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beri vukubulan silâhlı soygun hâdiseleri
nin miktarına dair sualine Dahiliye Vekili 
Namık Gedik'in şifahi cevabı (6/149) İ36:141 

4. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'-
ın, Kocaeli Sulh Hâkimi Süreyya Erol 
hakkında ne için soruşturma yapıldığına 
dair sualine Adliye Vekili Esat Budakoğ-
lu'nun şifahi cevabı (6/164) ' 141:143 

5. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Arı-
kan'ın, îzmit Sulh Hâkimi Süreyya Erol'
un Akhisar Mahkemesine tâyin edilmesi 
üzerine istifa ettiğinin doğru olup olmadı
ğına dair sualine Adliye Vekili Esat Bu-
dakoğlu'nun şifahi cevabı (6/170) 143:146 

6. — Adana Mebusu Nevzat Arman'm, 
pamuk nebatına arız olacak haşerelerle 
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mevcudolup olmadığına dair sualine Zira
at Vekili Nedim ökmen'in şifahi cevabı 
(6/179) 146:147 

7. — Adana Mebusu Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, Karaçay deresi ile Mercin 
nehri yatağının ıslah edilmesi ve lüzumlu 
yerlerinde sedler ve köprüler inşası için 
bir hazırlık yapılıp yapılmadığına dair 
sualine Nafıa Vekili Tevfik îlcri'nin şifahi 
cevabı (6/180) 147:149 



B — Tahrirî sualler ve cempUm, 162 
1. — Ankara Mebusu Selim Soley'in, 

Kızılcahamam'da temeli atılan turistik 
.otel inşaatına ne için devam edilmediğino 
dair sualine Çalışma Vekâleti Vekili Halûk 
Şaman'in tahrirî cevabı (7/309) 162 

2. — Ankara Mebusu Halil Sezai Er-
kut'un, iskilip kazasını Ankara ve istan
bul yollarına bağlıyacak olan yolların ya
pılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair sualine Nafıa Vekili Tevfik ileri'nin 
tahrirî cevabı (7/287) 162.463 

3. <— Adana Mebusu Suphi Baykam'-
m, basının telefon konuşmalarındaki tercih 
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Muzaffer Kurbanoğlu'nun tahrirî cevabı 
(7/273) 163464 

4. — Tokad Mebusu Keramettin Genç
ler'in, Reşadiye ilçesini Devlet şosesine bağ-. 
lıyan Kelkit üzerindeki ahşap köprüye dair 
sualine Nafıa Vekili Tevfik ileri'nin tah
rirî cevabı (7/278) 164 

6. — Müzakere edilen maddeler 149 
1. — Rize Mebusları izzet Akçal ve Mu

zaffer Onal'ın, Türkiye Cumhuriyeti Emek-

Sayfa 
li Sandığı Kanununa bir ek ve bir muvak
kat madde eklenmesine dair kanun teklifi 
ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (2/0) 149 

2. — istanbul Mebusu Aleksandros Ha-
copulos'un, Gelir Vergisi Kanununun 12 
nci maddesine ve Kurumlar Vergisi Kanu
nunun 7 nci maddesine birer fıkra eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (2/26) 149:157 

3. — öğretmenlerin özel okullarda ve 
«özel öğrenci yurtlarında ek vazife deruhde 
edebilmeleri hakkında kanun lâyihası ve 
Maarif ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/98) 157 mi 

4. — Erzincan eski mebusları Tevfik 
Şenocak ile Veysel VaroFun, Arzuhal En
cümeninin 9 . IX . 1957 tarihli haftalık ka
rar cetvelindeki 5518 sayılı Kararın Umu
mi Heyette görüşülmesine dair takrirleri 
ve Arzuhal ve Adliye encümenleri mazba
taları (4/10,4/11) 161 

5. — Sürmene'nin Çivra köyünden Id-
risoğlu, Gülhanım'dan doğma Hacıbey 

.Çakır'ın affı hakkında Arzuhal ve Adliye 
encümenleri mazbataları (5/13) 161:1>62 

1. — SABIK ZABIT HULASASI 

Ankara Mebusu Selim Soley'in, Malatyalı 
Mustafa kızı 1322 doğumlu Zeynep Üstün'ün 
affı hakkındaki tanın teMfinin ruznameye alın
masına dair takriri müzakere ve kabul edildi. 

Rize mebusları izzet Akçal ve Muzaffer önal '-
m, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nuna bir ek ve bir muvakkat madde eklenmesine 
dair kanun teklifinin reddi hakkındaki Bütçe 
Encümeni mazbatası okundu. 

Bu mazbatanın reddi ile Maliye Encümeni 
metninin müzakere edilmesine dair takrirler ka
bul edildiğinden maddelerin görüşülmesine ge

çildi ve birinci madde bir müddet müzakere 
edildi. 

Verilen tadil takriri ile birlikte madde encü
mene verildiğinden diğer maddelerin müzakeresi 
tehir olundu. 

112 . XII . 1958 Cuma günü saat 15 te topla
nılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Trabzon Mebusu Kütahya Mebusu 
Mahmut Goloğlu Kemal özer 

Kâtip 
Kırklareli Mebusu 

Mehmet AU Ceylm 
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2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

1. — Adana Mebusu Suphi Baykam ve 52 ar
kadaşının, hekim, eczacı, diş tabibi, veteriner he
kim ve diğer tıp mensuplarına tazminat ve mah
rumiyet ücreti verilmesi hakkında kanun teklifi 
(2/259) (Sıhhat ve İçtimai Muavenet ve Bütçe 
encümenlerine) 

2. — Bilecik Mebusu Yürnnü Üresin ve İstan
bul Mebusu Nazmi Ataç'm, 5027 sayılı (Temsil 
ödeneği) Kanununun muaddel 1 nci maddesin
deki silâhlı kuvvetler mensupları ödeneklerinin 
değiştirilmesi, 3 ncü maddesine bir fıkra eklen
mesi ve kanuna muvakkat bir madde ilâvesi hak
kında kanun teklifi (2/260) (Millî Müdafaa ve 
Bütçe encümenlerine) 

3. — Çanakkale Mebusu Nahit Ural ve 2 ar
kadaşının, Mehmet Tabakoğlu'na vatani hizmet 
tertibinden maaş tahsisine dair kanun teklifi 
(2/261) (Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

4. —• Van Mebusu Sait Erdinç'in, Bankalar 
ve Devlet müesseseleri memurları aylıklarının | 
tevhit ve teadülü hakkındaki 3659 sayılı Kanu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 

REİS — Yoklama yapıyoruz, efendim. 
(İstanüul mebuslarına kadar yoklama ya

pıldı.) 
REİS — Celseyi açıyorum. 
Buyurun, Müvit Bey, gündem harici, 
Nt 'VİT YETKİN (Malatya) — Muhterim 

arkadaşlarım, geçenlerde Fethi Çelikbaş arkada
şımızın gündeme alınmasını istediği bâzı Meclis 
tahkikatı talepleri üzerinde, Yüksek Riyasetin 
İçtüzük hükümlerine riayetkar olduğu hakkın
daki beyanlarından cesaret alarak, bir hususu 
arz etmek istiyonum. 

kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 4621 sa
yılı Kanunun muaddel 6 ncı maddesinin değiş
tirilmesine ve 5079 ve 5705 sayılı kanunların 
meriyetten kaldırılmasına dair kanun teklifi 
(2/262) (Bütçe Encümenine) 

Mazbatalar 
5. — Devlet memurları aylıklarmın tevhit 

ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Emniyet Umum Müdürlüğü kıs
mına bâzı kadrolar ilâvesi hakkında kanun lâyi
hası ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (1/211) (Ruznamcye) 

6. — Türk Ticaret Kanununun meriyet ve 
tatbik şekli hakkındaki 6763 sayılı Kanunun 23 
ncü maddesinin tadiline dair kanun lâyihası ile 
Konya mebusları Muhittin Güzelkılınç ve Sami 
Soylu'nun, Türk Ticaret Kanununun meriyet 
ve tatbik şekli hakkındaki 6763 sayılı Kanunun 
20 nci maddesindeki iki yıllık müddetin bir se-

| ne uzatılması hakkında kanun teklifi ve Adliye 
Encümeni mazbatası (1/255, 2/224) (Ruzna
meye) 

(Seçen içtima yılının başında İçtüzüğümüzün 
177 nci maddesini ilgilendiren tahkikat talepleri
miz vardır ki, bir içtima devresi zarfında günde
me alınmamıştır. İçtüzük hükümleri bunların ni
hayet hazırlık devresini icabettireeek birkaç gün 
içinde gündeme alınmasını âmirdir. Yüksek 
Riyasetten tekrar istirham ediyorum; bu mev
zuun gündeme alınması ve gereğinin yapılması 
lâzımdır. Maruzatım bundan ibarettir. 

REİS — Bir mevzuda geçenlerde vâki ikaz 
üzerine mesele Riyaset Divanının toplantı halin-

B İ R Î N O İ C E L S E 
Açılma saati : 15,05 

REİS — Reisvekili Mahmut Goloğlu 

KÂTİPLER : Mehmet Ali Ceylân (Kırklareli), Kemal Özer (Kütahya) 

3. — YOKLAMA 
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de bulunduğu bir sırada Riyasete arz edilmiş 
ve gerekli muamelenin yapılması istendiği bildi

rilmiştir. Yakında bu muamelenin intacedilmiş 
olacağını ümidettiğimi cevaben arz ederim. 

4. — EIYASET DÎVANININ HEYETİ UMUMÎYEYE MÂEUZATI 

1. — Vazife ile yurt dışına giden Ticaret 
Vekili Hayrettin Erkmen'in avdetine kadar ken
disine, Maliye Vekili Hasan Folatkan'm vekâ
let edeceğine dair Riyaseti Cumhur tezkeresi 
(3/320) 

REİS — Tezkereyi okutuyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 

No: 4/309 6 Aralık 1958 
Vazife ile yurt dışına giden Ticaret Vekili 

Hayrettin Erkmen'in avdetine kadar kendisine, 
Maliye Vekili Hasan Polatkatı'm vekillik etme
sinin, Başvekilin teklifi üzerine, muvafık görül
müş olduğunu saygı ile arz ederim. 

Reisicumhur 
C. Bayar 

REİS — Ittılaınıza arz edilmiştir. 

5. — SUALLEB VE CEVAPLAE 
A — ŞİFAHÎ SUALLER VE CEVAPLARI 

1. — Tokad Mebusu Mustafa Lâtifoğlu'nun, 
Tikad'da mebusların bâzı partililerle lokantada 
yemek yemelerine valilikçe mümanaat edildiği-
hakkındaki şikâyet üzerine ne muamele yapıl
dığına dair Dahiliye Vekilinden şifahi suali 
(6/138) 

REİS — Mustafa Lâtif oğlu burada mi? (Yok 
sesleri) 

Suali, tahrirî sual haline kalbedilmiştir. 

2. — Erzincan Mebusu Hüseyin Sahin'in, 
Tercan Kaymakamı hakkında vâki şikâyetler 
üzerine kanuni ve idari bir muamele yapılma
ması sebebine dair Dahiliye Vekilinden şifahi 
suali (6/187) 

REİS — Hüseyin Şahin burada mı?.. (Yok 
sesleri) 

Suali, tahrirî sual haline kalbedilmiştir. 

3. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Ankan'ın, 
Mardin bölgesinde 1954 yılından beri vukubu-
lan silâhlı soygun hâdiselerinin miktarına dair 
sualine Dahiliye Vekili Namık Gedik'in şifahi 
cevabı (6/149) 

REİS — Mehmet Ali Arıkan... Burada. Dahi
liye Vekili... burada. Suali okuyoruz. 

26 . IV . 1958 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorunun sözlü olarak Dahiliye Ve
kili tarafından cevaplandırılmasına delâletinizi 

saygı ile arz ve rica ederim. 
Mardin Mebusu 

Mehmet Ali Arıkan 

1954 milletvekili selimlerinden itibaren Ka
sım 1956 tarihine kadar Mardin bölgesinde vuku-
bulan silâhlı soygun hâdiseleri ile 1956 Kasım 
ayından itibaren bugüne kadar vukubulan silâhlı 
soygun hâdiseleri miktarı nedir? Bu hâdiselerin 
sebebi nadir? Failler yakalanmış mıdır? Bu gibi 
hâdiselerin önlenmesi için ne gibi tedbirler dü
şünülmektedir? 

REİS — Dahiliye Vekili Namık Gedik! 

DAHİLİYE VEKİLİ NAMIK GEDlK (Ay
dın) — Arkadaşımın sualine cevabımı arz edi
yorum : 

1954 yılı Millet Vekilleri seçiminden, Kasım 
1956 tarihine kadar Mardin vilâyeti bölgesinde 
(7) gasıp vakası vukubulmuş bu vakaların faili 
olan (11) kişi tutulmuştur. 

1956 Kasım ayından itibaren 3 . IV . 1958 
tarihine kadar gene bu vilâyet mıntakasuıda 3 
gasıp vakası vukubulmuş, bunlardan 4 suçlu tu
tulmuş, diğer iki vakanın faillerinin yakalanma 
larına çalışılmaktadır. 

Mahallî sosyal sebeplerden neşet etmekte 
bulunan bu gibi hâdiselerin önlenmesi için umu
mi ve köy yolları üzerinde, motorlu, atlı ve 
yaya devriyeler gezdirilmek ve asayiş kara
kolları açılmak suretiyle gerekli inzibati tedbirler 
alınmaktadır. 

REİS ~ Mehmet Ali Arıkan! 

im 
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MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Muh

terem arkadaşlarım, Dahiliye Vekili Beyefen
dinin verdikleri cevaplar bendenizi tatmin etme
miştir. 

Bendeniz 1954 seçimlerinden 1956 tarihine 
kadar Mardin bölgesinde vukubulan silâhlı soy
gun hadiseleriyle 1956 Kasımından sualimi sor
duğum 6 . IV , 1958 tarihine kadar vukubulan 
silâhlı soygun hâdiselerinin miktarını sormuş
tum. Vekil Beyefendi bu hususu cevaplandırmış 
bulunuyorlar, fakat bu cevap beni tatmin etmedi. 
Zira, bendeniz silâhlı soygun vakalarının mik
tarını sordum; Vekil Bey cevaplarında gasıp va
kalarından bahsettiler. Gasıp ile silâhlı soygun 
vakası arasında fark vardır. Bunlar ayrı ayrı 
şeylerdir. 

Bir kere 1954 senesinde Nusaybin - Mardin 
yolunda şehre 5 km. mesafede silâhlı bir soygun 
vakası olmuş ve (3) otomobil soyulmuştur. Ar
kasından Midyat - Mardin yolunda bir otomobil 
soyulmuştur. Ve nihayet Mazıdağmda bir soy
gun, Mardin'in Hop bölgesinde, Hop karakolu
nun civarında bir soygun, Derik'in Deşi köyü 
civarında yine silâhlı bir soygun vakası olmuş
tur. Vekil Beyefendi nedense benim sorumun 
ikinci kısmını teşkil eden bu hâdiselerin sebep
lerinin ne olduğu hakkındaki kısmını cevapsız 
birakmıştır. Ben soruyorum Dahiliye Vekilin
den, diyorum ki, soygunların miktarı bahis ko
nusu olmıyabilir, bu hâdiselerin sebebi nedir? 
Benim asıl öğrenmek istediğim nokta burasıdır 
Mardin gibi bir bölgede, hudut vilâyetinde... 
(Soldan konuşmalar) Çok rica ederim arkadaşlar, 
burada tezekkür ettiğimiz mesele memleketin bir 
davasıdır, bâzı arkadaşlarımın müdahaleye hakkı 
yoktur. 

RElS — Müdahale eden yoktur efendim, de
vam buyurun. 

MEHMET ALÎ ARIKAN (Devamla) — Ar
kadaşlar, iki hudut noktası ile komşu olan Mar
din bölgesinin içtimai hususiyetlerini, biz ge
çen sene Bütçe Komisyonunda Dahiliye bütçe
sinin müzakeresi sırasında vekil beyin huzu
runda açıkladık, ve lüzumlu tedbirlerin bir an 
evvel alınmasını talebettik. Vekil Bey, bu ted
birler üzerinde bir nebze olsun durmadı. Soy
gunculuk ve kaçakçılık hâdiseleri biribirini 
kovaladı, fakat hiçbir tedbir alınmadı. 

1954 senesinden 1956 senesine kadar Mar

din'de yol kesme ve soygunculuk vakası yok
tur. Sebep? Zira o zaman Mardin'de vaH 
olarak bulunan arkadaş hakikaten bu iste can
la başla çalışmışlardır. Kâmuran Cuhruk adın
da bir Vali tanırım ki, Sten makinalı taban
cayı omuzuna taktığı gibi, yol ve köyleri do
laşarak kaçakçıları ve yol kesenleri takibe-
derdi, hiçbir kaçakçılık ve yol kesme vakası 
olmazdı. Günün birinde Dahiliye Vekâleti hiç
bir sebep yokken, eski Mardin mebuslarının 
isteğiyle, bu valiyi alır ve yerine Beyoğlu Kay
makamını, kaymakamlık uhdesinde kalmak şar-
tiyle, vilâyet makamında istihdam ettirir. 
(Soldan, gürültüler) 

Muhterem arkadaşlar, sebep şudur : Hudut 
bölgelerini Dahiliye Vekâletinin dikkatle kont
rol etmesi ve oraya tecrübeli idareciler gön
dermesi şarttır. Bugün Mardin bölgesinde bir
çok kaymakamlıklar noksandır, kaymakam
lıkları jandarma çavuşları idare ediyor. 

Binaenaleyh muhterem arkadaşlar, Dahi
liye Vekilinin bu soygun hâdiseleri sebebine 
mütedair benim sorumu cevapsız bırakması 
beni müteessir etmiştir. Kendilerinden bu 
hususta cevap beklerdim. 

Faillerin yakalanması cihetine gelince : 
Bu, demin arz ettiğim soygun hâdiselerinin 

faillerinin Dahiliye Vekili Beyefendi, yaka
landığını iddia ettiler. Suçlular hangi mahke
meye verilmişlerdir, bunu burada beyan ede
bilirler mi? Karşımıza bir şahıs çıkar, çeşitli 
tazyiklerle, çeşitli sebeplerle onu suçlu ola
rak gösterir, suçlu bu deriz ve ilân ederiz. 
Bu hakikatin kendisi değildir. Dahiliye Ve
kilinin bu şahısların hangi mahkemelere ve
rildiğini, hangileri hakkında ne gibi takibat ya
pıldığını açık bir surette burada beyan etme
sini rica ediyorum. 

REÎS —Dahil iye Vekili! 
DAHİLİYE VEKİLİ NAMIK GEDİK 

(Aydın) — Arkadaşımızın gayet şümullü ola
rak sormuş oldukları suale bendeniz de umu
mi olarak cevabımı arz ettim. 

Hakikaten Mardin bölgesinde ifade bu
yurdukları şekilde hâdiseler mevcut ise ve bu
nun suçlularından takibedilen, yakalanan ve
ya yakalanmıyanlar hakkında gerek idari ve 
gerekse adlî, iki yolda cereyan etmiş muame
leler hakkında malûmat almak istiyorlarsa, 
İçtüzüğün malûm hükmüne dayanmak sure

l i 
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tiyle hâdiseleri tetkik ederler ve teker teker 
sual tevcih etmek suretiyle bendenizden cevap 
isterlerse, bendeniz de bunlara cevaplarımı arz 
ederim. 

