar ve zıya 
104 Ücretler ve kesenekler 

105 000 
6 690 508 
105 500 
55 260 
21 150 

1 327 702 

877 695 
681 500 
100 000 

2 473 238 
71 470 
16 200 
7 400 

506 651 

298 050 
2 960 086 

10 000 
6 797 911 

68 000 
7 950 

842 717 

160 000 
270 300 

3 990 600 
35 000 
375 000 
281 639 

Sarfiyat 
lira 

87 435 
6 605 332 

90 938 
51 522 
16 014 

1 238 898 

618 039 
618 701 
96 496 

2 310 023 
14 308 
10 677 
3 210 

458 904 

183 237 
2 668 218 

9 798 
6 537 155 

52 299 
6 910 

902 952 

132 454 
259 794 

3 944 518 
30 637 
205 239 
264 335 

K. 

48 
54 
22 
15 
88 
38 

88 
36 
99 
88 
12 
41 
91 
81 

67 
15 
37 
77 
48 
84 
27 

54 
91 

86 
38 
72 
06 

3010 sayılı 
Kanun gereğince 

alman avana 
Lira K 



F. Tahsisatın n e v i 

105 Geçici tazminat 
106 Yolluklar 
107 Personelin diğer hakedişleri 
108 Tüzüğüne göre ödenecek tahsisat, fazla **e-

sai ve nöbet ücretleriyle tazminatlar 
Diğer giderler 
İşletme ve bakım giderleri 
Yükleme ve boşaltma giderleri 
Personele verilecek ikramiyeler 
Ücretler ve kesenekler 
Yolluklar 
Personelin diğer hakedişleri 
Tüzüğüne göre ödenecek tahsisat, fazla me
sai ve nöbet ücretleriyle tazminatlar 
Diğer giderler 
İşletme ve bakım giderleri 
Personele verilecek ikramiyeler 
Yol, yapı ve tesislerin yenilenmesi 
Birinci sınıf demirbaşlarla makina, tezgâh, 
alât ve edevatının ve motörlerinin yenilen
mesi 
Muharrik ve müteharrik edevat ile demir
başlarının yenilenmesi 
Yol, yapı ve tesislerde sermaye artışları 
Birinci sınıf demirbaşlarla, makina, tezgâh, 
alât, edevat ve motörlerde sermaye artışları 
Muharrik ve müteharrik edevat ile diğer 
araçlarda sermaye artışları 

119/A Barem Kanunu uygulama giderleri 
Ö..B. İngiliz kredisi 

> Geçen ve eski yıllar mahsubatı 

109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 

117 
118 
119 
120 
121 

122 

123 
124 

125 

Tahsisat 
Lira 

1 152 
3 500 
77 792 

:•$ 470 
13 300 

2 536 387 
8 138 377 

5 000 
30. 474 
1 125 
4 984 

650 
1 115 

514 052 
2 000 

3 235 660 

128 000 

6 500 
7 108 382 

1 370 526 

14 472 174 
565 

7 470 793 
3 326 414 

K 

8t 

30 
35 

Sarfiyat 
lira 

1 130 
2 581 
32 634 

L 182 
11 326 

2 305 856 
2 138 277 

2 343 
23 221 

647 
3 802 

241 
1 018 

359 711 

2 772 206 

87 581 

2 865 
t 140 020 

1 146 516 

14 323 764 

7 470 799 
3 326 414 

K. 

30 
01 

32 
48 
28 
83 

54 
79 
67 

13 
88 

71 

17 

73 
55 

92 

83 

30 
35 

SOlO sayılı 
Kanun gereğince 
alman avans 
lira K. 

25 684 68 

132 087 3* 

• * - ' • 



3010 sayılı 
Kanun gereğince 

Tahsisat Sarfiyat alınan avans 
Tahsisatın nev'i Lira K. Lira K. Lira K. 