Arkadaşımızın bilhassa, müsaade buyurur
larsa, bir noktaya dikkatlerini çekmek isterim : 

Mardin bölgesi hiç şüphesiz, memleketi
mizin asayiş ve emniyeti bakımından son de-. 
rece ehemmiyetli olan bir bölgesidir. Burada 
Hükümetimizin elinde meveudolan imkânlarla 
tedbir almakta olduğunu arkadaşım elbette kabul 
eder. Dikkatimiz ve titizliğimizin ne derece iler
de olduğunu kendileri de hatırlıyacaklardır. Su
alin içine sokmamış olmasma rağmen, kısaca 
arz edeyim: Mardin - Diyarbakır yolu üzerinde 
cereyan eden bir soygun hâdisesi münasebetiyle 
Hükümetin gösterdiği titizlik bizzat Dahiliye 
Vekilini göndermek ve suçluları yerinde yaka
lamak hususundaki dikkati ile zahirdir. Ve el
bette kendileri de bunu kabul ederler. Bu ayrı 
bir mevzudur. Bunu bu sualleri içinde getirme
mişlerdir, onun için tafsil etmiyeceğim. Bir 
bölgede memleketin asayiş ve emniyetini bütün 
gönüllerin arzu ettiği şekilde muhafaza için 
birbirimize yardımcı olmamız lâzımdır. Sualle
rine, dikkat ettim. Tarihleri üzerinde durdum. 
Bu tarihler şimdi burada bahis buyurduklar] 
ve bunun Dahiliye Vekilliğimden evvel Mardin'e 
tâyin edilmiş bulunan bir arkadaşımızın orada 
valilik yaptığı zamana tesadüf etmektedir, Şıı 
halde sual, umumi bir mahiyet taş vm aktan zi
yade bir şalisi istihdaf ediyor Üzülerek ifade 
edeyim ki, kendileri Mardin'in asayişi hakkında 
ve bunun sebepleri üzerinde zannederim Mar
din'de neşredilen ve başmuharrirliğini yaptık
ları gazetede dunu uslardır. Bendeniz bunlar 
üzerine tekrar avdet etmiyeceğim. Bu mahaller
de öyle şeyler vardır ki ne bunları Büyük Mille! 
Meclisinde enine boyuna müzakere etmek ne de 
d işarda zikretmek asla caiz değildir-. Şimdi bü
tün bu neşriyat dolayısiylc, bunların tekzibi mü
nasebetiyle bu hilafı hakikat neşriyat yapılması 
yüzünden bahis buyurdukları ve bugün burada 
isminin zikri münasibolmıyan vali ile araların
da bir dâvaları mevcuttur. Bu dâvaları Mardin 
Cumhuriyet Müddeiumumiliğine daha evvel in 
tikal ettirilmiş valimiz tarafından müdellel bir 
şekilde yapılan neşriyatın hilafı hakikat olduğu 
husus adlî makamlara bildirilmiş ve bu neşri
yatın Mardin gibi. son derece nâzik bir bölgemiz-
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de memleketin emniyet ve asayişini ve vatandaşın 
Hükümete karşı beslenmesi tabiî ve zaruri olan 
emniyet hissini selbeder mahiyette görülmüş ve 
6334 ve 6732 sayılı Kanunların şümulüne giren 
bir suç olarak dâva müddeiumumiliğe intikal 
etmiştir. Neticede ne olmuştur, bilmiyorum. 

Şimdi bu kısa mâruzâttan sonra bendeniz 
1950 den evvel ve 1950 den sonra demiyeceğim. 
ama sorulan bu tarihlerin dışında daha evvelki 
senelere ait bu bölgedeki yol kesme, gasıp hâdise
lerinin miktarı benden sorulursa bunları ber-
tafsil Yüksek Heyete arz edebilirim. Fakat şim
diden ifade edeyim ki, bu, o devrin aleyhine 
çıkacak bir rakam olacaktır. (Sağdan, «Ne mü
nasebeti var» sesleri, gürültüler.) 

REÎS — Eica ederim, sorunun içinde kalınız. 

DAHİLÎYE VEKİLİ NAMIK GEDÎK (De
vamla) — Mâruzâtım bundan ibarettir. (Soldan 
alkışlar.) 

REİS — Muhterem arkadaşlarım, bir nok
tayı tavzih etmeme her iki tarafın müsaadesini 
rica ederim. 

tffendini, Nizamnamenin 150 nei 'maddesini 
okumak zorundayım: 

«Sual, sarili ve muayyen bir husus hakkında sa
dece malûmat istemekten ibarettir.» (Sağdan Ve
kile de söyle, sesleri) İkisine birden söylüyorum. 
Şimdi sual; «1954 Milletvekili seçimlerinden iti
baren Kasım 1956 tarihine kadar Mardin bölge
sinde vukubulatı silâhlı soygun hâdiseleri ile 
1956 Kasım ayından itibaren, bugüne kadar vıı-
kubulan silâhlı soygun hâdiseleri miktarı nedir? 
Bu hâdiselerin sebebi nedir? Failleri yakalan
mış inidir? Bu gibi hâdiselerin önlenmesi için 
ne gibi tedbirler düşünülmektedir?» 

Sual bundan ibarettir. Binaenaleyh gerek 
sual sahibinden gerek Dahiliye Vekili arkadaşı
mızdan, Meclis müzakerelerinin selâmeti namına, 
lütfen, hudutlar içinde bu müzakereye devanı 
etmelerini hassaten rica ederim. (Soldan bravo 
sesleri) 

Buyurun efendim. 
• MEHMET ALÎ ARI KAN (Mardin) ~ Muh
terem arkadaşlarım, bendeniz Dahiliye Vekili 
beyefendinin, sualimle hiçbir suretle alâkam 
bulunmıyan sözlerine cevap vermiyeceğim. Za
ten Reis Bey bu hususu tasrih etmekle benim 
yapmak istediğim şeyi yapmışlardır. Kendile
rine teşekkür ederim. 
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Arkadaşlar; benim eski vali ile şahsi hiçbir 

adavetim yoktur. Kendisiyle müddeti hayatım
da konuşmuş değilim. Şahsi hiçbir alâkam, id
diam yok. (Soldan gürültüler, sualde var mı bu, 
sesleri) 

BEİS — Müsaade buyurunuz efendim. Lüt
fen devam buyurun, Mehmet Ali Bey. 

MEHMET ALÎ ARIKAN (Devamla) — 
Benim iddiam şu : Bu soygun vakalarının ve 
bâzı asayişsizlik vakalarının önlenebilmesi için 
Mardin bölgesi gibi geri kalmış bir bölgeye tec
rübeli, dirayetli idare âmirleri gönderilmesi 
şarttır. Bunu söylemek benim için bir vazife
dir. Benim neşrettiğim gazetede çıkan bir ma
kaleden bahsettiler, onu okumalarını rica ede
rim. 

BEİS — Efendim; bu makaleyi okumaya lü
zum yok. 

MEHMET ALÎ AB1KAN (Devamla) — 
Efendim; beni burada itham ettiler. 

BEİS — Yok, böyle bir şey efendim. 
MEHMET ALİ ARIKAN (Devamla) — 

Arkadaşlar; son, Diyarbakır - Mardin yolu üze
rinde vukubulan soygun hâdisesinden bahsetti
ler. Bendeniz bu hususta bir sözlü soru önerge
si vermiş bulunuyorum, merak buyurmasınlar, 
onun da münakaşasını, müzakeresini yapacağız. 
Benim, Dahiliye Vekilini mesuliyetle itham et
mek vazifemdir. Sebebine gelince; bir senelik 
zaman içinde jandarma karakollarının bir kilo
metre, 3 kilometre ötesinde vukubulan soygun 
hâdiseleri dolayısiyle sayın Dahiliye Vekili han
gi idare âmirini vazifesinden uzaklaştırmıştır? 
Jandarma Kumandanı, Emniyet Müdürü ya
hut asayişle alâkalı bir tek memuru oradan 
uzaklaştırmış mıdır 

Her hangi bir hizmette çalıştırdığınız, her 
hangi bir memurunuzun vazifesini yapamadığı
nı müşahede ettiğiniz zaman her halde bir ted
bir düşüsürsünüz? Muhterem Vekil Bey son Di
yarbakır - Mardin hâdisesinden bahsettiler. Af 
buyursunlar, tâbir caizse ayılıp lüzumlu tedbir
lerin alındığını ifade ettiler. Bir soygun hâdi
sesinden sonra Jandarma Kumandanının sene
lerce orada kalması her halde doğru bir hareket 
olmaması lâzımgelir. Binaenaleyh Sayın Vekil 
Beyefendi müsaade buyursunlar, ben gazetede 
yaptığım neşriyatla hakikaten bir dâvaya, bir 
derde temas etmiş bulunmaktayım, o gazeteyi | 
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burada okurlarsa ben kendilerine cevap veri
rim. 

REİS — Dahiliye Vekili, buyurun. 
DAHİLÎYE VEKİLİ NAMIK GEDİK (Ay-

dm) — Muhterem arkadaşlar, sadece arkadaşmu 
tatmin etmek maksadiyle bir iki eümleyi söyle
mek üzere huzurunuza geldim. 

Bendeniz gazetede yaptığı neşriyattan dolayı 
kendilerini muaheze etmiş değilim. Buna hakkım 
da yok.. Belki arkadaşımın gazetede yazdıklarını 
şimdi hakikaten burada okumanın iyi olmıyacağı 
hususunda kendileriyle mutabık bulunduğumu 
ifade edeyim. Karşı karşıya gelir bunları konu
şuruz ve derdin devasını bulmaya çalışırız. Bu 
hususlar ifade edilmeden de halledilebilir. Yoksa 
sizi bu neşriyatınız dolayısiyle muaheze etmek 
için bunu burada söylemedim. Bu itibarla tavzih 
ederim eğer bu şekilde anlaşılmış ise: Mesele şu
dur arkadaşlarım: 

Mardin vilâyeti içinde, zaman zaman diğer 
vilâyetlerimizde de olduğu gibi cereyan eden 
bâzı asayiş meseleleri üzerinde Hükümet lâzım-
gelen tedbirleri almıştır», almaktadır ve alacaktır. 
Bu bakımdan arkadaşım müsterih olsunlar idare 
âmirlerinin hâdise ile münasebetlerini tâyin ve 
tesbit, bunlar hakkında icabeden tedbirin alın
ması elbette Vekâletimize düşen bir vazifedir. 
idare âmirleri her hangi bir surette mesul ise 
ve bu mesuliyetleri buraya getirecekleri veya 
bendenize intikal ettirecekleri bir delil ile ortada 
bulunursa bunun hakkında muamele yapmak 
elbette doğru olur. Fakat bâzı ahvalde taraflarsn 
çatıştığı ve taarfların adam tutmak istediği yer
lerde bu idare âmirleri hâdise çıkmış olsa dahi 
hâdiseler dolayısiyle yerinde ipka edilir. Bu, mesu
liyet taşıyan bir Hükümetin görüşünün içindedir. 
Bunun haricinde bir görüşe asla iltifat etmemek
teyiz, bundan emin olsunlar. (Soldan, alkışlar) 

REİS — Mehmet Ali Arıkan. 
MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Muh-

terem arkadaşlarım, şu noktaya temas etmek iste
rim. Huzurunuzu işgal ettiğim için özür dilerim, 
Vekil Beyefendi diyorlar ki, her hangi bir hâdi
senin, yani vali veya idare âmirlerinin mesuli
yetlerine mütedair her hangi bir hâdiseyi bize 
intikal ettirsinler, biz lüzumlu tedbirleri alırız. 

1954 - 1956 Kasım ayına kadar yani istanbul 
Beyoğlu Kaymakamının Mardin'e nakline kadar 
soygun vakaları olmıyor da, 1956 Kasım ayından 
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sonra soru tarihine kadar geçen zaman zarfında 
soygunların birbirini kovalaması ve bunlardan bâ
zılarının jandarma karakolunun yanıbaşmda cere
yan etmesi sebebi nedir? Çünkü oraya gönderilen 
vali arkadaş tecrübeszdir. Beyoğlunda kayma
kamlık yapmış bir arkadaşın Mardin gibi bir 
yerde valilik yapması kolay değildir. (Soldan: 
Gürültüler, sadet dâhil;nde konuş sesleri). 

RE IS — Mehmet Aıi Bey, müsaade buyurun, 
sadedin dışına çıkıyorsunuz. 

MEHMET ALÎ ARIKAN (Devamla) — Sa
det dışında değilim Reis Bey, sadet dâhilinde 
konuşuyorum. (Soldan, gürültüler) 

REİS — Sadedin dışındasınız, beyefendi. Mü
saade buyurunuz. (Soldan, gürültüler) 

MEHMET ALÎ ARŞKAN (Devamla) — Gü
rültüye pabuç bırakanlardan değilim arkadaşlar... 
(Soldan, gülüşmeler ve gürültüler) Reis Bey, 
niçin onlara ihtar vermiyorsunuz? 

REÎS — Beyefendi, siz kendiniz sadet dışına 
çıkmıyacağımzı vâdettiniz. Lütfen sözünüze ria
yet ediniz ve kendinizi de yormayın, lütfen. 

MEHMET ALİ ARIKAN (Devamla) — Ar-
kadaşlar, bir idare âmirinin herhangi bir yerden, 
her hangi bir yere tâyini Devlet için bir sırdır. 
Bilhassa Dahiliye Vekâleti için sırrın ta kendi
lidir. Nasıl olur da Mardin'e tâyin edilen bir 
valinin tâyin edileceği haberi üç ay evvelinden 
kahvelerde konuşulabilir? (Soldan, gürültüler) 
Dahiliye Vekili gelsin burada açıklasın. Mâru
zâtım budur. 

REÎS — istirham ediyorum, arkadaşlar, sü
kûnetle dinleyin. 

Dahiliye Vekili, buyurun. 
DAHİLÎYE VEKÎLl NAMIK GEDÎK 

(Aydın) — Efendim, bendeniz ne derece hür
metkar ve münsif konuşursam arkadaşım o 
derece perdeyi yükseltiyor. Müsaade buyur
sunlar kürsüde neyi konuşacağımızı ve nasıl 
konuşacağımızı bilelim. Bir valinin nereden 
ve nasıl geleceğini her halde bilirler. Valiler 
kaymakamlıktan gelir; valiler vali muavinliğin
den gelir. Ve nihayet valiler dışardan gelir. 
Bunlar câri olan muamelelerdir. 

j Bendeniz buraya çıktım gayet kısa, tama
men sual içinde ve Tüzük hükümlerine uyarak 
konuştum. Fakat kendisinin bu şekilde konu
şacaklarını tahmin ederek müstahzar olarak 
geldim* Zira kendilerinin ekseriya şahsi ve hissi 
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konuştukları öteden beri bilinen bir husustur. 
(Sağdan, gürültüler) bir idare âmiri bulun
duğu yerde, gecesini gündüze katarak çalı
şırsa.. 

REÎS — Beyefendi, demin valiler ve kay
makamların tâyini hakkındaki sözleri usule 
aykırı olduğu için, kendisini sadede davet et
tim. Lütfen siz de münasibi kadar cevap ve
rin. 

DAHÎLlYE VEKÎLl NAMIK GEDÎK 
(Devamla) — Efendim, bendeniz de sadet dışı 
yapılan görüşmelere Riyaset Divanınca müsaa
de edildiği nispette cevap vereceğim, müsaa
denizi rica ederim. Burada ifade edilen söz
ler cevapsız kalırsa doğru olmıyacağmı takdir 
edersiniz. 

REÎS—• Buyurun, efendim. 
DAHÎLlYE VEKİLİ NAMIK GEDİK 

(Devamla) — İdare âmirleri hakkında bu ne
viden şahsi hisler ve hesaplar eğer bir böl
gede hâkim olursa ve eğer bir bölgede, kanun
ların tatbikatı ile mükellef idare âmirleri, o 
bölgede yaşayan, vatandaşın emniyet ve huzu
runu temin etmekle mükellef olursa ve bu
rada zahir olan zihniyetin baskısı altında bu
lunursa bu memlekette asayiş ve emniyet te
min edilemez; (Soldan,_ bravo sesleri ve alkış
lar.) (Sağdan, gürültüler.) 

Her zaman söylediğim gibi bir kere daha 
tekrar ediyorum, bunlara asla müsaade etmi-
yeceğiz. (Soldan, bravo sesleri, alkışlar.) (Sağ
dan, şiddetli gürültüler.) 

REÎS — Müsaade buyurun, hiçbir şey an-
î laşılmıyor. Sual sahibine söz veriyorum. (Sağ

dan, gürültüler.) 
j Buyurun Mehmet Ali Arıkan. 
j MEHMET ALÎ ARIKAN (Mardin) — 

Dahiliye Vekili Namık Gedik buraya her ge
lişinde, (Soldan, gürültüler) 

ı REÎS — Hatibin sözlerini işitemiyorum. Ri
yaset Divanı lâyikı veçhile vazifesini gürül
tüden yapamıyor. 

j MEHMET ALÎ ARIKAN (Devamla) — 
! Dahiliye Vekili Namık Gedik buraya her ge

lişinde, tamamen sual dışında konuşmakta
dır. (Soldan, gürültüler) 

REÎS — Mehmet Ali Bey, rica ederim, 
sizden def aatle rica ediyorum. Lütfen sadet 
dışı konuşmalar yapmayın. Buna ne kendiniz 
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gayret edin, ne de başkaları için bunu temin 
edin. İstirham ederim. 

MEHMET ALÎ ARIKAN (Devamla) — 
Arkadaşlar... 

RElS — Bir dakika. 
Müsamahanıza güvenerek bir noktayı tav

zih edeceğim. Suallerinizde münferit hâdise 
hakkında bilgi edinmek ciheti mevcut değil
dir. Mevcut suallerinizin hepsi isimsiz, hâ-
disesiz rakam ve sebebe mütedairdir. Bina
enaleyh münferit hâdiselere girmeyin, ayrıca 
sual vermek hakkınız vardır. 

MEHMET ALI ARIKAN (Devamla) — 
Arkadaşlar; Dahiliye Vekili sebepleri üzerinde 
durmamıştır. Sebeplerini izah etmekle mükellef
tir. 

Sebep şu arkadaşlar; Mardin'e tâyin edilen 
eski vali tecrübesizdir.. (Soldan gürültüler.) 

REİS •— Efendim arkadaşımız isim zikrede
rek itham etmemiştir. (Soldan, şiddetli gürül
tüler). Kimseyi itham etmemiştir. Sadece valile
rin tecrübesizliğinden bahsetmiştir, isim yoktur, 
(Soldan, gürültüler) hiçbir valiyi itham etme 
mistir. 

MEHMET ALİ ARIKAN (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlar... (Soldan gürültüler) 

REİS — Efendim, istirham ederim, bizim va 
zifemiz; sükûnetle müzakereyi devam ettirmektir. 

MEHMET ALİ ARIKAN (Devamla) — 
Dahiliye Vekili diyorlar ki; sual sahibi bu so
ruyu hissi ve şahsi sebeplerle sormuştur. Hal
buki arkadaşlarım; geçen sene Bütçe Komisyo
nunda Dahiliye Vekâleti bütçesinin müzakeresi 
sırasında aynı hususlara bendeniz ariz ve amik 
temas ettim. Binaenaleyh hudut bölgelerinin asa
yişini temin etmek zaruridir, dedim. Bugün böl
ge iktisadiyatını felce uğratan kaçakçılık hadi
sesiyle karşı karşıyayız. (Soldan, gürültüler, 
sadede gel sesleri). 

REİS — Sualin kaçakçılıkla alâkası yoktur. 
MEHMET ALİ ARIKAN (Devamla) — 

Sualim asayişle ilgilidir. Hudut bölgelerindeki 
vilâyetlerin âsayişni temin etmek bakımın
dan Bütçe Komisyonunda konuştuktan sonra 
6.IV.1958 tarihinde suali tevcih ettim. Bunun 
lıisle alâkası yoktur. Dâva budur. Dahiliye Ve
kâleti idare âmirlerini dikkatli ve bu bölgelerin 
iktisadi, içtimai ve kültürel hususiyetlerini na
zarı itibara alarak seçmez ve munhasiraa p&rti-
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zan olanları seçerse... (Soldan, şiddetli gürül-

j tüler, sıra kapakları), (Sağdan, alkışlar) 
j REİS — Efendim, bu sözleriniz sadet dışı-
j dır. Birinci defa ihtar veriyorum. 
i NECMEDDİN ÖNDER (Nevşehir) — İn ora 
i dan aşağı. 

MEHMET ALİ ARIKAN (Devamla) — 
Akimi başına topla; bana in oradan diyemez-

I sin. (Gürültüler). 
| REİS — Efendim, müzakerenin bu şeklide 
! gürültülü olarak cereyanı bir fayda temin etmez» 
| Riyaset, Dahilî Nizamnameyi siyyanen tatbik 
! etmektedir. Ancak mümkündür ki hakikaten 

Dahilî Nizamnamenin tatbikini icabettiren bâzı 
i hâdiseler cereyan ettiği halde görmemekteyim. 
! Ama bunları görmediğim içindir, sizi temkı 
i ederim. 

Lütfen sözlerinize devam edin efendim» 
j MEHMET Alil ARIKAN (Devamla) — 
J Arkadaşlar; sebeplerden biri şu; bendeniz diyo-
j rum ki, her hangi bir valinin, bir kaymakamın, 

bir idare âmirinin bir yere tâyininden önce o 
tâyin haberi o mahalde duyulursa işte böyle 
neticeler verir, bu partizan idare değil midir 

; arkadaşlar? 
REİS — Sual cevaplandırılmıştır. 

| 4. — Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş* m, Ko
caeli Sulh Hâkimi Süreyya Erol hakkında ne 
için soruşturma yapüdığma dair sualine Adliy.6 
Vekili Esat Budakoğlu'nun şifahi cevabı (6/164) 

ı 
İ REİS — Fethi Çelikbaş ve Adliye Vekili 
! buradalar, suali okutuyorum. 

j 5 . V , 1958 
i T. B. M. Meclisi Sayın Reisliğine 
| Aşağıdaki hususların sözlü olarak Adliye Ve

kili tarafından cevaplandırılmasını saygılarım
la rica ederim. 

Burdur Mebusu 
Fethi Çelikbaş 

1. Kocaeli Sulh Hâkimi Hukuk Doktoru 
Bayan Süreyya Erol hakkında soruşturma ya
pılmasının sebebi nedir? 

2. Bundan bir müddet evvel Kocaeli vilâ
yetine adliye müfettişleri ve Adliye Müsteşarı
nın gitmesisin sebebi nedir? 

3. Üsküdar vapuru faciasında halkı heye
cana vermek sebebiyle aleyhlerine tahkikat açı 
lan Mehmet özbey ve Osman Aydoğan dâvasın-
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da hâkim neden dâvaya bakmaktan istinkâf et
miştir? 

RElS — Adliye Vekili. 
ADLÎYE VEKİLİ ESAT BUDAKO&LU 

(Balıkesir) — Muhterem arkadaşlar; Fethi Çe-
likbaş arkadaşımın suallerine cevaplarımı arz 

.ediyorum. 
Eski İzmit Hâkimi Süreyya Erol, şikâyet 

üzerine iki sebepten tahkikata tâbi tutulmuştur. 
Bunlardan birincisi : 28 Mart 1958 den 2 Mayıs 
1958 e kadar 158 dâva hakkında hüküm vermiş, 
bunları kısa kararlar halinde tefhim etmiş, fa
kat usulün 268 nci maddesine göre üç gün zar
fında esas kararı yazması icabederken bir kıs
mını, aylar geçtiği halde bir kısmını ise 15 - 20 
geçmiş bulunmasına rağmen karara bağlamamış 
olmasıdır. 

Diğeri, Meşhut Suçlar Kanununa bağlı bir 
kısım suçları bu kanunun şümulü dışma çıkar
mış olmasıdır. 

Bu iki sebep hakkında soruşturma yapmak 
üzere adliye müfettişi gönderilmiştir. 

Ceza evindeki bir hâdiseyi tetkik için Müste
şar İzmit'e gitmiş, bu gidişinde 5 hâkimin izin
siz olarak kaza hudutları dışına çıktıkları görül
düğünden bu mevzuun tahkiki için ayrıca müfet
tiş gönderilmiştir. 

Üsküdar vapurunun batışı ile ilgili ve sual
de isimleri geçen iki vatandaş hakkında yine 
Meşhut Suçlar Kanununa göre açılan dâvanın 
duruşmasında hâkimjn bu kanunun maksadı dı
şında talikleri uzattığı yolunda şikâyet vâki ol
muştur. Bu mevzuun tahkiki için müfettişin 
gelmesini bir sebep ittihaz ederek mahkemeyi rü-
yet eden hâkim dâvadan istinkâf etmiştir. 

BEİS — Fethi Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİŞBAŞ (Burdur) — Sayın Ad

liye Vekili, hâkim. Bayan Süreyya Erol hakkın
daki tahkikatın iki sebeple açıldığını, bunlardan 
bir tanesinin Meşhut Suçlar Kanununa göre gö
rülmesi icabeden bir dâva münasebetiyle oldu
ğunu söylediler. 

İkincisi; muayyen dâvaları süratle görmüş, 
bâzılarını eksik bırakmış, yahut çabuk karara 
bağlamış, yahut sürüncemede bırakmış.. Onun 
üzerinde durmıyacağım. Fakat Meşhut Suçlar 
Kanununa göre görülmekte olan bir dâvada bu 
kanunun dışına çıkılması, dâvanın seyri esna
sında tamamen dâvayı görmekte olan hâkimin 
takdirine mütaalliktir. 
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Dâvada, taraflardan birinin seçim sırasında 

Hürriyet Partisi adaylanndan biri olduğunu.. 
(Soldan Halk Partisinden sesleri) 

O günlere de geleceğiz.. 
Dâvada diğer tarafın da vali bulunduğu,. 

Arkadaşlar; vakanın tarihi eskidir. Dâva taraf
larından birinin orada vali bulunduğu dikkate 
alınırsa bu mevzuda, Vekil Beyin kısaca ifade 
ettiği şekilde laalettayin bir mevzu, dâva mev
zuu imişçesine, hareket edilmesi cidden doğru de
ğildir ve mahallinde bu dâvanın bıraktığı 
akisler maateessüf hâkimler üzerinde vekâlet 
makamının çeşitli yollardan tesir icra etmek 
arzusunda bulunduğu merkezindedir, işte ma
halli akisleri budur. Bu sebeple de Vekil Be
yin gayet masum cümlelerle, bayan Süreyya 
Erol hakkında açılan tahkikat hakkındaki 
ifadeleri kısmen olsun mavakaya doğru düş
memektedir. Olan olmuş. Ben Adliye Veki
linden bu makamda bulunduğu müddetçe yal
nız adliye tarihimizde değil , demokrasi ta
rihimizde de şerefli bir mevki kazanması için 
adalet müessesesine huzur içinde çalışma im
kânlarım hazırlamasının gerekliliğini hatır
latmak isterim. Kendisinin bu vadide gayret 
göstermesini samimiyetle arzu eden bir ar
kadaşıyım. İkinci kısma gelince : 

Müfettiş ve adliye müsteşarının gitmesi... 
Vekil adliye müsteşarının mahallen cezaevin
de bir vakayı tetkik etmek üzere gitmesinden 
bahsettiler. 

Muhterem arkadaşlar, siyasi mesuliyet de-
ruhde etmiş arkadaşlar uzaktan, yakından 
takdir ederler ki, bir müstaşarm Pazar gü
nü çalışmaya zorlıyacak şekilde hareketine 
dair bir mevzuubahis konusudur. Bu cezaevin
de bir hâdise olamaz. Çünkü, akisleri olmadı. 

Günlerden Pazar.. Müsteşar Pazar günü İz
mit'e gelmekte, adalet binasına gitmekte, savcı 
ve hâkimleri davet etmekte orada şifahen ken
dileriyle temas etmekte, konuşmaktadır. Ta
biî bu konuşmalar üzerinde durmıyacağım. 
Çünkü, müsteşarın böyle konuşmadığını id
dia etmek ne kadar mümkünse öyle konuş
tuğunu benim zaviyemden, iddia etmek de 
anynı derecede mümkündür. Eğer Vekil Bey 
konuşacak olursa o zaman ben sizden rica 
edeceğim, ileri geri birtakım konuşmalar ce
reyan etmektense bu meseleyi Nizamnamei Dâ-
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hilînin 177 nci maddesi gereğince Meclis tah
kikatı açalım; memur edelim, bir heyet gidip 
mahallen tahkik etsin. Müsteşar Bey, huzu
runuzda söylemekten, adalet cihazımız için 
içtinabettiğim şekilde konuşmalar yapmıştır. 
Onları söylemiyeceğim. Fakat müsteşar dos
yaları istemek suretiyle, kendilerine cevap 
vermiyen hâkimleri âdeta müşkül duruma sok
tuğu kanaatiyle oradan ayrılıp gitmiştir. «Ar
kadaşlar, ödeneklerin yükseltildiği şu sırada 
biraz anlayışlı davransalardı, ne çıkardı..» 
Diyecek kadar büyük bir memura yakışmıya-
cak şeyler söylemiştir. 

Adalet cihazının her çeşit tesirden azade 
çalışması, iktidarda ve muhalefette nerede 
olursak olalım Türk Milletinin büyük menfaat
lerini alâkadar ettiği için üzerinde duruyorum. 
Müfettişler, onlar da hakkında tahkikat açılan 
bayan hâkim Süreyya Erol'u teftiş etmişler, bu 
işler dolayısiyle yani niçin sanık tevkif edilme
miştir,? Ve dâva Meşhut Suçlar Kanununun dışı
na çıkarılmıştır. 

REİS — Fethi Bey, bir dakikanız kalmıştır. 
F E T H İ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — O hakle 

üçüncü hususa geçiyorum. 
Hâkim bir arkadaş iki sanığın davasına 

bakmaktan vazgeçmiştir. Çünkü dâva rüyet edil
mekte iken bâzı sebepler dolayısiyle dâva talik 
edilmektedir. Meşhut Suçlar Kanununa göre 
görülen bu dâvada sanık olan kimseler bir muhalif 
partiye mensuboldukları için Vekâletin tahkika 
teşebbüsü üzerine bitaraflığına şüphe girmiştir, 
düşüncesiyle dâvadan istinkâf etmiştir. 

REİS — Fethi Bey müddetiniz bitmiştir. 
F E T H İ ÇELlKBAŞ (Devamla) — Bitaraf

lığından şüphe edilen bir hâkim durumunda bu
lunduğumu hissediyorum, adaletin her türlü şüp
heden âzâde olmasına da inanım tamdır, diyerek 
istinkâf ediyorum demiş ve dâvaya bakmaktan 
vazgeçmiştir. Yani hâdise Vekil Beyin söylediği 
şekilde değildir. 

REİS — Sual cevaplandırılmıştır. (Sağdan: 
Gürültüler) Ne gürültü ediyorsunuz arkadaşlar. 

ŞEFİK BAKAY (Kırklareli) — Reis Bey. 
Vekil Bey söz istiyor. 

REİS — Şimdi okuyacağımız soru da Adliye 
Vekilinden ve aynı mahiyettedir. 

5. — Mardin Mebusu Mehmet Ali Ankan'ın, 
İzmit Sulh Hâkimi Süreyya Erol'un Akhisar 

.1958 C : 1 
Mahkemesine tâyin edilmesi üzerine istifa etti
ğinin doğru olup olmadığına dair sualine Adliye 
Tekili Esat Budakoğlu'nun, şifahi cevabı (6/170) 

REİS — Soruyu okuyoruz. 

7 . V . 1958 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorunun Adliye Vekili tarafından 
sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletinizi 
saygı ile arz ve rica ederim. 

Mardin Mebusu 
Mehmet Ali Ankan 

İzmit Sulh Hâkimi Süreyya Erol'un salâhi
yetle Akhisar Mahkemesine tâyin ve tahvil edil
mesi üzerine adı geçen hâkimin istifa ettiği doğru 
mudur? Doğru ise salâhiyetle tâyin muamelesinin 
sebepleri nedir? 

REİS — Adliye Vekili. 
ADLİYE VEKİLİ ESAT BUDAKO&LU 

(Balıkesir) — Arkadaşlarım, Mehmet Ali An
kan'ın suallerini cevaplandırıyorum. 

Süreyya Erol'un, Akhisar'a salâhiyetle vazife 
verilmesini mütaakıp istifa ettiği doğrudur. Muh
telif bölgelerde hâkim kadrolarının esasen noksan 
oluşu ve bâzı zamanlarda da hastalık ve izin se
bepleriyle mûtat çalışmalarda zorluk çıkan yer
lere normal muamelelerde olduğu gibi bu işte de 
en müsait kadro bu olduğu için Süreyya Erol'a 
Akhisar'da Sulh Ceza dâvalarını görme salâhi
yeti verilmiştir. (Soldan, alkışlar) 

REİS — Mehmet Ali Arakan. 
MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — 367 

numaralı Kanun gereğince her hangi bir hâkime 
diğer bir yerde hâkimlik veya müddeiumumilik 
vazife ve salâhiyeti verilereği zaman 4 esas nazarı 
itibara alınır. 1 ncisi kadro durumu. 2 ncisi iş 
nispeti. 3 ncüsü alfadaki mesafe. 4 ncüsü de, gön
derilecek hâkim veya müddeiumuminin ailevi ve 
sıhhi yani şahsi durumu. 

Bendeniz bu hâkimin Akhisar'a gönderilme
sinin asıl sebeplerine temas etmeden evvel bu 
dört esas içindeki durumuna temas edeceğim. 

Arkadaşlarım, kadro durumu itibariyle Akhi
sar'ın durumu, yani Akhisar mahkemelerinin 
kadro durumu, İzmit mahkemelerinin kadro du
rumundan daha iyidir. O zamanlar İzmit mah
kemelerinin üç hâkimi mevcut değildi, ve hattâ 
İstanbul'dan bir hâkim muavinine de İzmit mah
kemelerinde vazife görmek üzere salâhiyet ve-
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rîlmiştir. Durum bu merkezdedir. îzmit İkin
ci Asliye Hukuk Mahkemesinde, dâvaların çok
luğu dolayısiyle hâkimler tarafından talik üstü
ne talik muamelesi yaparken Adliye Vekâleti 
İzmit Mahkemesi Hâkim Muavini Süreyya Erol 'u 
Akhisar'a salâhiyetle gönderiyor. Kadro du
rumu etrafında muhterem Vekil Beyefendinin 
beyan ettiği husus gayrivârittir 

İş nispetine gelince, iş nispeti itibariyle İz
mit mahkemeleri dolgundur, hâkimler muaz
zam iş hacmi ile karşıkarşıya kalmışlardır. Ay
rıca Akhisar ve çevresindeki mahkemelerin id
leri de fazladır. (Soldan; öyle ise tamam, ses
leri) af buyurun azdır, yani işler İzmit'te 
çok, Akhisar çevresindeki mahkemelerde azdır. 
İşi az olan yerden, işi çok olan yere hâkim gön
dermek iktiza eder. 

Şimdi arkadaşlar, harcırah mülâhazası do
layısiyle Adliye Vekâleti daima salâhiyet vere
ceği hâkimin durumunu çalışacağı mahkeme ile 
gideceği mahkeme arasıdaki mesafeyi hesaba ka
tar. Bu teknik ve lüzumlu bir meseledir. 

Bakın muhterem arkadaşlarım. Akhisar ile 
Kırkağaç arası 26 Km. dir. Akhisar - Manisa 
52, Akhisar - Sındırgı 55, Akhisar - Gördes 66, 
Akhisar - Salihli 72, Akhisar - Turgutlu 83, Ak
hisar - Soma 40, Akhisar - İzmir 98, Akhisar 
Menemen 91 kilometredir. Akhisarm mahkeme 
kadrosu ve iş nispetine göre durumu Kocaeli'nden 
azdır. Akhisar'ın civarındaki kazalarda hukuk 
mezunu sorgu hâkimleri vardır. Akhisar'a bun
ları salâhiyetle vermek suretiyle, bunların ye
rine başkâtiplere sorgu hâkimliği vazifesi gör
dürmek mümkündür. Bunun dışında Balıkesir 
119 kilometre, Demirci 110, Simav 154, Ge
diz 210, Alaşehir 125, ödemiş 131 ve Kütah
ya 299 Km. dir. Buna mukabil Kocaeli 423 ki
lometredir. 

Şimdi, harcırah mülâhazası nazarı itibara 
alınmaksızın bir Adliye Vekilinin sırf dürüst 
kararlarından dolayı, kanuni kararlarından do
layı muğber ve bâzı şahısların telkinine kapıla
rak bir hâkimi bulunduğu yerden alıp 422 kilo
metre mesafede bulunan Akhisara göndermesi 
doğru bir hareket değildir. 

REİS — Müddetiniz bitiyor 
MEHMET ALİ ARIKAN (Devamla) — Bu

nun asıl sebebine gelelim arkadaşlar, Vali Ek-
mel Çetinel ile Hürriyet Partisi eski adayların
dan Rasim Eyüboğlu arasında bir hakaret dâ-
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vasiı rüyet edilmektedir. İddianamede T. C. K. 
nun 481/1 ve 273 ncü maddelerinin tatbiki 
ile birlikte 6334 ve 6732 sayılı kanunların tat
biki talebedilmektedir. İddianame veçhile şahsi 
şikâyet mevcut bulunmadığından ve şahsi mııva-
fakatname alınmadığından sanık vekili itirazda 
bulunuyor. Hâkim dosyayı tetkik ediyor. Ha
kikaten şahsi şikâyet bulunmadığından 6334 ve 
6732 sayıh kanunların tatbik edilebilmesi için 
şahsi muvafakatname alınmamasından mütevel-
lidolarak duruşmayı talik ediyor, bu vesikaların 
istihsaline imkân veriyor. 

Bunun dışında, aradan zaman geçiyor, Me
bus aTkadaşlar ve bâzı şahıslar arasında dâva rü
yet ediliyor, hâkimin istinkâf etmesi üzerine bu 
dâvayı rüyet eden hâkim muavini Süha Beyden 
sonra bu dâva Hâkim Süreyya Erol'a tevdi edi
liyor. Dâvanın neticesi de beraet. 

Arkasından batık Üsküdar işleri ile ilgili bâ
zı mevzular ve bunun dışında bâzı temaslar, te
maslardan sonra Hâkim Süreyya Erol Akhisar'a 
gönderiliyor. 

Arkadaşlar; ben şahsan Adliye Vekili arka
daşımıza hürmet ederim. Kendilerinden rica 
ediyorum, bu temaslar kanuna aykırı, usulsüz 
ve keyfîdir. (Soldan gürültüler) Hazineyi ve 
memleketi mutazarrır kılacak şekilde hâkimleri 
şuraya, buraya, bilhassa uzak yerlere.. 

REİS — Bir hâkimdir, «hâkimleri» diyemez
siniz, bir tek hâkimden bahsedebilirsiniz. Size 
üç de.fa ihtar ettim, riayet etmediniz. 

MEHMET ALİ ARIKAN (Devamla) — Bir 
dakika Reis Bey, cümlemi bağlıyayım. 

REİS — Ben size cümlenizi tamamlayın di
ye dört kere söyledim. Benim müsamaham yü
zünden Dahilî Nizamnamenin size verdiği müd
det bir dakika geçmiştir. Lütfen yerinize buyu
runuz. 

Buyurunuz; Adliye Vekili. 
ADLİYE VEKİLİ ESAT BUDAKOÖLU 

(Balıkesir)—Muhterem arkadaşlar; mevzu ada
lete taallûk ettiği için bu müesseseye karşı hür
metkar olmak için meselenin etrafına sıçramak 
istemedim. Sadece sual etrafında kaldım. Elbet
te ki, her Vekâletin iç meselelerini rüyette Ve
kâletin kendi takdiri esastır. Her mevzuu baş
ka istikametlerde telâkki etmek ve o yola başvur
mak her halde iyi bir niyetin tezahürü sayıla
maz. Süreyya Erol'un bulunduğu bölge ile va-
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zife verdiğimiz bölge arasında mesafe şu kadar, 
verilecek harcırah şu kadar gibi mütalâalar ileri 
sürülüyor. Hizmet mevzuubahsolduğu zaman 
bu maddi şeylerin hiç mânası yoktur arkadaşlar. 
O tarihlerde Kocaeli'nde iki sulh ceza hâkimi 
vardır. Akhisar'da da asliye ceza hâkimi hasta 
ve sulh ceza hâkimliği münhaldi. Bahis mevzuu 
hâkimin bekâr oluşu ve şartların daha uygun 
oluşu onu muvakkat bir müddet için Akhisar'da 
salâhiyetle tavzif ettirmeyi icabettirdi. O kadar 
günlük muameleler arasında sadece Süreyya 
Erol üzerinde durmak, onun bir celse oranın va
lisine ait dâvaya bakmasını ona bu hususta bir 
salâhiyet vermenin sebebi gibi ortaya atmak ha
kikatle alâkalı değildir. Şunu biliniz ki arka
daşlar, Adliye Vekâleti tamamen kanuni sebep
ler tahtında ve vicdani kanaatiyle hareket eder; 
asla keyfî harekette bulunmaz. (Soldan bravo 
sesleri, alkışlar) (Sağdan gürültüler, gülüşme
ler) Bu gibi vazifeleri vermek hususunda tak
dir Adliye Vekâletine aittir. (Soldan alkışlar) 
(Sağdan gürültüler) 

MEHMET ALÎ ARIKAN (Mardin) — Söz 
istiyorum. 