îskenderun krom stok sahasındaki hatların 
tebdili giderleri 3 000 3 000 
Malatya - Fevzipaşa hattında yapılacak 
bir sifon ile Malatya - Yolçatı hattında ya
pılacak bir sifon ile Malatya - Yolçatı hat
tında yapılacak üç köprü giderleri 22 817 64 22 817 64 
Uzunkum istasyonunda Orman Genel Mü
dürlüğü için yapılacak tesisler giderleri 27 722 21 27 722 21 
İzmit, Sapanca, Adapazı arasındaki hemze
min geçitlerin genişletilmesi giderleri 1 259 96 1 259 96 
Bozöyük, Yapı, Suçatı, Gümüş, Balmahmut 
ve Tanyeri istasyonları arasında yapılacak 
iltisak hattı giderleri 6 548 62 6 548 62 
5582 sayılı Kannuna istinaden Marshali 
Yardım Plânı traj hattından kullanılan 7 790 211 96 7 790 211 96 

UMUMÎ YEKÛN 226273422 05 218799 312 88 157 772 03 



— 18 — 
B - CETVELİ 

M. Varidatın nevi 

Yolcu ve bagaj taşımaları 
1 Yolcu 
2 Bagaj 

Yük taşımaları 
1 Mesaj eri 
2 Seyriseri 
3 Seyrihafif 

Demiryolu taşımaları ile ilgili gider gelirler 
1 Yükleme ve boşaltma 
2 Diğer gelirler 

Limanlar ve rıhtımlar gelirleri 
1 Haydarpaşa limanı ve rıhtımı geliri 
2 Derince limanı geliri 
3 Mersin limanı geliri 
4 İskenderun limanı geliri 
5 Samsun limanı geliri 

İskeleler geliri 
1 Alsancak iskelesi geliri 
2 Bandırma iskelesi geliri 
3 Akçay iskelesi geliri 
4 Sirkeci iskelesi geliri 
5 İzmit iskelesi geliri 
6 Dil iskelesi geliri 
7 Sapanca iskelesi geliri 
8 Maltepe iskelesi geliri 

Trabzon İran transit yolu gelirleri 
Satışlar 

1 Sermayeyi ilgilendiren satışlar 
2 Sermaye ile ilgili olmıyan satışlar 

Çeşitli gelirler 
1 Personelden alman sağlık kesenekleri 
2 Pansiyonlar gelirleri 
3 Emlâk kiraları (hizmet evlerinden al inan paralarla 

büfe, büvet ve emsali binalar gelirleri). 
4 Faiz ve akça farkları 
5 Diğer gelirler 

Bütçe Kanununun 9 ncıı maddesi gereğince İzmit, 
Sapanca, Adapazarı arasındaki hemzemin geçitlerin 
genişletilmesi giderleri karşılığı olarak Karayolları 
Bölge Müdürlüğünden alman 
Bütçe Kanununun 9 ncu maddesi gereğince Bozü
yük, Yapı, Suçatı, Gümüş, Balmahmut ve Tanj'eri is
tasyonları arasında yapılacak iltisak hattı giderleri 
karşılığı olarak Millî Savunma Bakanlığından alman 

Muhammenat 
Lira K. 

50 000 000 
1 100 000 

600 000 
10 000 000 
95 800 000 

1 350 000 
•3 400 000 

2 500 000 
450 000 
500 000 

3 250 000 
800 000 

180 000 
100 000 
8 000 
70 000 
12 000 

50 
50 

150 000 
150 000 

10 000 
190 000 

1 516 900 
48 000 

. 65 000 
100 000 

1 450 000 

Tahsilat 
Lira 

46 164 303 
1 071 719 

458 286 
9 526 039 
95 637 104 

1 189 733 
4 174 302 

2 189 941 
355 509 
763 663 

1 793 278 
787 101 

235 548 
107 662 
2 840 
98 565 
16 387 

220 
154 

23 019 
125 069 

60 894 
125 860 

1 383 460 
36 692 

391 815 
237 352 

2 471 153 

K. 