REÎS — Buyurun beyefendi. 
MEHMET ALÎ ARIKAN (Mardin) — Muh

terem arkadaşlar; mademki Vekil Beyefendi ikin
ci bir cevap vermek lûtfunda bulundular bende
niz biraz daha bu hâdisenin derinine inmek is
tiyorum. (Soldan, sualle alâkası yok sesleri.) 
Efendim, dinlemeden, sualle alâkası olmadığını 
nereden biliyorsunuz? Daha ne söyliyeceğimi bil
miyorsunuz ki.. (Sağdan, gürültüler). 

REİS — Efendim, karşılıklı konuşmayınız 
lütfen. Hasan Bey, gürültü yapmayınız. 

HASAN TEZ (Ankara) — Reis Bey gürül
tüyü yapan sadece ben değilim. Neden başkaları
na da söylemiyorsunuz? 

REİS — Beyefendi size bir kastimiz yok. 
Kimi görürsem ben ona söylerim. 

Buyurun, beyefendi. 
MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Arka

daşlarım; hâkim Süreyya Erol'un durumu ile 
Kocaeli Mahkemesinde vazife gören ve Akhisar'a 
gönderilmesi mümkün görülen hâkimler ara
sında fark vardır. Vekil Beyefendi dediler ki, 
biz harcırah mülâhazası dışında olarak takdir 
hakkımızı da kullanırız. Olabilir. Ama hâkim 
Süreyya Erol'a yapılan bu nakil muamelesi do-
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layısiyle ortaya çıkan birtakım dedikodular 
var; müsteşara emir verilmiş, müsteşar Ankara'
dan Kocaeli'ne gelmiş, pazar olmasına rağmen 
hâkimleri toplamış, nutuk çekmiş ve bir sürü teh
ditler savurmuş. Ondan sonra Süreyya Erol'un 
dosyasının suretini almış Ankara'ya gitmiş. 

Ortada bir hakikat vardır. Eğer bir ara ka
rarı dolayısiyle siz Adliye Vekili olarak müsteşara 
emir verir, onıu bir vilâyetin mahkemesine gön
derir ve bir dâvanın dosya suretlerini aldırır ve 
o mahkemeye bakan hâkimi başka yere gönderir
seniz bu şekilde hâkimlere tesir icra etmiş/ olur
sunuz. Binaenaleyh arkadaşlarım, hâdiseye dik
kat etmelerini istirham ediyorum, Adliye Veki
linden. Benim şahsan kendilerine hürmetim var
dır, fakat müsteşarlarına asla. (Sağdan, alkışlar) 

REİS — Adliye Vekili. 
ADLİYE VEKİLİ ESAT BUDAKOĞLU 

(Balıkesir) — Efendim, meseleyi tamamen kendi 
görüşleri içinde aksettiriyorlar. Ne müsteşar bir 
dosyanın suretini almış ve Vekâlete getirmiştir, 
ne de her hangi bir tahkikat yapmıştır. Bir 
vekâletin müsteşarının her hangi bir sebeple 
gittiği yerde bu fırsattan istifade ederek hâkim
lerle konuşmasından daha tabiî ve normal bir ha
reket olamaz. (Sağdan: «Baskı yapmıştır.» ses
leri) Hayır, hiçbir baskı yoktur. Hâkimlerimiz 
kanunlann ve vicdanlarının tesiri dışında hiçbir 
tesire tâbi değillerdir. Hâdiseler karşısında ta
mamen kanun ve vicdanlarının emrettiği istika
mette çalışan, hepimizin hürmet ve itimadettiği 
hâkimlerimizi, şu veya bu şekilde birtakım zan 
ve şüpheler altında bulundurmaya hiç kimsenin 
hakkı yoktur. (Soldan, alkışlar.) Bundan bütün 
hâkim arkadaşlarımı tenzih ederim, asla doğru 
değildir ve hâkimlerimiz tamamen bu gibi şüphe
lerin dışmdadırlar. (Soldan, alkışlar) 

REİS — Mehmet Ali Arıkan. 
MEHMET ALÎ ARDXAN (Mardin) — 

Arkadaşlar, emin olun, tamamen hüsnüniyetle 
hareket ediyor ve konuşuyorum. Ben Vekil 
Beyefendididen teşekkür etmesini bekliyor
dum. Görüyorum ki hakikatleri ortaya koy
dukça sinirleniyorlar. 

Vekil Beyefendi dosya celbedilmemiştir, 
diyorlar. Bakınız Adliye Vekâletinin 23 . III . 
1958 tarih ve 49 sayılı tel yazısında müfet
tiş raporunda : «.... Usuli hükümler halledil
dikten sonra esasa girileceğinden maznunun 
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sorguya çekilmesinden evvel, dâvanın Meşhut 
Suç Kanununa girip girmiyeceği hakkında 
bir karar alınmasına ve 6334 sayılı Kanunun 
2 ve 5 nci maddeleri gereğince dosyada resmî 
numara almış bir muvafakatname mevcudolup 
kanunun emrettiği mânada bir muvafakatna
me olmayıp ve dâvanın Meşhut Suçlar Kanu
nuna tabi olmayıp umumi hükümlere göre 
ve resmî evrak mahiyetinde olmıyan bir mu-
vafakatnameyle devamına ve duruşmanın 
8 . X I . 1957 gününe talikine...» Deniyor. 

Şimdi arkadaşlar, hakikaten dosya celb-
edilmemişse başmüfettiş nereden tam olarak bu 
kararın suretini elde etmiştir. (Soldan, gürül; 
tüler) Müsaade buyurunuz, dosya celbedilmiş 
hattâ, bu başmüfettişe hâkimin verdiği bir 
kararın bir örneği de tele alınmak suretiyle hâ
kimden bir müdafaaname istenmiştir. Ve bu mü-
dafaaname hâkim Süreyya Erol'a 3 . IV . 1958 de 
verilmesi gerekirken 2 . V . 1958 tarihinde 
tebliğ edilmiştir. 

Şimdi arkadaşlar, mesele şu : Muhterem 
arkadaşım Fethi Çelikbaş da talebettiğine gö
re (Soldan, Oooo... sesleri) ikimiz birleşerek 
bir Meclis tahkikatı açlılmasını talebedelim. 
O zaman göreceksiniz ki, arkadaşlar, bu me
selede adalet müessesesine baskı yapılmak is
tenmiştir. 

REÎS — Buyurunuz Adliye Vekili. 
ADLİYE VEKİLİ ESAT BUDAKOĞLU 

— (Balıkesir) — Efendim, biraz evvel de söy
lediğim gibi Süreyya Erol hakkında iki se
bepten tahkikat- açılmıştır. Elbette bir hâ
kimin kendisine verilen bir dosyayı tetkik 
etmesi kadar tabu bir şey yoktur. Bu dos
yanın vekâlet tarafından celbedildiğinin ne 
ifadesi ne de delilidir. 

REİS — Sual cevaplandırılmıştır. 
Efendim, bir saatlik vakit tamam olmuş

tur. Temdidi için; 
ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Usul hak

kında.. 
EElS — Buyurun. 
ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Arkadaş

lar, 153 ncü maddenin tatbikatı bir saatlik 
müddetin temdidi için takrire lüzum his
settirmez. Heyeti Umumiyenin kararma mü-
racaatle bir saatlik müddetin uzatılması ka
bildir. 
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REİS — Zaten takrirden bahsetmedim. 

Temdidi için, dedim, söz istediniz. 
Müddetin temdidi için yüksek reylerinizin 

istihsaline ihtiyaç vardır. Binaenaleyh sual 
takrirlerinin müzakeresine devam edilip edil-
miyeceği hususunu reylerinize arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir, 
efendim. 

6. — Adana Mebusu Nevzat Arman'm, pa
muk nebatına arız olacak Imşey elerle müca
dele için gereken kimyevi İlâçların mevcudolup 
olmadığına dair sualine Ziraat Vekili Nedim 
ökmen'in, şifahi cevabı (6/179) 

REİS — Nevzat Arman?.. Burada. 
Ziraat Vekili?.. Burada. 
Takriri okutuyoruz. 

14 . V . 1958 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun Sayın Ziraat Vekili ta
rafından sözlü olarak cevaplandırılmasını say
gılarımla rica ederim. 

Adana Milletvekili 
Nevzat Arman 

Bu yıl ekili pamuk nebatına arız olacak ha
şerelerle mücadele için gereken kimyevi ilâçlar 
memleketimizde mevcut mudur? Cins ve mik
tarı ne kadardır. Haşere ilâcı yapan yerli fab
rikalara müessir madde temin edilmiş midir? 

REÎS - - Ziraat Vekili. 

ZİRAAT VEKİLİ NEDİM ÖKMEN (Gazi-
anteb) — Muhterem arkadaşlarım, sual sahibine 
ve. pamuk müstahsillerine huzurunuzda teminat 
veriyorum. Memleketin her tarafına yetecek ka
dar pamuk haşereleriyle mücadele için ilâç mev
cuttur, yalnız bu ilâçların bir kısmı depolar
da, bir kısmı, gümrüklerde, ve bir kısmı da yol
dadır. Bu sebeple katî rakam veremiyorum. 
Fakat müsterih olsunlar, kâfi miktarda ilâ
cımız mevcuttur. 

REİS — Sual sahibi. 
NEVZAT ARMAN (Adana) — Muhterem 

arkadaşlarım; benim sorum geçen seneki pamuk 
ekimi mevsimi içindi. Riyaset lütfettiler 9 ay 
sonraı Meclise aksettirdiler. 

Vekil Bey teminat veriyor, kendilerine arz 
edeyim; geçen sene çok sıkıntı çekildi. Sterilize 
çiğit bulunmadığı için tarlalarımızı üç defa sür-
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lık döviz temin edemediği için tamimleri dosya
larda kalmış ve bu işe de muvaffak olamamışlar
dır. Vekil Bey gümrüklerde ve depolarda ilâç 
vardır buyurdular, bu hususta bize de teminat 
veriyorlar, geçen sene çektiğimiz azap bizi bu 
dertten kurtaramamıştır. Biz bununla tatmin 
edilmemişizdir, tatmin edilmemizi ben Vekil 
Beyden rica ediyorum. 

REİS — Ziraat Vekili. 
ZİRAAT VEKİLİ NEDİM ÖKMEN (Gazi-

anteb) — Muhterem arkadaşlar, doktor ve çiftçi 
arkadaşımızın sualini dinlediniz. Suali; pa
muklara ânz olan haşarat ile mücadele için ge
rekli ihzarat var mıdır, şeklinde idi. Ben de Hü
kümetin bir âzası ve Ziraat Vekâletinin mesuli
yetini yüklenmiş bir arkadaşınız olarak Büyük 
Millet Meclisi huzurunda teminat verdim. Burada 
sakal aşmıyoruz, sohbet yapmıyoruz, ciddî konu
şuyoruz. (Soldan: Bravo sesleri, alkışlar) 

ARİF HİKMET ONAT (Ordu) — Çok şaka 
edenler oldu da.. 

ZİRAAT VEKİLİ NEDİM ÖKMEN (Devam
la) — Sonra arkadaşımız başka mevzulara geçti. 
Gönül isterdi ki, son defa Adana'ya gittiğim za
man birlikte çiftçilerle yaptığım konuşmalarda 
hazır bulunsalardı arkadaşımız oradakilerin tat
min edildiklerim ve dunundan ne kadar emin 
olduklarını görürlerdi. 

Tekrar ediyorum; önümüzdeki devrede pa
muklara âriz olan haşarat ile mücadele teminat 
altındadır. (Soldan: Bravo sesleri, alkışlar) 

REİS — Nevzat Arman. 
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mek ve ekmek zorunda kaldık. Çiğidi israf et
tik. Tarla sürmek için makinalarımızı yoıduk. 
Ayrıca munzam işçi ücretleri vererek çocuk ye
tiştirir gibi pamuk yatiştirdik. 

Evvelâ keseen için, bilâhara yeşilkurt için 
Endirin ve diğer lüzumlu ilâçları bulamadık. 
Birçok yerlerde tarla köşelerine çiftçilerimiz 
muska dikmek zorunda kaldılar. (Soldan gülüş
meler) Beyefendi, bu böyledir. Teşrif edin Ada
na'daki tarlaların halini görelim. 

REİS — Rica ederim, gürültü yapmayın. 
NEVZAT ARMAN (Devamla) — 6 300 000 

dekaT araziye pamuk eken Türkiye'nin bütçeye 
bir milyar temin ettiğinden malûmattar mısınız? 
Bütçenin altıda birini temin etmektedir. 

Ziraat Vekilinden ricam şudur : Endirin de
nen ilâcı geçen sene on iki liraya alıyorduk. Bu 
sene paTamızm düşmesi dolayısiyle otuz ikiye mi, 
kırka mı alacağız, haber versinler. Binaenaleyh 
ilâç vardır demek kâfi değildir. Ziraat Vekili 
bunu gümrükten çıkarabilecek mi? Geçen sene 
bu ilâçları yapan fabrikalar gümrükten çıkara
madılar, Bakanlığın kapısını aşındırdılar, bu 
cihetlerin aydınlatılmasını rica ederim. (Soldan; 
gürültüler) 

REİS — Arkadaşlar rica ederim, sükûnetle 
dinleyiniz. Yalnız bir hususu da hatip arkada
şımıza hatırlatayım; sormadığınız hususlar üze
rinde durmayınız, lütfen sorunuz dâhilinde ka
lınız. 

NEVZAT ARMAN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım; bu dâva polemik yapacak bir 
mevzu değildir, bu bir millî irat meselesidir. Pa
muk kurdundan Adana muztaribolduğu gibi, 
İzmir de, Aydın da mustariptir. 6 milyon 300 
bin dekar pamuk ekiyoruz, servet döküyoruz, 
makina verip arkasından ilâç vermemek ve bu su
retle tarlaya attığımız mahsulü heder etmek 
acıdır. Bunu hepimizin birlikte düşünmemiz lâ
zımdır. Ziraat Vekâletinin bu hususta çok mü
teyakkız olması lâzımdır. 1952 ve 1953 senele
rinde taşı öğüttüler, ilâç diye sattılar. Onun 
için Zirai Donatımın bu işi önemle ele almasını 
Vekil Beyden bilhassa rica ediyorum. Birçok 
çiftçi arkadaşlar Mısır'a kadar teşrif ettiler, ora-
daı çırçır fabrikalarının çiğidi nasıl isterilize et
tiğini gördüler. Vekâletin yaptığı bir tamimde 
çiğidin isterilize edilmesi hususunda dışardan 
malzeme getirtileceği bildirilmişti. Fakat Bakan-

NEVZAT ARMAN (Adana) — Efendim, Sa
yın Maliyeci ve Ziraatçi Bakan arkadaşım (Gü
lüşmeler) bir kere daha teminat verdiler. Mem
nun oldum. Memleket bu teminatı Türkiye Bü
yük Millet Meclisi kürsüsünden dinledi. İnşallah 
huzur içinde bir ekim yaparız. Tekrar hatırla
tıyorum, ekime iki ay kalmıştır. Bu malzeme ve 
ilâçlara ihtiyacımız vardır. 

REİS — Sual cevaplandırılmıştır. 

7. — Adana Mebusu Kemal Sarıibrahimoğ-
lu'nun, Karaçay deresi ile Meroin nehri yatağı
nın ıslah edilmesi ve lü*umlu yerlerinde sedler 
ve köprüler inşası için bir hazırlık yapıhp yapıl-
madığma dair sualine Nafıa Vekili Tevfik ti eri'-
nin şifahi cevabı (6/180) 
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REÎS — Sual sahibi buradalar mı? (Burada 

sesleri) Nafıa Vekili, buradalar. 
Suali okuyoruz, efendim. 

16 . V . 1958 
T. B. M. Meclisi Yüksek Kiyasetine 

Aşağıdaki sorumun Sayın Nafıa Vekili tara
fından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâlet
lerini saygılarımla istirham ederim. 

Adana Milletvekili 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

Osmaniye dağlarından teşaubedip, Ceyhan'ın 
Mercin suyuna karışan Karaçay adiyle mâruf 
dere ile, Ceyhan kazası hudutları dâhilinde cere
yan edip, Ceyhan ırmağına karışan Mercin nehri 
yatağının; taranıp ıslah edilmesi ve lüzumlu yer
lerinde sedler ve köprüler inşası hususunda, Ve
kâletçe her hangi bir hazırlık yapılmış mıdır? 
Islah işi ne zaman tahakkuk etmiş olacaktır? 

REİS — Nafıa Vekili. 
NAFIA VEKİLİ TJSVPİK İLERİ (Samsun) 

— Cevabımı arz ediyorum: Karaçay Deresi ve 
Mercin suyu mevzuu Su İşleri Umum Müdürlü
ğünce malûdur. Haritaları ve maktaları alın
mış bulunmaktadır. Yapılacak işler bellidir. 
Esaslı ıslahat işi 2, 5 - 3 milyonluk bir iştir. Ve 
priorite bakımından Ceyhan Ovasındaki diğer 
yan derelere nazaran 3 ncü derecededir. Bu iti
barla küçük tedbirler, meselâ rüsubu mahruti 
üzerindeki yatağın zararsızca geçiştirilmesi için 
buldozer ile talvek tashihi gibi ameliyeler dışın
da; esaslı proje bütçe imkânlarımızın müsaadesi 
nispetinde ancak ileriki senelerde ele alınabile
cektir, efendim. 

BEİS — Soru sahibi. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 

Efendim, Sayın Tevfüc İleri Beyefendiden, Mer
cin ve Karaçay sularının ıslahı mevzuunda sor
muş olduğum sual, memleketin ve bilhassa Çu-
kurovanın büyük bir derdinin müşahhas bir 
misali olduğu için, kürsüye getirilmiştir. Haddi 
zatında diğer büyük sulama işlerine nazaran kü
çük görülebilirse de, «Sayın Vekilin, burada ih
sas etmek istedikleri gibi», birçok ihmallerin mü
şahhas bir misali olduğu için üzerinde hassasi
yetle durulması lâzımgelen bir mevzudur ki; bu 
dereler, bu çaylar en az 200 000 dönüm araziyi 
her sene su altında bırakıp tahribeden, mahsulü
nü tahribeden ve 15 - 20 köyün halkını, Çukur

ova gibi, Türkiye'nin ve belki dünyanın en zen
gin bir bölgesini fakrü zaruret içinde bırakan 
iki çay, tabir caiz ise iki nehirdir. Bunların 
projelerinin hazırlandığı malûmdur, buyurdular. 
Halbuki malûm olan hususlar nedir, biz bunun. 
cevabını, izahını bekledik Vekil Beyden, lütfedip 
söyleselerdi olmaz mıydı? Bizi mi, yoksa Yüksek 
Meclisi mi küçük görüyorlar? Lütfen izah bu 
yursunlar. 

REİS — Rica ederim, böyle bir şey mevzuu-
bahis değildir. Kelimelerinizi lütfen biraz duba 
lisan nezaheti dâhilinde kullanmanızı rica ederim. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (DevamU) 
Kelimelerimi lisan nezahati içinde kullanıyorum 
Yalnız Vekil Beyden sual sordum. Malûmatın 
Sular İdaresi Umum Müdürlüğü dosyalarında 
mevcudolması, sualime cevap teşkil eder mi? Bu 
cevap değildir. Burada ifade etmeleri iktiza eder
di, ben sual sordum. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz evvel izah ettim. 
Bu iki nehrin bilhassa dağlardan, Gâvur dağ
larından namı diğeri, Amonos ve Osmaniye dağ
larından teşaubedip «elleriyle 10 - 15 köyün mez-
ruatmı her sene tahribettiği, Karacayla Mercin 
sularının Ceyhan yakınlarında birleşerek Cey
han için hakiki bir âfet halini almakta olduğu 
görülmektedir. Bu iki çayın ıslahı muazzam mas
raflara ihtiyaç göstermemektedir. Dedikleri gibi 
iki buçuk milyon lira kâfidir. Bu iki buçuk mil
yon lira Nafıa Vekâleti bütçesindeki miktarlara 
ve diğer yapılan tesislere ayrılan paralara naza
ran eğer bu suların yaptığı tahribat nazara 
alınırsa hiç mesabesindedir. Her iki nehir hor 
sene 10 milyondan fazla zarar verir. Bu iki de
renin ıslahı, Ceyhan'ın en az 20 köjünün kur
tarılması demektir. Ve bu Ceyhan nehrinin, 
büyük Ceyhan nehir şebekesinin bu iki ırmak
la, iki dere ile alâkası yine üzerinde durulması 
lâzımgelen bir meseledir. 

REİS — Bir dakikanız kaldı. 
KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 

— Vekil Beyefendi, işte bu büyük dâvaya te
mas eden sualimizi şöyle geçiştirmek için burada 
kvsaca cevap vermişlerdir. Sadece bu iki de
renin ıslahı değil, Ceyhan'ın da ıslahı iktiza 
eder. Çünkü Ceyhan'a dökülen sular Ceyhan 
nehrinin kabarmasiyle taşmakta ve tamamiylo 
etrafı felâkete sürüklemektedir. 

Yine Ceyhan'ın suyu Mercin'in Şimaline taş
makta, tekrar Mercin 'e karışmak suretiyle muaz-
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zam zararlar tevhidetmektedir. Mercin suyu ile 
Bekirli köyü arasında kalan Kuru nehir yatak
larını temizlemek ve esaslı surette ıslah etmek, 
iki derenin mecralarım temizlemek ve şeddeler 
inşa etmek kâfi değildir. Bu büyük dâvanm 
ehemmiyetli bir kısmı olduğu için senelerden 
beri devam edegelen ihmal yüzünden en az yirmi 
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otuz köyü f akru zaruret içinde bırakan bu âfete 
karşı alınacak tedbirlerin ve hal çarelerinin ne
lerden ibaret olduğunu burada Vekil Beyin izah 
etmelerini rica ediyorum. 

REİS — Sual cevaplandırılmıştır. 
Ruznamenin bir defa müzakereye tabi olan 

maddelerine geçiyoruz. 

6. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — Rize mebusları İzzet Akçal ve Muzaffer 

önal'm, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa bir ek ve bir muvakkat madde eklen
mesine dair kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (2/9) 

REİS — Geçen inikatta Maliye Encümenine 
verilen birinci madde, tadilen encümenden gel
miştir, maddeyi okuyoruz, 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı 
ğı Kanununa bir madde ilâvesine dair Kanun 

MADDE 1. — 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununa aşağıdaki madde eklenmiştir: 

EK MADDE — Emekli, âdi malûllük veya 
vazife malûllüğü aylığı alanların ölümü halinde, 
sağlığında beyanname ile gösterdiği kimseye, 
eğer beyanname vermemiş ise ailesine, almakta 
olduğu emekli aylığının (Harb malûllüğü zammı 
hariç) bir aylık tutarı yardım olarak ve tediye 
emri beklenmeksizin emekli maaşım veren kurum 
tarafından ödenir. 

Şu kadar ki bu kanuna göre yapılacak yar
dımın miktarı en alt derecedeki Devlet memuru
na 4598 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (e) 
fıkrası gereğince yapılacak yardımdan daha az 
olamaz. 

Yapılacak bu nevi ödemeler yazı ile istenil 
mesi üzerine emeklinin mensup bulunduğu en son 
kurum tarafından iki ay içinde ve faturası kar
şılığında, ödemeyi yapan sandığa tesviye olunur. 

Bu nam ile ödenecek paralar hiçbir suretle 
haciz ve temlik edilemez. 

ASIM EREN (Niğde) — Söz istiyorum. ; 

REİS — Buyurun Asım Bey. 
ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arkadaş

lar; encümenin getirmiş olduğu madde şayanı 
şükrandır, teşekkür ederiz. Yalnız son fıkrada 
fatura karşılığı diye bir tâbir geçti. Bu müp
hem bir tâbirdir. Yani sahibi istihkak olan ve

rese veya gösterilmiş olan kimse sarf ettiği mas
rafa mukabil fatura alacak, onu dilekçesiyle be
raber ibraz mı edecektir? Bunu lütfen tasrih etsin
ler. Böyle bir şey değilse fatura kelimesine lü
zum olmadığına kaaniim. Tayymı arz ederim. 

REİS — Encümen. 
MALÎYE ENCÜMENİ REİSİ KENAN 

YILMAZ (Bursa) — Muhterem arkadaşlar; fık
rada da sarahaten zikredildiği veçhile «yapılacak 
bu nevi ödemeler yazı ile istenilmesi üzerine 
emeklinin mensup bulunduğu en son kurum ta
raf nidan iki ay içinde ve fatura karşılığında, 
ödemeyi yapan sandığa tesviye olunur», denil
mektedir. Binaenaleyh bunu ölen kimsenin aile
si fatura tanzim edip alacak değil, ödemeyi yap
mış olan sandık bu fatura mukabilinde bu emek
linin son mensubolduğu müessese hangisi ise 
oradan tahsil edecektir. 

REİS — Başka söz istiyen. Yok. Maddeyi 
yapılan bu tadille oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

REİS — Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu icraya, icra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

REtS — Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiş ve kanunun birinci müzakeresi tamam
lanmıştır. 

2. — İstanbul Mebusu Aleksandros Hacopu-
los'un, Gelir Vergisi Kanununun 12 nci madde
sine ve Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci 
maddesine biver fıkra eklenmesi hakkında kpnun 
teklifi ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (2/26) (1) 

(1) 8 S. Sayılı matbua zaptın sonundMır, 
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REİS — Mazbatayı okutuyorum. 
(Bütçe Encümeni mazbatası okundu.) 
REÎS — Aleksandros Hacopulos. 
ALEKSANDROS HACOPULOS (istan

bul) — Pek muhterem arkadaşlarım; özel okul
ları Gelir Vergisinden muaf tutan bir kanun 
teklifinde bulunmuştum. Bu teklifimi Mali
ye Encümeni ittifakla kabul etti. Bütçe En
cümeni ise bâzı sebeplerden dolayı, biraz 
sonra arz edeceğim sebeplerden dolayı, red
detti. Şimdi buna ait mazbata Umumi Heye
tinize gelmiş bulunuyor. 

Pek muhterem arkadaşlarım; bendenizce 
malûmdur ki, özel okullar memleketimizin, 
Hükümetimizin birer yardımcısıdır. Hüküme
tin yapmayı taahhüdettiği vazifenin bir kıs
mını bu hususi müesseseler yapmaktadır. 
Cumhuriyetin ilânından sonra ve daha evvelki 
zamanlarda gelmiş, geçmiş bütün hükümetle
rimizin sarf etmiş oldukları büyük gayretlere 
rağmen, büyük emel ve emeklere rağmen maa
lesef bugün memleketimizde maarif dâvası 
halledilmiş değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, şayet bu tempo ile 
yürüyecek olursak memleketimizin kültür dâ
vası halledilmemiş olacaktır. Zira neslimiz 
sağlam bir nesildir. Nüfusumuz artmaktadır ve 
aradaki farkı kapatamıyoruz bile.. Binaen
aleyh özel okullara mümkün mertebe ehemmi
yet vererek Hükümetin deruhde etmiş ol
duğu büyük bir yükü onlara devretmek mec
buriyetindeyiz. 

1955 senesi nüfus istatistiklerine bir göz 
atacak olursak maarif dâvamızın ne kadar 
ehemmiyet arz etmekte olduğunu anlarız. 
Memleketimizin nüfusu 24 - 25 milyondur. 5 
yaşma kadar olan vatandaşları ayıracak olur
sak, ondan yukardaki, vatandaşların 11,5 mil
yonu okuma - yazma bilmemektedir. Arkadaş
larım, bütün gayretlere, bütün bu emeklere 
rağmen bu dâvayı maalesef halletmiş değiliz. 
Binaenaleyh özel okullarla da ne olursa olsun 
memleketimiz kültürünü ilerletmek mecburiye
tindedir. Bunu yapmadığımız takdirde bütün 
emeklerimiz boşa gidecektir. Bir memleketin 
servet kaynakları ne kadar zengin olursa ol
sun bir memleketin kültür seviyesi aşağı ise 
bunlardan istifade etmesi mümkün^ değildir. 
(Bravo sesleri) 
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Tekrar söylüyorum; Maarif Vekâletimiz. 

gelmiş geçmiş bütün hükümetler âzami gay
retlerine rağmen bu dâvayı halledememiş-
lerdir. Bugün iktisadi bir reformun içinde
yiz, varlığa kavuşan vatandaşlar çocukları
nı mektebe göndermek istiyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım, bir memlekette 
varlıklı vatandaşlar adedi arttıkça urbanizm 
de onunla beraber artar, şehirlere göç artar. 
İşte istanbul'un şu 5 - 10 sene içinde nüfusu 
2 milyona yükselmiştir. Ankara böyle, Adana, 
izmir böyledir. Bu durum karşısında, Maarif 
Vekâleti ilk mektep dâvasını halledememiş, 
binaenaleyh biz bu dâvayı halledebilmek için bu 
kanun teklifini vermiş bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, ileri devletler maa
rif dâvalarını yalnız hükümetlerine bırak
mamışlar özel okullarla hal yoluna giderek 
kültürlerini yükseltmişlerdir. Bu arada bil
hassa Amerika maarif dâvasını özel okullar 
yoliyle halletmiş ve diğer milletler hemen 
hemen hepsi özel okulları; vakıflara, tesislere, 
hattâ fabrikalara yükletmiş bulunmaktadır. Bu
nu dinamik bir dâva olarak, matarif dâvası ola
rak kabul etmemiz ve her şeyi Devletin sırtına 
yüklemem eliyiz. Bize düşen vazife bu özel te
şekküllere yardım etmektir. > 

Muhterem arkadaşlar; Anayasamızın 87 nci 
maddesini beraber okuyalım : İptidai tahsil bü
tün Türkler için mecburi ve Devlet mekteplerin
de meccanidir. 

Biz orta tahsili de bu vecibe altına alıyoruz. 
Arkadaşlar; bu sahada özel okulları vergiden 
muaf tutalım. Bütçe Encümeni prensip itiba
riyle bunu kabul ediyor, diyor ki : Özel okulları 
teşvik etmek güzel, arzu edilir. Fakat hastane
ler de bu yoldan istifade etmek isterler. Sıhhat 
dâvamız maarif dâvamızdan daha az mı mühim? 
(Doğru, doğru sesleri) Doğrudan doğruya değil 
bilvasıta Devlete yardım edelim. Bütün memle
ketler bunu yapmışlardır. Biz de bu yolu ter
cih edelim. Her şeyi Devletin sırtından istemi
ydim. Günahtır bu Devlete. Ona göre anlayış gös
terelim. Bilvasıta, bilvasıta imkânlardan istifade 
edelim. (Portesi nedir sesleri) Muhterem arkadaş
lar; bugün özel okullarımıza 50 000 çocuk vatan
daş devam etmektedir. Bir çocuk Maarif Vekâ
letine 200 - 250 liraya mal olmaktadır. Hükü
metimiz 15 milyon lira. bir tasarrufta bulunuyor. 
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Buradan elde ettiği Gelir Vergisi 200 bin lira
dan. yukarı değildir. Bir ata sözü vardır : Kaz 
gelen yerden tavuk esirgenmez. Maarif sırtından 
on beş milyon lirayı hafifleten bir kanunu neden 
müdafaa etmiyelim? * Tek bir okuldan senede 200 
bin liranın beş misli kazanılabilir. Binaenaleyh 
dar düşünmiyelim; geniş düşünerek bunu kabul 
etmenizi rica ediyorum. 
* 

Kıymetli Maliye Vekilimiz mütaaddit defalar 
.gayet haklı olarak diyorlar ki, mebus arkadaşla
rın hepsi Hazinenin sırtına külfet yükleten ka
nunlar teklif ediyor. Biraz da gelir getiren ka
nun getirseler ne olur? Maliye Vekili yerden gö
ğe kadar haklıdır. Bu kanun hükümetin sırtın
dan yükü kaldıracak bir kanundur. Bunun için 
bir takrir veriyorum, Maliye Encümeninin ka
bul ettiği şekilde teklifin kabul edilmesini rica 
ediyorum. (Alkışlar) 

RElS — Efendim, bir yanlışlığa sebebolma-
mak için söz istiyenlerin isimlerini okuyorum. 
Esat Mahmut Karakurt, Vahap Dizdaroğlu, 
îlyas Seçkin, Fethi Çelikbaş. 

FERHAN ARKAN (Çankırı) — Reis Bey, 
ben de söz istemiştim. 

REÎS — Tamam efendim, Vahap Dizdaroğ
lu burada yoklar,, her halde yanlışlıkla onu si
zin yerinize yazdık. Esat Mahmut Karakurt'tan 
sonra söz sırası-sizindir. 

Buyurun, Esat Mahmut Karakurt, 
ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) -

Efendim, bir milletvekili için, hayatmm otuz 
senesini mekteplerde geçirmiş bir hoca için mek
teplere verilecek birtakım imtiyazlar ve malî yar
dımlar aleyhinde konuşmak zor bir iştir. Fakat 
hakikaten ve verginin adaletini nazarı dikkate 
alarak konuşmak icabederse Bütçe Encümenimi:; 
bu husustaki kararını tasvibetmeriizi istemek doğ
ru olacaktır. 

Hacopulos arkadaşımız maalesef dâvayı si.deco 
hususi özel ve azınlık mekteplerinin Gelir Verdi
sinden (Soldan, gürültüler, özel okul sesleri;. 
özel okulların Gelir Vergisinden muaf tutulması 
suretiyle maarif dâvasının halledileceğini ileri 
sürecek kadar hüsnüniyet sahibi olmadığımı arz 
etmek isterim. 

Arkadaşlar, Fransa'da kiliseler Gelir Ver
gisine tâbidir. İngiltere'de Anglikan kilisesine 
mensup rahipler iane surteiyle kazandıkları pa-
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ralarm bir kısmını Gelir Vergisi olarak Devlete 
verirler. 

Hususi mektepler sermaye vaz'edüetok açıl
mış birinci derecede ticaret, ikinci derecede ma
arif müesseseleridir. Bir hususi mektep açmak 
için bugün aşağı - yukarı bir milyon liraya ya
kın bir sermaye lâzımdır. 

Binaenaleyh hususi mektep evvelâ ticaret ga
yesiyle açılır ve Gelir Vergisi nihayet kazançların 
vergisini alan bir müessesedir. Kazanan, Gelir 
Vergisi verir, Kazanmıyan, Gelir Vergisi vermez. 
Maliye mümessilinden aldığımız malûmata naza
ran bugün Gelir Vergisinden muaf tutulmak iste
nen hususi mekteplerin geçen malî sene içindeki 
safi kazançları 1,5 milyon liradır. Senede 1,5 mil
yon lira kazanan bu müesseseleri Gelir Vergisin
den muaf tutarken, 30 sene ömrünü bu memle
ketin hizmetine vakfetmiş bir memurun cenaze
sini kaldırabilmek için ona 300 lira vermekte 
müşkülâta mâruz kaldık. Bir yandan varidat 
ve masraf üzerinde bu derece titiz davranırken 
bir yandan da bir buçuk milyon lira kazanmış 
müesseseleri Gelir Vergisinden muaf tutmak siya
si bakımdan, vergilerin adaleti bakımından, her 
cihetten doğru olamaz. Çocuklarını hususi mek
teplerde okutan ailelerin varlıklı aileler olduğu
nu da unutmamak lâzımdır. Bugün Devlet mek
tepleri her cihetten, her bakımdan hususi mek
teplerden üstündür. Maarif mektepleri tedrisat, 
ve ciddiyet bakımından hususi mekteplerden üs
tündür. Bu bakımdan çocuklarını okutmak 
istiyen aileler Devlet mekteplerine verirler. Ço
cuklarının daha kolay ve rahat tahsil yapmalarını 
istiyen varlıklı aileler de hususi mekteplere ve
rirler. Hususi mektepler içinde bu işe hayatını 
vakfetmiş insanların idare ettikleri mektepler 
de vardır. Fakat bunun haricinde öyle hususi 
mektepler vardır ki, resmî mekteplerden dönen 
çocuklara sığmak vazifesi görmüşler ve bunların 
birçoğu Maarif Vekâleti tarafından yer yer, za
man zaman kapatılmışlardır. Bu itibarla bunla
rın Gelir Vergisinden muaf tutulmalarını iste
mek doğru bir şey olmaz. 

Arkadaşlar, maarif hayatımızın, maarif siya
setimizin, maarif dâvamızın düzeltilmesi 4 - 5 
hususi mektebi Gelir Vergisinden muaf tutmakla 
olmaz. Bu, bir vesiledir ve kanunun arzu edilen 
şekilde çıkmasını teminden başka bir şey de
ğildir. 
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Tekrar ediyorum, binbir türlü ıstıraplar içinde I 

halkın şekerine, gazına, yiyecek maddelerine zam 
yaparak malî durumunu düzeltmeye, çalışırken 
senede bir buçuk milyon lira kazanan müessese
leri vergiden muaf tutmak doğru değildir. 

Sonra arkadaşlar, bunu yapacak olursanız Lo
zan Muahedesi mucibince, memleketimizdeki ec
nebi mektepleri de bu hükümden istifade edecek
lerdir. Bu suretle, hususi mekteplere yapı
lacak kanuni ve idari her türlü teshil fit ya
bancı mekteplere de teşmil edilecektir. Bu 
bir taahhüttür. Eğer, bugün bu kanunu ka
bul edecek olursak bütün yabancı mekteplere 
ve buna benziyen diğer mekteplere de aynj 
hakkı tanımak gerekecek ve bunlar da Gelir 
Vrgisi vermiyeceklerdir. 

Gelir Vergisi vermek istemiyen bu hususi 
mekteplerin sınıflarında ders okumak için, 
iki üç sene kapılarında sıra bekliyen çocuklar 
vardır, kuyruk yapmaktadırlar. Bu derece rağ
bet görmüş ve para kazanmışlardır. Binaen
aleyh, bu mektepleri Gelir Vergisinden muaf 
tutmak, vergi adaleti bakımından doğru de
ğildir. 

Bütçe Encümeninin bu husustaki karamı m 
kabul edilmesini rica ediyorum. (Sağdan, al
kışlar) 

RİS — Ferhan Arkan. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT 

BİLGİN (İzmir) — Encümen adına söz istiyo
rum. 

REİS — Bir dakika rica edeceğim, Ferhan 
Bey. Encümen söz istemiş bulunuyor. 

Encümen. 
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. BEHZAT 

BİLGİN (İzmir) — Çok muhteı •em arkadaş- I 
larım, bu mevzuda Bütçe Encümeninin noktai 
nazarını arz ederken evvelâ şunu tebarüz et 
tirmek isterim ki, Bütçe Encümeni hususi mek
tepleri himayeye lâyık olmıyan bir müessese 
telâkki etmemiştir. Bilâkis, gerek burada Maa
rif Vekili Beyefendinin bir kanun dolayısiyk 
beyan ettikleri gibi, gerekse bendenizin ar/ 
ve izah ettiğim gibi hususi mekteplerin hima
ye edilmesi Bütçe Encümeninde üzerinde du
rulan mühim bir noktadır. Hususi mekteple r 
imkân nispetinde himaye ve teşvik görecekler
dir. Ancak bu meseleyi müzakere ederken 
iki noktayı naazrı itibara aldık. Bunlardan birisi 
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Gelir Vergisi Kanunumuzun bünyesidir. Bu 
kanun doğrudan doğruya mükellefi ancak net 
gelir, kazanç halinde vergiyle karşılaştıran bir 
kanun olmak itibariyle hiçbir müessese için 
yük teşkil etmiyen bir kanundur. Çünkü ka
zanç temin etmiyen, gelir temin etmiyen mües
seselerin ödeyecekleri vergi esasen mevcut de
ğildir. Diğer taraftan bu kanun bünyesi 
dolayısiyle istisnalara mütehammil olmıyan bir 
kanundur. Gelir Vergisi Kanunu umumiyet 
esasına dayanır. Eğer biz, şu veya bu mak
satla, maksat ne kadar ulvi olurs olsun, Ge
lir Vergisi içine istisnalar zincirini sokacak 
olursak, Gelir Vergisinin bünyesini temelinden 
sarsmış oluruz. Bu bakımdan Gelir Vergisi, Ge
lir getiren müesseselerden hiçbirini istisnalar 
a fasında kabul etmemiştir ve kabul etmemesi 
de en doğru bir hattı harekettir. 