91 
57 

65 
74 
95 

68 
01 

39 
28 
57 
85 
74 

81 
91 
12 
56 
65 
63 
48 
36 
92 

73 
73 

03 
75 

44 
02 

1 259 96 

6 548 62 

( S. Sayısı : 222 ) 



Mahammenat Tahsilat 
F. M. Varidatın nev'i Lira K. Lira 

ö. B. Bütçe Kanununun 9 ncu maddesi gereğince Malatya 
- Fevzipaşa hattında yapılacak bir sifon ile Malatya 
- Yolçatı hattında yapılacak üç köprü giderleri kar
şılığı olarak Bayındırlık Bakanlığından alman 22 817 

» » Bütçe Kanununun 9 ncu maddesi gereğince Uzun-
kum istasyonunda Orman Genel Müdürlüğü için ya
pılacak tesisler giderleri karşılığı olarak sözü geçen 
genel müdürlükten alman 27 722 

> » Bütçe Kanununun 9 ncu maddesi gereğince isken
derun Krom Stok sahasındaki, hatların tebdili gider
leri karşılığı olarak Etibank Genel Müdürlüğünden 
alman 3 000 

» » 3525 sayılı Kanun gereğince İngiliz kredisi 7 519 601 
» » 5582 sayılı Kanun gereğince Marşall yardımı 7 790 211 

UMUMÎ YEKÛN 173 800 000 184 798 845 

. S . - S . M V I M 



Aktif Lira K. 
1950 bütçâ yüı büânçosu 

Lira K. Pasif 

/•"•N 

m 

i 
İN3 8 

Sabit tesisat 
Muharrik ve müteharrik 
edevat 
Demirbaş eşya 
Stok malzeme 
Mağazalar 
Mahrukat 
Ecza methan 
taşe 
Cer atelyeleri 
Motor atelyesi 
Travers fabrikası 
Matbaa 
Dikimevi 
Elbise 

Yapılmakta olan işler 
Cer atelyeleri 
Motor atelyesi 
Travers fabrikası 
Matbaa 

Kasa, bankalar, tahvilât 
Vezneler 
Bankalar 
Menkul kıymetler 
İştiraklerimiz 
Bütçeden ödenecek vadeli 
borçlar 
Muhtelif borçlular 
Kâr, zarar 

29 189 904 
3 099 830 
1 620 240 

36 466 
3 823 312 

50 724 
1 474 

155 157 

161 

2 238 919 
45 254 
58 655 
59 378 

3 235 205 
158 442 

1 018 759 

18 
73 
15 
11 
41 
97 
84 
82 

50 

40 
18 
14 
29 

74 
85 
32 

632 072 742 

171 132 642 
26 477 484 

37 977 272 

2 402 207 

4 412 407 
34 306 

288 038 240 
92 269 670 

147 784 547 

26 ' 

61 
71 

71 

01 

91 
76 

89 
00 
40 

Sermaye 
İtfa sermayesi 
Tecdit sermayesi 
Sigorta sermayesi 
Satmalman demiryollar şirketle 
hesabı 
Tediye senedatı 
Kredi ve istikrazlar 
Muhtelif alacaklılar 

1 042 601 522 26 
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KÂH VE ZARAR HESABI 

Borç Lira K. 

İşletme gideri 
Satmlama taksitleri 
İtfa sermayesi t 
Tecdit sermayesi 
Muhtelif zimmetler 
1949 yılından müdevver zarar 

184 492 874 
8 197 741 
8 656 359 
7 924 487 

43 872 
109 127 503 

318 442 838 

87 
48 
95 
30 
09 
10 

79 

Alacak 

İşletme geliri 
Muhtelif matluplar 
1951 yılına devrolunan zarar 

Lira 

167 697 968 
2 960 323 

147 784 547 

318 442 838 

\>W<\ 

<S. Sayısı : 222) 