Meselenin ikinci cephesi şudur, hususi okul
lar, hususi mektepler himaye edilmeli midir, 
edilmemeli midir? Hususi mekteplerin himaye 
edilmesi prensibini, gerek Bütçe Encümenimiz 
ve gerekse Muhterem Heyetiniz kabul etmiş
tir. Meselâ geçen celselerimizde müzakere et
tiğimiz ve kabul ettiğimiz resmî okul öğ
retmenlerinin, hususi okullarda, Ticaret Kanu
nundaki kayda rağmen, öğretmenlik yapabilme
lerini temin etmek, hususi okullara teknik saha
da bahşedilmiş en büyük himaye ve yardımdır. 
Bunu o zamaaı tebarüz ettirdik. Bu yardımı te
min etmemiş olsa idik, öğretmenden mahrum 
kalacak hususi okulların çalışmalarına imkân 
yoktu. Binaenaleyh, Meclis ve encümenler hu
susi okulları himaye için kendi sahasına maksur 
kalacak tedbirleri almakta hiçbir zaman tered
düt etmemiş ve etmiyecektir. Encümenimizin 
hâkim bulunan, hattâ ittifaka yakın bir tasvibe 
iktiran eden noktai nazarı şudur ki, hussusi okul
lar ve benzeri müesseseleri himaye için Gelir 
Vergisinden muafiyete, gitmekten ziyade, esasen 
Gelir Vergisi Kanununun bünyesi buna müsait 
değildir, doğrudan doğruya bütçeye vaz'edile
cek prim ve yardımlardan bu müesseseleri fay
dalandırmak yoluna gitmek hem gayeye uygun 
hem de usule uygun bir yol olacaktır. 

Şimdi, birkaç rakamla esasen Gelir Vergisi 
muafiyeti talebinin bu muafiyetten faydalanma
ları istenilen müesseselerin ekseriyeti azimesi 
için hiçbir menfaat temin etmiyeceğini muhte
rem heyetinize arz etmiş olacağım, 
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Efendim, 1957 senesinde memleketimizde hu- j 

susi okul olarak Gelir Vergisi mükellefiyeti içi
ne girmiş olan müesseselerin adedi 227 den iba
rettir. 227 müessesenin o sene içinde tahakkuk 
eden net gelirlerinin yekûnu 1 587 000 liradır. 
Bu 1 587 000 liradan tahsili gereken vergi mik
tarı 374 bin liradır. 

Şimdi, ilk önce basit bir ameliye ile bu mü
esseselerin mütesaviyen kazanç elde ettiklerini 
bir an için farz edecek olursak kabul buyurmanı- I 
zı arzu ettikleri kanunla bunlara bahşedilecek 
olan muafiyet 227 müessese için 374 bin liradır 
ki, bu tek bir müessese için yekûn olarak 1 200 
lira civarındadır. Yani, vasati hesapla, huzuru -
âlinize getirilmiş olan kanunun, her hangi bir ı 
hususi okul işletmesine, senede temin edeceği is
tifade 1 200 lira olacaktır ki, miktar ve gaye iti
bariyle böyle bir kanun şevkine mesnet olamıya-
cak kadar ehemmiyetsizdir. 

Vasati bir hesapla, hususi okullar arasında 
temin edilmiş olan bir milyon 587 bin liralık 
net kârın mühim bir kısmı hakikatte esaslı kâr 
eden ve kârı olduğu için de hususi bir himaye
ye muhtacolmıyan birtakım kazanç, müesseseleri
ne aittir ki, bir milyon liraya yakın bir miktar 
da bu müesseselere inhisar etmektedir. Bu na
zarı itibara alındığı takdirde hususi okullara 
temin edilecek himaye 1 200 liradan da çok az 
olacak ve asıl himaye edilmeye lâyık olan az ka
zançlı hususi mekteplerin hakiki meslek aşkiyle 
mevcudiyetlerini idame edecek olan hususi okul
ların bundan istifadesi olmıyacaktır. Fakat ha
kikaten en ziyade himayeye lâyık olan müessese 
işte bundan istifade etmiyecek olan ve kâr getir-
miyen, kazanç getirmiyen hususi mekteptir. Bi
naenaleyh vergiden istisna keyfiyetinin bu ba
kımdan dahi müdafaa edilir hiçbir tarafı yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım.; şurasını kemali sa
mimiyetle arz edeyim ki; bendeniz birçok arka
daşlarım gibi şahsan hususi mekteplerin hima
yesi için her türlü müsmir olabilecek müspet | 
tedbirlerin alınmasına taraftar bir arkadaşınızım | 
Bütçe Encümeni de buna taraftar bulunmakta
dır. Büyük Millet Meclisinin de buna taraftar 
olduğundan zerre kadar şüphem yoktur. Fakat 
bu yardımı nasıl temin edebiliriz? Şöyle temin 
edebiliriz; Maarif Vekâletinin kendi bütçesinin 
faslı mahsusunda hususi okullara yardım için 
muayyen bir tahsisat bulunur ve bunu kazanç 
temin eden ve himayeye muhtacolmıyan müesse-
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selere değil kazanç temin etmiyen ve hakikaten 
himayeye ihtiyacı bulunan ve lâyık olan müesse
selere vererek hakiki bir, yardım sistemi hare
kete geçirilmiş olur. O zaman Maarif Vekili bar 
kaçaktır ki, falan müessese iyi çalışıyor fakat 
kâr temin edemiyor. Kurulacak lâboratuvarları, 
açılacak kütüpaneleri vardır. Kâr temin edeme
diği ve sermayesi bulunmadığı için bunları yapa-
mıyacaktır. tşte o zaman Maarif Vekili takdi
rini kullanarak vereceğiniz yardım tahsisatından 
bu müesseseye ehemmiyetli bir pay ayıracaktır. 
Böylece onu himaye eder. Yoksa bir taksimi gu-
ramaya gidiliyor gibi, buradaki yekûnu 374 000 
liradan ibaret olan verginin ilga edilerek bu mü
esseseler arasında taksimi bu okullara hiçbir şe
kilde büyük bir yardım teşkil etmiyecektir. 

Şu ciheti de ilâveten arz ederek sözlerimi biti
receğim. 

Muhterem arkadaşlar; Türkiye'de birçok hu
susi okullar doğrudan doğruya kâr gayesi taki-
betmiyen bâzı müesseseler tarafından kurulmuş
un-. Meselâ Türk Eğitim Derneğinin Ankara'da 
kurmuş olduğu Maarif Koleji gibi okullar var
dır ki, bunlar esasen tamamen vergiden muaftırlar 
arkadaşlar. Binaenaleyh eğer memleketimizde hu
susi eğitim ve hususi öğretimin ilerlemesine ehem
miyet atfediyorsak ehemmiyet atfettiğimiz mu
hakkaktır.- Amerika, İngiltere, Fransa ve emsali 
memleketlerdeki gibi bunu daha ziyade vatandaş
ların bütünlüğünü temsil eden cemiyetler kana-
liyle yapmak mecburiyetindeyiz. O zaman hususi 
okulların, ana okullarından, ilkokullardan ve 
hattâ liselerden ibaret değil, üniversitelere kadar 
hususi teşebbüsün, daha doğrusu cemiyetlerin, 
yani âmmenin teşebbüsiyle meydana gelmiş ola
cağı görülecektir. 

Encümen adına mâruzâtımızı hulasaten tekrar 
ediyorum: 

1. Gelir Vergisi istisnalara mütehammil de
ğildir. Bu istisnalar Gelir Vergisi Kanununa 
sokulacak olursa Gelir Vergisi bünye ve Devlet 
varidatı ehemmiyetli rahnelere mânız bırakılmış 
olur. 

2. Hususi mektepler için bu kanun dolayı-
siyle istisnai muafiyet hakiki bir yardım mahi
yetini katiyen haiz bulunmamaktadır. 

3. Bu muafiyet her müesseseye ortalama 
1 200 liralık bir istisna temin eder. Hakikati 
halde bu 1 200 liralık vasati de esasen bu müeş-
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selere temin edilen bir yardım olamaz. Bunlarım 
en büyük kısmı hiç kazanç temin etmedikleri için 
vergi de ödenmemektedirler. 

Diğerleri de büyük kazanç temin ettikleri için 
vergi ödemeleri hakkaniyetin ta kendisidir. 

4. Bu müesseseleri himaye için gidilecek yol, 
vergi muafiyet yolu değildir. Doğrudan doğruya 
bütçeye ithal edilecek yardım fonudur. Bu fo
nun tesisi yolunda Bütçe Encümeni lâzımgelen 
gayreti gösterecektir. 

5. Esasen mahiyetleri itibariyle âmmeye şâ
mil cemiyet ve müesseseler vergiden muaf tutul
maktadırlar. Bu itibarla Bütçe Encümeni maz
batasını kabul buyurmanızı istirham ederim. 
(Alkışlar) 

RElS — Ferhan Arkan. 
FERHAN ARKAN (Çankırı) — Muhterem 

arkadaşlar; böyle, maarif dâvası gibi şümullü 
bir mevzuun arkasında bu kanun teklifinin red
dini istemek hakikaten biraz güç oluyor. Ancak; 
hâdise, teklif sahibi arkadaşımızın ifade ettiği 
gibi değildir. Memleketimizde özel okullar iki 
grupta toplanmıştır. Birincisi cemiyetlerin, te
sislerin, vakıfların tesis ettiği okullardır. Bunlar 
esas itibariyle vergiden muaftırlar, ikincisi: Şirket 
halinde veya şahıslar tarafından işletilen 'özel 
okullardır ki mevzuubahsolan bunlardır. Tica
ret Kanununa göre özel okul işletmek bir ticari 
muamele sayılmakta ve netice itibariyle Kurum
lar Vergisi ve Gelir Vergisi kanunlarına göre de 
ticari teşebbüs olması hasebiyle vergilendiril
miş bulunmaktadır. 

Şimdi biz bu özel okulları vergi dışında bı
rakacak olursak vergi sistemimizin gayet iyi 
prensiplere dayanan manzumesini, yani Gelir 
Vergisi, Kurumlar Vergisi sisteminin prensip
lerini zedelemiş oluruz. Ve her seferinde bu sis
temde ufak tefek rahneler açılmış olur. Ve ne
ticede vergi sistemimiz bir gün çalışamaz bir 
hale gelir. Bugün özel okullar... Yarın özel has
taneler için aynı esbabı mucibe ile huzurunuza 
gelinir. 

Bir gün sanayi işletmeleri memleketin sınai 
kalkınması için buna lüzum olduğunu ileri sü
rerek vergi muafiyeti istiyecektir. Onun için 
mümkün olduğu kadar sistemhri yerinde olan 
vergi kanunlarımızı ufak tefek tekliflerle zede-
lemiyelim. 

Kaldı ki özel okullar ticari kazanç mevzuu 
olması dolayısiyle bir inkişaf göstermiştir. Bunu 
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bize Bütçe Encümeninde Maarif Vekâleti tem
silcisi istatistiklerle göstermiştir. Her gün ticari 
teşebbüs mahiyetinde olan özel okullar artmak
tadır. 

Arkadaşlar, memlekette şahsi teşebbüsün elin
de bulunan sermaye en çok kazancolan ye
re koşar, özel okullar da böyledir. On
lar da kazançları yerinde olan müesseselerdir. 
Bu gibi yerlerden vargi almak bir prensip
tir, bunu nasıl zedeliyebiliriz? Bugün verginin 
umumi bir prensibi vardır, bütün vatandaşlar 
vergi karşısında eşittirler. Bu prensibi ufak te
fek şeylerle bozmıyalım, aksi takdirde bütçede 
büyük açıklarla karşıkarşıya kalmak mukad
derdir. 

Arkadaşlar, özel okulların vergiden muaf tu
tulması isteniyor ve vergi alınmamasının sebebi 
olarak da maarife yaptığı hizmet gösteriliyor. 
Muhterem arkadaşlarım bu okullarda çalışan öğ
retmenleri vergiye tâbi tutuyor, Bu okullarda 
gayet cüzi ücretle çalışan hademeleri vergiye tâ
bi tutuyoruz da, büyük sermayeleri karşılığın
da kazanç temin eden sermayedarlardan vergi 
almamak cihetine gidebilir miyiz? O halde ma
arife hizmet eden öğretmenlerden de vergi almı-
yalım. 

Muhterem arkadaşlar, bugün Bütçe Encüme
nin sayın Sözcüsünün söyledikleri gibi, bunla
rın kârları bir buçuk milyon lira civarındadır. 
Bunlardan temin edilen Gelir Vergisi de 375 bin 
lira raddesindedir. Bu vergiyi biz almamak yo
lunu ihtiyar edecek olursak 227 müesseseden bir 
kısmı fazla, bir kısmı da az istifade edecek veya 
hiç istifade etmiyecektir. Kazançları senede yüz 
binden yukarı olan müesseseler kazanacak, çok 
cüzi kazanç sağlıyan veya kazanmıyanlar bundan 
istifade edemiyecektir. Biz bu kanunu kabul et
tiğimiz takdirde sadece büyük kazanç sahipleri
ni himaye etmiş olacağız. Şayet bu mesele, haki
katen Maarif bakımından lüzumlu ise, bunlara 
endirekt yardım yapmaktan vazgeçelim. Maarif 
Vekâleti bütçesine, böyle hakikaten zarar gören 
müesseseler varsa, bir fasıl açalım ve bu kanal 
ile kendilerine yardım yapalım. Bunları Devle
tin kontrolü yolu ile temin edelim ve bu şekilde 
idamei hayat etmelerini sağlıyalım. Vergiden 
muaf tutmak şekli ile bunların idamei hayat et
mesini sağlamaya çalışmak doğru bir yol değil
dir. Kontroldan uzak kalır. Onun için ben de bu 

— 154 



t : 14 12.12 
teklifin bütçe Encümeni mazbatasında olduğu I 
gibi reddini arz ve teklif ediyorum. (Alkışlar) 

RBÎS — Ilyas Seçkin. 
ÎLYAS SEÇKİN' (Ankara) — Muhterem ar

kadaşlar; Hacopulos arkadaşımızın özel okulla
rın işletilmesinde elde edilen kazançların Gelir 
ve Kurumlar Vergisinden muaf tutulmasını der
piş eden kanun teklifi bu gibi müesseselerin açıl
masını teşvik ye maarifin vazifesini kolaylaştır
mak gibi bir esbabı mueibeye istinadetmektedir. 
Memleketimizdeki özel okulların Ankara, İstan
bul ve İzmir'de tekasüf etmekte olduğu hepiniz
ce malûmdur. Hacopulos arkadaşımdan ben so
rarım; bu gibi şehirlerde oturup da çocuğunu 
okula göndermiyen aile var mıdır"? Bu kanun 
mucibince İstanbul, Ankara ve İzmir'de açıla
cak özel okullar Gelir Vergisinden muaf tutula
cak küçük şehir ve köylerdekiler faydalanamıya-
caktır. Asıl mesele bugün 17 000 köyde mektep 
yoktur. Bu tasarı kanunlaşırsa:, bu köylerde 
şahsi teşebbüsün özel okul açmasını ve umu
mi öğretime yardım etmesini temin edecek 
midir, arkadaşlar? Etmiyecektir. 

«Memleketimizde özel okullarda okuyan 
5 0 - 6 0 bin talebe mevcuttur ve özel okullar 
Maarif Vekâletinin hizmetlerini bu nispette 
tahfif etmektedir» deniyor. Arkadaşlar, be
nim tahminime göre özel okul öğrencilerinin 
% 60 - 70 i, esasen vergi muafiyetinden isti
fade etmekte bulunan ve hiçbir kâr kasdiı bu-
lunmıyan cemiyetlere ve vakıflara ait özel 
okullara devam etmektedir. Ankara'da Maa
rif Koleji, İstanbul'da Vakıfların, tesislerin, 
cemiyetlerin, idare ettiği mektepler gibi. Ge
riye kalan ve şahsi teşebbüsler tarafından iş- 1 
letilen okullara devam eden talebe sayısı 
ise 15 - 20 bin civarındadır ve buraya devam 
edenlerin de ailevi malî vaziyetleri yerinde 
olup tarifelerin artırılmasından müteessir ola
cak durumda değillerdir. Esasen Maarif Vekâ
leti tarafından devamlı olarak tarifenin artı
rılması tecviz edilen özel okulların zarar et
meleri esasen mevzuubahis değildir. Kazanan 
bir sermayeyi vergiden muaf tutma esasını 
derpiş eden bir kanun teklifinin esbabı mu-
cibesi sadece umumi öğretime hizmet etmek 
gibi bir şey olmamalıdır. 

Arz ettiğim gibi, çok cüzi bir talebe bu 
özel okullarda okumaktadır. Büyük şehirlerde I 

.1958 C : 1 
zaten öğretmenden ve okuldan faydalanmıyan 
talebeler yoktur. 

Muhterem arkadaşlar, esas olan Gelir Ver
gisinin umumiyet ve şâmiliyet kaidelerini ze
delememektedir. Biz Gelir Vergisi sistemine bu 
gibi muaflıklar, istisnalar vaz'etmek suretiyle 
sık sık verimi azaltacak olursak, bu memle
kette servetin adilâne tevziinin en büyük yar
dımcısı olan Gelir Vergisi sistemini zaafa uğ
ratmış oluruz. 

8 - 9 senedir, tatbik edilmekte olan bu sis
tem hakikaten normal seyrini takibedip mu
vaffak olmuş sayılan bir sistemdir. Büyük 
Meclisin muhterem âzalarının bu verginin ge-
lerini artıracak teklifler getirmeleri lâzımdır. 
Bu verginin gelirini kısacak tekliflerden 
kaçınmamız lâzımdır. Bu verginin randımanını 
ne kadar çok artırırsak vasıtalı vergilerle 
vatandaşı sıkıntıya sokmak mecburiyetinden 
de kurtuluruz. 

Bu bakımdan Gelir Vergisinin umumiyet ve 
şâmiliyet prensibini zedeleyecek olan bu teklifi 
arkadaşlarımın reddetmelerini ve Bütçe Encü
meni raporunun lehinde rey vermelerini istir
ham ediyorum. (Alkışlar) 

REİS — İsmail înan. 
İSMAİL İNAN (Ankara) — Muhterem ar

kadaşlar, benden evvel konuşan arkadaşlar Ge
lir Vergisinden muafiyeti istenen müesseselerin 
arz ettiği durum üzerinde aydınlatıcı fikirler 
serd ettiler. Bu bakımdan ben, noktai nazarımı 
mümkün mertebe kısa bağlamaya çalışacağım. 

Gelir Vergisi, biraz evvel ifade edildiği gibi, 
kâr getiren müesseselere aidolduğuna göre bun
ların hayatiyeti ve işlemeleri bir muvazene esa
sına bağlanmış demektir. Bu bakımdan biz ha
yatiyetini, gelişmesini, mümkün mertebe de
vam ettirmek durumunda bulunan bu mü
esseseleri Gelir ve Kurumlar Vergisinden muaf 
tutma yoluna gidecek olursak, Gelir Vergisindeki 
muafiyet sırasında daha evvel yer alması lâzım-
gelen mühim birçok vatandaş topluluklarını arka 
sıraya birakmış oluruz. Bugün asıl Gelir Vergi
sinden istisnayı, himayesi elzem olan, parasız okul
larda dahi çocuğunu okutabilmek imkânına ma
lik olmıyan dar gelirli vatandaşlar üzerine, ve, 
bu istikamete yöneltmemiz iktiza eder. Bugün 
İOO - 150 lira gibi küçük bir ücretle çalışan işçi, 
memur ve buna mümasil vatandaşların ka^anç-
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larından, kısmen de olsa, Devlet masrafı iyin 
vergi alınırken, kendi hayatiyetini az - çok devam 
ettiren ve böylece bir kazanç sahibi olduğunu 
fiilen ortaya koymuş olan bu müesseseleri Gelir 
ve Kurumlar Vergisinden muaf tutmanın Gelir 
Vergisi adaletini zedelemekten başka bir mâna 
ifade etmiyeceği aşikârdır. Bu bakımdan Büt
çe Encümeni .mazbatasının, kanaatimce kabul 
edilmesi lâzım gelmektedir. 

REİS — Necini Yücel... (Yok sesleri). 
Fethi Çelikbaş! 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar, ben, de Bütçe Encümeninin mazbatası 
lehinde konuşmak üzere söz aldım. 

Devletin görmekle mükellef bulunduğu hiz
metleri hususi eşhasın görmesi yol iyi e devletin 
yükünün azaldığı muhakkaktır. Bütçe Encümeni 
de bu noktai nazara iştirak etmiştir, bu noktai 
nazarı reddetmek imkânı yoktur. 

özel okullar devletin yükünü muayyen ölçü
de üzerine almaktadır ama, özel okulların Gelir 
Vergisinden ve Kurumlar Vergisinden muafiyet 
yoliyle teşvik edilmesi fevkalâde tehlikelidir ar
kadaşlar. Nitekim teklifi yapan arkadaşımız, 
Amerika Birleşik Devletlerinde dahi özel okulların 
teşvik edildiğini misal verirken bu okulların 
Gelir Vergisinden muaf tutulduğunu zikretane-
miş, prim verilmesi suretiyle teşvik edildiğini 
söylemiştir. 

Muhterem arkadaşlar, memleketimizde içti
mai adalete uygun bir politika takibedeceksek 
âdil bir vergi politikası takibedeceksek kazanan 
vergi verecektir. Çok kazanan çok vergi vere
cektir. Âdil kazananın vergi vermesi, çok kazana
nın da vergi vermesi prensibini 1949 da bir inkı
lâp olarak Gelir Vergisi getirmiştir, onun için 
Gelir Vergisinin istisnalarından mümkün olduğu 
kadar içtinabedelim, arkadaşlar. 

Teklif sahibi arkadaşımız zikretmiş, özel okul
lar evvelce Kazanç Vergisinden muaf tutulmuş 
ve bilâhara Gelir Vergisine ithal edilmiş ise, bu
nun sebebi; Gelir Vergisinin, küllî, umumi ve 
şümullü bir vergi sistemi olmasından ileri gel
mektedir. Bu; özel okulların teşvikten mahrum 
edilmesi mânasına gelmez. 

Gelir Vergisinde ne kadar az istisna kabul 
edilecek olursa o nispette memlekette içtimai 
adaleti korumuş oluruz ve q nispette Gelir Vergi
sinin verim kabiliyeti üstün olduğu için Devletin 
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görmekle mükellef oduğu hizmetleri görebilmek 
maksadiyle Devlet varidatını mükellefi sıkmadan 
içtimai adalet prensipleri içinde artırmış oluruz. 
Ben rica edeceğim; bu ve buna benzer mevzularla 
alakalı kanun teklifleriyle, vergi istisnaları getiri
lirken arkadaşlarımız Gelir Vergisinin esbabı mu-' 
maksatları, hedefleri mevzuunda bu konunun ha
zırlanması sırasındaki vesikaları daha evvel
den tetkik etsinler. Çünkü binbir zahmetle kabul 
edilmiş olan bir reform hattâ bir inkılâbın şu 
veya bu mülâhaza ile gediklere mâruz bırakılması 
insanı üzmektedir. Şunu da arz edeyim; Gelir 
Vergisi gibi umumi bir verginin sistemi içinde
ki istisnalar, kanunun açık bıraktığı kapılardan 
kaçakçılığa da imkân verir, arkadaşlar. Buna 
kanuni kaçakçılık denir, istisnalarla siz imkân 
vermiş olursunuz. Böyle bir halde mükellef 
gelirini, Gelir Vergisinden müstesna olan kısma 
doğru kaydırır ve gerçek vergi miktarını ödeme
mek gibi gayrialılâki bir yola sapar. Ama buna 
kolaylık göstermişsinizdir. Bu itibarla, özel okul
lar ne kadar himaye edilirse taraftarım. Fakat, 
bu himayeyi, ondaki maksat ne kadar üstün olur
sa olsun, Gelir Vergisinde birtakım istisnalar ka
bul etmek suretiyle yapmak fevkalâde tehlikeli
dir ;bunu da belirtmek isterim. Binaenaleyh, 
Bütçe Encümeninin görüşü yerindedir, bu rapora 
müspet rey vermenizi rica ederim. (Sağdan, al
kışlar). 

RE t S - Efendim, daha söz istiyen 6 arkadaş 
vardır. Fakat bir de kifayeti müzakere tekriri 
var. Evvelâ .kifayeti müzakereyi oyunuza arz ede
ceğim. Takriri okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 

Müzakere konusu teklifi kanuni hakkındaki 
görüşmeler kâfidir. 

Yozgad Mebusu 
Mahmut Ataman 

REİS — Kifayeti kabul edenler lütfen işaret 
versinler... Kabul etmiy enler... Kifayeti müzakere 
kabul edilmiştir. 

Bir takrir var, okutuyorum. 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Şifahen arz ettiğim sebeplere binaen özel okul
ların vergiden muaf tutulmasını istihdaf eden 
Maliye Encümeni mazbatasının kabulü ile Bütçe 
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Encümeni mazbatasının reddi hususunun reye 
vaz'ını arz ve teklif ederim. 

istanbul Mebusu 
Aleksandros Hacopulos 

REÎS — Arkadaşımız önergesinde Maliye En
cümeni metninin müzakeresini teklif etmektedir. 
önergeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... önerge reddolunmuştur. 

Bütçe Encümeni raporunu oyunuza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Teklifi ka
nuninin reddi hakkındaki Bütçe Encümeni rapo
ru kabul edilmiştir, efendim. 

3. — öğretmenlerin özel okullarda ve özel öğ
renci yurtlarında ek vazife deruhde edebilmeleri 
hakkında kdnun lâyihası ve Maarif ve. Bütçe en
cümenleri mazbataları (1/93) (1) 

REÎS — ikinci müzakeresidir. Birinci mad
deyi okutuyoruz efendim, 

öğretmenlerin özel okullarda ve özel öğrenci 
yurtlarında ek vazife" deruhde edebilmeleri hak

kında Kanun 

MADDE 1. — öğretmenler, Maarif Vekâleti
nin muvafakatiyle, özel okullarda ve özel öğren-

. ci yurtları ile özel dersane ve kurslarda ek ola
rak öğretmenlik, idarecilik /e müzakerecilik de
ruhde edebilirler. 

RElS — Birinci madde hakkında bir tadil-
name var, okuyoruz. 

özeti : Öğretmenlerin özel öğ
retmenliğine dair lâyihada 
tadil. 

T. B. M. Meclisi Sayın Riyasetine 
Birinci müzakeresi yapılmış olan lâyihanın 

Türkiye'deki bütün resmî ğretmenlere şâmil ol
ması için 1. maddesindeki (Maarif Vekâletinin) 
kelimelerinin çıkarılarak yerine (bağlı bulunduk
ları Vekâletin ve gerekenlere ayrıca Maarif Ve
kâletinin) ibaresinin konması hakkındaki tadil 
teklifimi sunarım. Umumi Heyete arzını rica 
ederim. 

Ni£de Mebusu 
Asım Eren 

ASIM EREN (Niğde) — Tadiluamenin esba-

(1) Birinci müzakeresi 9 ve 10 ncu İnikat za-
bıtlarindadır. 
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bı mucibesini şifahen arz edeceğim, efendim. 

RE IS — Buyurun efendim. 
ASIM EREN (Niğde). — Muhterem arkadaş

lar, üzerinde duracağım tadil, bu lâyihanın yal
nız Maarif Vekâletine bağlı okullara mensup öğ
retmenler için gelmiş bir kanun ol nasından ötü
rü, diğer Vekâletlere bağlı öğretmenlerin de bu 
haktan istifade etmeleri endişesiyle sunulmuş
tur. 

Gerekçede mâni sebep olarak, Pütçe Encüme
ni, yaptığı tetkikata göte özel okullar öğretmen
lerinin tâyinleri keyfiyetinin Maarif Vekâletine 
ait bir hak olduğunu 'hvi dürmüştür. Mevzuatı 
kanuniyemizde böyle bir ÜUSUS yoktur. 

Mevcudolan eski, i 331 tarihli Mekâtibi Hu
susiye talimatnameleri ancak, meı:teflerin küşa-
dı, programlarının tetkik ve tescUi gibi hususat 
için Maarif Vekâletine bir hakkı tasdik ve tescil 
tanımaktadır. 

Maarif Teşkilâtına dair :89 numaralı Kanu
nun 3 ve 4 ncü maddelerinde de Mekâtibi Husu
siye Talimatnamesinin (ki, halen bir kısmı mer'-
idir) müfadını teyideden esaslar, yani bu mektep
lere kuşat ruhsatı verilmesi, bu mekteplerin prog
ramlarının tasdiki, tescili gibi hususlar Maarif 
Vekâletine verilmiştir. Fakat öğretmenler için 
Maarif Vekâletinin tasdiki gibi bir hüküm bu 
kanuna ve talimatnameye vaz 'edilmemiştir. Hâl 
böyle iken özel okullara tâyini gereken, özel okul
larda vazife alması gereken öğretmenler için 
böyle bir hükmün bu lâyihada mevcudolması 
doğru değildir. Ve şüphesiz kanuni bir hüküm 
yoksa idari emirler kanunun kabulü için kuvvet
li bir nokta olamaz. 

Bunu böyle işaret ettikten sonra yine Ferda 
Güley arkadaşımızın ileri sürdüğü «öğretmenle
rin haftada 24 saatten fazla ders almamalarını, 
aksi takdirde kabiliyeti bedenîlerinin bunu müm
kün kılmıyacağını, özel okullarda fazla ders 
ve para almak yüzünden resmî mekteplerdekiî 
esas vazifesine yorgun gelecekleri» mülâha
zasına gelince : Biz zaten bunun hilâfında bir 
mütalâa dermeyau etmedik. Tedvin edilmekte 
olan maddei kanuniye bu hususta ilgili ma
kamlara , (ancak yalnız Maarif Vekâletine 
değil, her vekâlete) kendilerine bağlı olan 
öğretmenleri kendi personeli meyanmda mura
kabe etmesi hakkı tanınarak ve bilhassa özel 
okullar dersanelerİTide bu hususta lâzımge-
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len murakabenin tesisi suretiyle bir fıkra ko
narak bunu temin etmek mümkündür. Yani 
münhasıran bu kanunda özel ders saatlerini 
artırnııyalım, yorgun düşerler düşüncesine da
yanarak, kanundaki murakabeyi yalnız Maa
rif Vekâletine vermeye çalışmak doğru de
ğildir. Hulâsa buna mâni olmak, bu maddeye 
eklenecek diğer bir fıkrai kanuniye ile kabili 
temindir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu metin, demiş
tim ki, yalnız Maarif Vekâleti1 öğretmenlerine 
münhasır bir metin haline gelmiştir. Tevhidi 
Tedrisat Kanunu, malûm olduğu veçhile, 1340 
m, Mart ayında çıkmış olan 434 numaralı Ka
nundur. Bu kanun gereğince her taraftaki, 
irfan müesseseleri Maarif Vekâletine bağlan
mış ve bağlanmaktadır. Fakat yine de halen 
Münakalât Vekâletinin, Millî Müdafaa Vekâ
letinin ve Ziraat Vekâletinin hususi kanun
lara müstenit okulları, ilim müesseseleri ve 
akademileri vardır, hakikat bu merkezdedir. 
Tarım Bakanlığının 866 numaralı Kanunu ve 
buna ek diğer üç aded kanuna müstenit mek
tepleri mevcuttur. Millî Müdafaa Vekâleti
nin birçok akademi, harbokulu, deniz koleji ve 
saire ilim kurumları mevcuttur. 

Nafıa Vekâletinin Demiryolu Meslek Okulu 
mevcuttur. Bunların da öğretmenleri diğer 
öğretmenler gibi maişetlerini alın terleriyle ik
mâl zaruretinde olan insanlar olduğundan, 
münhasıran Maarif Vekâletine mensup öğret
menler için kanun getirmek adalete uymaz. 
Biz bir defa bütün, öğretmenlerin hukukta eşit 
olmalarını temin ile mükellefiz. Kaldı ki, lehin
de gelmiş olan gerekçelerde, Türkiye maari
fine hizmet gayesi ile, bu teklifin ' geldiği 
mütalâası bendenizin de mütalâamı teyideder 
mahiyettedir. Diğer okullardaki, öğretmenleri 
de serbest bırakalım. Tadil teklifim bunu te-
yidedetmektedir. îşte bundan dolayıdır ki, 
muhterem arkadaşlarım, tadilimin kabulünü 
ve okunmamış olan tadil metninin esbabı mu-
cibesinin okutularak ıttıla husulünü bilhassa is
tirham ediyorum. . 

REİS — Efendim, arkadaşımızın tadil tek
lifindeki esbabı mucibeyi okutuyorum. 

Esbabı mucibesi : 
1. Lâyihanın I . maddesinde birinci müza

kerede kabul edilen (Maarif Vekâletinin) tâbiri 
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bu kanunun sadece Maarif Vekâletine bağlı res
mî öğretmenleri ifade eder. Bütçe Encümeninin 
esbabı mucibesinde belirttiği (özel okulların ek 
öğretmenliğinin Maarif Vekâletinin müsaadesine 
bağlı olduğu, keyfiyeti ise, kanuni bir hüküm 
olmayıp idari bir şart olduğundan, kanun lâyihası
na mesjnedolamaz. Esasen her vekâlet kendisine 
bağlı memur ve öğretmenlerin personel işlerini 
kendi teşkilât kanunu gereğince bizzat ifa eder. 
Bu sebeple metinde buna uygun bir ibare bu
lunması gerekir. Mevcut tâbir dardır. 

2. Hükümet lâyihasının esbabı mucibesin-
deki (Maarifin inkişafı için öğretmenlerden her 
yerde faydalanma) mülâhazası, tabiatiyle, Tür
kiye'deki her öğretmene şâmil bir düşüncedir. 
Bunu yalnız Maarif emrindeki öğretmenlere 
maksur ve matuf addetmek, gayeye uymaz. Bu 
sebeple de mevcut tâbirin teşmili gerekir. 

RE IS — Tadilnameyi de bir daha okutup 
reyinize arz edeceğim: 

(Niğde Mebusu Asım Eren'in takriri tekrar 
okundu.) 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Söz istiyorum. 

REİS — Efendim, Dahilî Nizamname not 
60 : «İkinci müzakerede tadilnamede imzası bu
lunanlardan maadası konuşamaz.» 

Efendim, arkadaşımızın tadil teklifini okut
tuk. 

Şimdi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... (Encümen ne diyor sesleri) efendim, (En
cümen ne diyor?) diye sormaya mecbur değilim. 
Encümen isterse söz alır, konuşur. 

SERVET SEZGİN (Çanakkale) — Mebus 
olarak soruyorum, hakkım değil mi? 

REİS — Efendim, Encümen isterse konuşur, 
arz ettim. 

SERVET SEZGİN (Devamla) — Encümen
den sual sormak hakkımızdır. 

REİS — Rica ederim, Encümen isterse ko
nuşur. Maddeyi okudum. Cevap hakkı yalnız 
encümenindir, isterse söz veririz. 

Buyurun Halil İmre Bey. 
BÜTÇE En. REİSİ HALİL İMRE (Balı

kesir) — Muhterem arkadaşlarım; . birinci mü
zakeresi yapılmış olan bir kanunun ikinci mü
zakeresi sırasında sadece değiştirgeler üzerinde 
müzakere cereyan etmesi gerektiği için ve değiş
tirge verildiği zaman, gerek değiştirgeyi veren 
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ve gerekse buna muhatabolan arkadaşlar, bu I 
değiştirge üzerindeki mütalâalarını %birinci mü- I 
zakerelerde dermeyan etmiş olduklarından fıkra-
nnı kabulü istikametindeki cereyan zaten muh
terem Heyetinizin hatırlarmdadır diye söz al- f 
madım. 

Bilindiği gibi, özel okullara, devlet hizmetle
rinin bir nevi yardımcısı olması imkânını vere
cek olan bu kanunu, öğretmenlik evvelemirde 
bir maarif hizmeti olduğu için, bu maarif hiz
metinin selâmetini ve hüsnü tedvirini sağlamak 
işini, zaten bütün maarif hizmetlerinin nigeh-
banı olan maarife tevdi etmeyi en münasip bir 
tarz olarak telâkki ettik. Komisyonda da bu hu
sus tezekkür edildi. Hattâ önerge verlen arkada
şımın hatırlattığı gibi, diğer vekâletlere bağlı 
okulların da özel okulara öğretmen verebilmesi 
yoliyle bir yardım sağlamak için, bu teklif Ko
misyonda müzakereye vaz'edilmiş oldu. Fakat, 
müzakerelerden sonra şu husus tesbit edildi: 
Diğer vekâletlere bağlı özel okullar, öğretmenini 
zaten resmî okullara, Vekâlete bağlı diğer meslek 
okullarına müracaat ederek temin edeceklerdir 
ve bunun için de Vekâletin müsadesini almaya 
zaten mecburdurlar. Bu özel okullara öğretmen 
verilmesi noktasından kendi hizmet ettiği mües
seseden ayrılma müsaadesini aldıktan sonra ay
rıca Maarif Vekâletinin de müsaadesini almak 
mecburiyetindedir. Biz bu hali, Komisyon müza
kereleri sırasında sarahaten Maarif Vekâletinden 
sorduk, «özel okullara tâyin edilen öğretmenlerin 
tâyinleri ve murakabeleri Maarif Vekâletinin ira
desi altında mıdır?» dedik. «Evet, bu tâyin Maa
rif Vekâletinin tasvibi ve murakabesi altında ola
caktır.» cevabını aldık. Bu hale göre bilfarz, 
Deniz Okulunda veya başka bir Vekâletin mura
kabesi altında olan bir okulda öğretmenlik eden 
bir vatandaş, özel okullarda ders verebilmek için 
pek tabiîdir ki, kendi vekâletinin iznini alacak
tır. Ama bundan sonra o özel okulda ders vere
bilmesi için Maarif Vekâletinin de iznini ala-, 
çaktır. Aynı hususun sadece komisyonumuzda 
değil, Maarif Encümeninde de nazarı dikkate 
alınıp o komisyon mazbatasında da yer almış 
olduğunu Muhterem Heyetinize tahatturan bir 
kerre daha arz etmek üzere, emretmiş olduğunuz 
için, huzurunuza geldim. Evvelâ teknik komis
yon olan Maarif Komisyonunda ve sonra da Büt
çe Komisyonunda aynı nokta üzerinde tereddüt
ler serd edilmiş ve Yüksek Huzurunuza takdim ! 
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edilen mazbatada bu hususların izahlı şeklinin 
yer almış olduğunu arz ederim. 

REİS — Asım Eren arkadaşımızın teklifini 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bir önerge daha var, okutuyorum. 
ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Takririmi 

izah etmeye müsaade eder misiniz Reis Bey? 
RElS — Buyurun. 
ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) — Muhterem ar

kadaşlarım, teklifin Maarif Encümeninde ve Büt
çe Encümenindeki görüşmeleri sırasında aldığı 
şekil arasında fark mevcuttur. Maarif Encümeni 
Hükümet teklifini aynen kabul etmiş bulunu
yor. Bütçe Encümeni ise bu teklifi biaz daha 
genişletmek suretiyle, (Özel dersane ve kurslarda 
ek olarak öğretmenlik, idarecilik ve müzakereci-
lik deruhte edebilirler) kaydını ilâve etmiştir. 

Arkadaşlar, yakın zamana kadar ancak büyük 
şehirlerde çok nadir ahvalde gördüğümüz, hu
susi dersaneler usulünün bugün bütün Tür
kiye'nin en uzak kasabalarında mevcudolduğunu 
müşahede etmekteyiz. Bunların ne suretle açıl
dığı hakkında mevzuatımızda sarahat yoktur. 
Bugün Bütçe Encümeni metninden öğrendiği
mize göre maarif kadrosunda vazifeli öğret
menler bu suretle açılmış ve Türkiye'nin her ta
rafında kurulmuş bulunan dersanelerde' vazife 
deruhde imkânına kavuşturulacaktır. 

Şu halde bir kişi hususi dershane açacak ve 
öğretmen orada vazife alacaktır. 

Arkadaşlar,. son zamanlardaki durum çok 
acıdır. Maarif Vekâleti bütçesinin geçen sene 
görüşülmesi sırasında da âcizane mâruzâtta bu
lunmuş, bu hususta Maarif Vekâletinin ilgisini 
çekmeye gayret göstermiştim. Maarif Vekili Bey 
bu işin üzerinde duracağını ifade etmişlerdi. Fa
kat hakikat şudur ki, bugün Türkiye'de birçok 
yerlerde çocuklar ikmale bırakılmakta, ikmale 
kalanlara diğer öğretmenler ders vermekte ve 
bundan çok feci bir vaziyet hâsıl olmuş bulun
maktadır. Bunu ben, böyle bir yola sapılmıştır 
şeklinde ifade etmiyorum. Bunu tasrih ederim. 
Bunun üzerinde durmak lâzımgeldiğini ve bu 
fıkraya böyle bir hüküm i'âve etmek suretiyle 
bugüne kadar kanunda yer aldığını kolayca id
dia etmenin mümkün olmadığı kanaatinde bulun
duğumu ifade etmek isterim. Fiilî durumu hu-
kukileştirmek lâzımdır. Bugün tedrisat sistemi-
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mizde bir ahenksizlik olarak ifade edeceğim bir 
noktanın daha da genişletilmesinin mümkün ol-
mıyacağı kanaatiyle bendeniz Hükümet teklifi
nin aynen kabulünü istirham ediyorum, takri
rim de bu yoldadır. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Söz istiyorum. 

REİS — Efendim; usulü muameleyi hallet
mek zorunda kalacağız. 

Madde 119 dan okuyorum : «Tadilâtın esba
bı mucibesi sahipleri tarafından mücmelen beyan 
olunur.» 

İkinci müzakere sırasında yalnız encümen ce
vap verebilir. • 

Not 60 : (İkinci müzakerede tadilnamede im
zası bulunanlardan başkası konuşamaz..) 

Teklif Maarif Encümeninden geçtiği için söz 
istiyen encümen mazbata muharririne söz veri
yorum, buyurun. 

MAARİF ENCÜMENİ MAZBATA MU
HARRİRİ HİLÂL ÜLMAN (Bursa) — Efen
dim; söz almıyacaktım, fakat Şahap Kitapçı 
arkadaşım öğretmenler hakkında bir isnatta bu
lundu, o hususa cevap vermek için söz almış bu
lunuyorum. 

REİS — Yalnız tadili istenen hususlara ce
vap vereceksiniz. t 

HİLÂL ÜLMAN (Devamla) — Vereceğim 
efendim. 

REİS — Buyurun. 
HİLÂL ÜLMAN (Devamla)'— Anadolu'nun 

birçok yerlerinde hususi dershanelerin açıldığı 
söyleniyor ve resmî mekteplerde ders veren öğ
retmenlere oralarda vazife verilmesi isteniyor. 
Bu teklif Bütçe Encümeni tarafından yapılmış
tır. Maarif Encümeninin gözünden kaçmış veya 
o anda düşünülmemiş olabilir. Bunu Maarif En
cümeni olarak kabul ediyoruz. 

İkinci olarak şunu söylemek isterim; Türki
ye'nin neresinde ve ne vasıfta olursa olsun hiç
bir öğretmen; talebesini ikmale bırakıp ondan 
yeniden menfaat sağlıyacak kadar küçülmemiştir. 
Bunu söylemek için çıktım efendim. 

BÜTÇE ENCÜMENİ REİSİ HALİL İM-
RE (Balıkesir) Encümen bu tadile iştirak 
etmiyor, efendim. 

REİS — Her encümen ihtisasına dâhil olan 
hususlarda raporu müdafaa eder. kaydından 
dolayı Maarif Encümeni Mazbata Muharririne 
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söz verdim. Fakat Bütçe Encümeni bu tadil-
nameye işt^ak etmediğini bildirmektedir. 

ŞAHAP KİTAPÇI (Tokad) —Bir hususun 
tavzihi için söz istiyorum. 

REİS — Buyurun. 
ŞAHAP KİTAPÇI (Devamla) — Efen

dim, İçtüzüğün 95 nci maddesine göre söz 
almış bulunuyorum. Hilâl Ülmari arkadaşımı
zın, hakkımda söyledikleri yerinde değildir. 
Ben Türkiye'de öğretmenler talebeden men
faat temin etmek için onu ikmale bırakıyor, 
sonra ona ders veriyor demedim. Fiilî vaziyet, 
ikmale kalmış olan çocuklara Türkiye'nin en 
uzak yerlerinde dahi üzüntü ile müşahede et
tiğimiz, şekilde hususi dersanelerde ders veri
liyor, dedim. Öğretmen kasden talebesini ikma
le bırakıyor ve birisine tavsiye ettirerek ders 
veriyor diye bh* şey söylemedim. Bunu tavzih 
etmek isterim. Maarif mensuplarına, öğret
menlere olan sevgim, hürmetim her zaman ba
kidir. Bunu da bilhassa belirtmek isterim. 

REİS — Efendini; ben bir hakemlik ede
yim. Zannederim ki, Şahap Kitapçı arkada
şınım sözlerinde bir sürcü lisan vâki oldu. 
Arkadaşımız (kalıyor) diyeceği yerde yanlış
lıkla (bırakılıyor) dediler. Süitefehhüm bu
radan doğdu. Bütün arkadaşların olduğu gibi 
Şahap Kitapçı arkadaşımın da maarif camiası
na hürmetkar olduğu tabiîdir. 

Efendim, tadilnameyi okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arz ettiğim sebeplerle Hükümet 

teklifini Bütçe Komisyonunda genişleten «özel 
dersane ve kurslarda» tâbirinin çıkarılarak 
Hükümet teklifinin kabulünü arz ve teklif ede
rim. 12 . XII . 1958 

Tokad Mebusu 
Ş. Kitapçı 

REİS —- Hüseyin Bey, söz mü, istediniz? 
HÜSEYİN ORTAKCIOĞLU (Çorum) -

Efenlim, Reisin hatibin sözlerini tahlil ve izah 
etmesine Nizamname müsaade eder mi? 

RElS — Efendim, Reisin müzakereleri dos
tane ve salim olarak yürütmesi vazifesidir. 
(Sağdan, alkışlar) 

Tadilnameyi oyunuza arz ediyorum, kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Reddedilmiştir. Maddeyi 
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oyunuza arz ediyorum, kabul edenler.. Etmi
yenler.. Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — 6762 sayılı Ka
nunun meriyete girdiği tarih ile bu kanunun 
neşri tarihi arasındaki müddet içinde çalış
mış olanlar da bu kanunun şümulüne girer 

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

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde 
meriyete girer. 

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

- . • 
MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic

raya îera Vekilleri Heyeti memurdur. 
REİS — Kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka

bul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini reylerinize 

arz ediyorum, kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Efendim, her ne kadar vakit geeikmişse de 
ikinci müzakeresi yapılacak iki Af Kanunu kal
mıştır. Müsaade ederseniz onları da müzakere 
edelim. 

4. —• Erzincan eski mebusları Tevfik Şen-
ocak üe Veysel Varol'un, Arzuhal Encümeninin 
9 . IX . 1957 tarihli haftalık karar cetvelindeki 
5518 sayth Kararın Umumi Heyette görüşülme
sine dair takrirleri ve Arzuhal ve Adliye encü
menleri mazbataları (4/10, 4/11) (1) 

REÎS'— Birinci müzakeresi bitmiştir. İkinci 
müzakeresine başlıyoruz. Kanun hakkında bir 
tadilname yoktur. Maddeyi okuyoruz. 

Erzincan'ın Handesi köyü eski muhtarı İbrahim 
Kılınç'ın affı hakkında Kanun 

MADDE 1. — Muhtar bulunduğu sırada 
Handesi köyü arazisini sulamak için yapılan 
göl inşaatında 56 lirayı ihtilâsen zimmetine ge
çirmekten hükümlü Erzincan'ın Handesi köyün
den Dursunoğlu, Fatmadan doğma 1325 doğum
lu ibrahim Kılmç'n, Erzincan Ağır Ceza Mah
kemesinin 17 . XI . 1952 gün ve 1951/69 esas 
1952/14 karar sayılı ilâmiyle mahkûm olduğu 
üç sene dört ay ağır hapis ve 37 lira para ceza-

(1) Birinci müzakeresi 10 ncu înikat zaptnn-
dadttr. 
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siyle iki sene müddetle muvakkaten memuriyetr 
ten mahrumiyetine mütedair cezası affedilmiştir. 

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

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REÎS — Kabul edenler... Htmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun icrasına Adliye 
Vekili memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

5. — Sürme.ne'nin Çivra köyünden îdris-
oğlu Gülhanım'dan doğma Hacibey Çaktr'ın 
affı hakkında Arzuhal ve Adliye encümenleri 
mazbataları (5/13) (1) 

REÎS — Efendim, Adliye Encümeninin maz
batasının 1 nci müzakeresi tamamlanmıştı. 
Şimdi ikinci müzakeresine başlıyoruz. 

Sürmene'nin Çirva köyünden îdrisoğlu, Gül
hanım'dan doğma Hacibey Çakır'im affı hak

kında Kanun 

MADDE 1. — 721 sayılı Kanuna muhalefet 
ve ruhsatsız dinamit bulundurmaktan Sürmene 
Asliye Ceza Mahkemesinin 956/106 esas 957/34 
Karar sayılı 15 . III . 1957 tarihli ilâmiyle altı 
ay hapis ve 200 lira ağır para cezasına hükümlü 
Sürmene'nin Çirva köyünden îdrisoğlu Gülha
nım'dan doğma 1329 doğumlu Hacibey Çakır'ı»1-
mezkûr cezası affedilmiştir. 

REÎS — Madde hakkında tadilname yoktur. 
Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

MADDE 3. — Bu kanun hükmünü icraya 
Adliye Vekili memurdur. 

REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 

(1) Birinci müzakeresi 10 ncu tnikat zaptın-
dadvr. 
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Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. I Vaktin gecikmiş olması dolayısiyle 15.XII.1958 

Heyeti umumiyesini reylerinize arz ediyorum. Pazartesi günü saat 15 te toplanılmak üzere în-
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş, ikada san veriyorum. 
teklif kanunlaşmıştır. [ Kapanma saati : 17,EjO 

• • — mm ı ı ı — 

B — TAHRÎRİ SUALLER VE CEVAPLARI 

1. — Ankara Mebusu Selim Soley'in, Kızıl
cahamam'da temeli atılan turistik otel inşaatına 
ne için devam edilmediğine dair sualine Çalışma. 
Vekâleti Vekili Halûk Şaman'm tahrirî cevabı 
(7/309) 

24 . XI . 1958 
T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Çalışma Vekili tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletinizi 
saygılarımla riqa ederim. 

Ankara Mebusu 
Selim Soley 

Kızılcahamam kazasında yapılacağı ilân olu
nan ve 13 ay önce temeli atılan büyük turistik 
otelin inşaatına bir seneden beri devam edilmeyi
şinin sebebi nedir? 

T. C. 
Çalışma Vekâleti 10 . XII . 1958 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 1887 

T. B. M. M. Reisliği Yüksek Makamına 
28 . XI . 1958 tarih ve 2112-8923 sayılı yazı-

nız karşılığıdır : 
İşçi Sigortaları Kurumu Umum Müdürlü

ğünce, Kızılcahamam'da bir turistik otel inşasına 
karar verilerek, 1957 sonlarında bunun emaneten 
inşaatına başlanmış ve bir taraftan gereken mal
zemeden bir kısmı hazırlanmış, diğer taraftan da 
tesviye hafriyatı tamamlanmıştır. Sonradan in
şaatın ihale suretiyle yaptırılmasının kurumun 
menfaatlerine daha uygun düşeceği anlaşılarak 
eksiltmeye çıkarılmış ve 5 . IX . 1958 tarihinde 
Serroet Dalkılıç'a ihale olunarak mukavelesi ak
dedilmiştir. 

Bu mukavele gereğince, adı geçen mütaahhi-
din, fennî hazırlıklarını mütaakıp, inşaat mevsimi 

iptidasında işe başlaması iktiza eylemektedir. 
Keyfiyeti saygı ile arz ederim. 

ÇalışmU Vekâleti V. 
H. Şaman 

2. — Ankara Mebusu Halil Sezai Erkut'un, 
İskilip kazasını Ankara ve İstanbul yollarına 
bağlıyacak olan yolların yapılmasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair sualine Nafıa Vekili 
Tevfik îleri'nin tahrirî cevabı (7/287) 

23 . X . 1958 
T. B. M. M. Yüksek Riyasetine 

Aşağıdaki sorumun Saym Nafıa Vekili tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet
lerini saygılarımla rica ederim. 

Ankara Mebusu 
Halil Sezai Erkut 

İskilip ilçesini en kısa mesafeden Ankara ve 
İstanbul yollarına bağlıyacak olan İskilip - Çan
kırı (Germece), İskilip - Tosya ve İskilip - Os
mancık, Kargı arası yollarının yapılması düşü 
nülmekte midir? 

Adı geçen yollar Devlet yolu veya vilâyet yo
lu olarak hangi yıl programına alınmıştır? Bu 
yollar için evvelce hen hangi bir masraf yapıl
mış mıdır? 

T. C. 
Nafıa Vekâleti 10.XII.1958 
Hususi Kalem 

Sayı : 1187 

T. 3.-. M. Meclisi Reisliğine 
Ankara 

Ankara Mebusu Halil Sezai Erkut 'un İskilip 
ilçesi yolları hakkındaki yazılı sual takriri aşa
ğıda cevaplandırılmıştır : 

1. Tamamı 134 km. olan İskilip - Çankırı 
yolunun İskilip'ten itibaren 28 km. si ve Çankı-
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î : 14 12 .12 
rı 'dan itibaren de 14 km. si ikmal edilmiş olup ' 
iyi durumdadır. Geri kalan kısımda da geoit te
mini için çalışmalara devam edilmesi hususu, 
1959 yılı program tasarısında derpiş olunmuştur. 

Mezkûr yol için şimdiye kadar 1 633 958 lira 
harcanmıştır. 

2. İskilip - Tosya yolu, Çorum ve Kastamo
nu vilâyetlerinin müşterek bir il yoludur. 

Çorum vilâyeti dahilindeki 38 km. lik kısmı. 
kısmen stabilize kaplama ve kısmen de tesviye • 
halde yapılmış olup, vilâyet bu yolun yapımı 
için 141 225,90 lira ve bakımı için 27 490,02 li
ra harcamıştır. 

Kastamonu vilâyeti dahilindeki 29 km. lik 
kısım üzerinde de Kastamonu Valiliği çalışmak
ta olup 1955 ten beri 33 791,37 lira harcamış ve 
bu yıl da yardım olarak tahsisen 25 bin lira va<-
lilik emrine gönderilmiştir. 

İskilip - Tosya yolunun tamamının geçit ve
rir bir duruma getirilebilmesi için 1 570 000 li
raya ihtiyaç vardır. Mezkûr yolda vilâyetler büt
çe imkânları nispetinde çalışmalara devam ede
ceklerdir. 

3. 62 km. tulünde olan İskilip - Osmancık 
yolu, 1958 yılı geçit yolları programına alınmış 
ise de, Durağan - Kargı yolundaki ekibin işleri
ni bitirememesi ve tahminlerin üstünde yeni iş
lerin çıkması ve makinalarm fazla arıza yapması 
dolayısiyle bu yıl içinde ele alınamamıştır. İnşa
ata önümüzdeki yılda başlanarak geçit sağlanma
sı hususunu 1959 yılı program tasarısında derpiş 
edilmiştir. 

4. Osmancık - Kargı Devlet yolu, bakım al
tında ve mevcut trafiği karşılıyacak durumdadır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Nafıa Vekili 
Tevfik İleri 

3. — Adana Mebusu Suphi Baykam'ın, ha
smın telefon konuşmalarındaki tercih hakkını 
kaldıran bir tamimin telefon başmüdürlüklerine 
gönderilip gönderilmediğine dair sualine Müna
kalât Vekâleti Vekili Muzaffer Kurbanoğlu'nun 
tahrirî cevabı (7/273) 

B. M. Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Ulaştırma Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını ri
ca ederim. 

/idana Mebusu 
Dr. Suphi Baykanı 

1958 C : 1 
Basının, yurt içi ve yurt dışı telefon konuş

malarındaki tercih hakkını kaldıran bir tamim 
telefon başmüdürlüklerine gönderilmiş midir? 
Böyle bir hak ne zamandan beri mevcut bulun
makta idi? Tahdit yabancı basma da şâmil mi
dir? 

T. C. 
Münakalât Vekâleti 

Başmüşavirliği 
Dosya No. 3/D 

Kayıt No. 3077/10104 

10 . XII . 1958 

özet: Basın telefon ko
nuşmaları hakkında. 

T. B. M. M. Reisliğine 
14 . XI . 1958 gün ve Umumi Kâtiplik Ka

nunlar Md. 7-273/1798-7153 sayılı yazıları kar
şılığıdır : 

Basının telefon konuşmalarındaki tercih hakkı
na dair Adana Mebusu Suphi Baykanı tarafından 
verilen tahrirî sual takririndeki sorularına PTT 
İdaresince verilen cevabi yazı ilişik olarak sunul
muştur. 

Saygılarımla. 
Münakalât Vekâleti V. 

M. Kurbanoğlu 

Şehirlerarası telefon konuşmalarının tercih 
sırası, 406 sayılı telgraf ve telefon Kanununun 
1899 sayılı Kanunla değiştirilen 7 ııci maddesin
de gösterilmiştir. 

Bu madde basma yurt içi telefon konuşmala
rında bir tercih hakkı tanımadığı gibi milletler
arası mevzuatta da basın konuşmalarına bir ter
cih kabul edilmemiştir. 

Ancak, basının memleket işleri hakkında ha
ber almak ve neşretmek vazifesini kolaylaştırmak 
maksadiyle gazete. muhabirleriyle gazete idare
haneleri ve Anadolu Ajansı muhabirleriyle Ana
dolu Ajansı arasında yapılacak şehirlerarası tele
fon konuşmaları için 4 . II . 1942 tarihli bir ta
mimle saat 21.00 dan sonra basına bâzı kolaylık
lar sağlanmış bulunmaktadır. 

13 . XI . 1958 tarihinde evvelce basma gös
terilmiş bulunan kolaylık, trafiğin az olduğu ve 
bâzı teknik imkânlardan da faydalanılmak sure
tiyle saat 19,00 dan itibaren sağlanmış ve böyle
likle basma gösterilen kolaylık genişletilmiş bu
lunmaktadır. 
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Yurt içi konuşmalarında yerli ve yabancı ba

sın mensupları arasında bir tefrik yapılmamak
tadır. 

•1. — Tokad Mebusu Keramettin Gençler'in, 
Reşadiye ilçesini Devlet şosesine bağkyan Kel
kit üzerindeki ahşap köprüye dair sualine Na
fıa Vekili Tevfik İleri'nm tahrirî cevabı (7/278) 

23 . VIII . 1958 
T. B. Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Nafıa Vekili tarafından 
yazılı cevaplandırılmasına delâletinizi saygı ile 
rica ederim. 

Tokad Mebusu 
Keramettin Gençler 

Kelkit vadisinden geçen Devlet şosesi ile .Re
şadiye kasabası arasında bir kilometreden az me
safedeki Kelkit nehri üzerinde kuruluşundan beri 
bulunan ahşap köprü maili inhidam bir. hale 
gelmiş olmasından kapanmıştır. Yaz aylarından 
beri buradan nakil vasıtaları geçit bulamadığın
dan kasabaya 7 kilometreye varan uzaklıktaki bir 
köprüden dolaşmak zorunda kalmasından vatan
daşlar müşkülât çekmektedir. İnşaat mevsimi de 
geçmekte olduğuna göre bu hususla ne düşünül
mektedir? 

.1958 C : 1 
T. C. 

Nalla Vekâleti 8 . XI I . 1958 
Hususi kalem 
Sayı : 1179 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reislisine 
Ankara 

14 . XI . 1.958 gün ve 7 - 278/1831 - 7339 
sayılı yazıları karşılığıdır : 

Tokad Mebusu Keramettin Gençler'in, Kelkit 
nehri üzerindeki ahşap köprü hakkındaki yazılı 
sual takriri aşağıda cevaplandırılmıştır: 

Niksar - Koyulhisar devlet yolu ayrımı - Re
şadiye yolundaki Reşadiye önü köprüsü Ordu vi
lâyetindeki Ziıügıroğlu ve Kabataş köprüleri ile 
birlikle 825 770,95 lira İhale bedeliyle 2.IV.1958 
gün müteahhit Lâmi Perker'e ihale edilmiştir. 
Adı geçen müteahhit 28 . IV . 1958 tarihinde işe 

-başlamış olup, halen mezkûr köprülerin yapımı 
hususundaki çalışmalarına devam etmektedir. 

Köprülerin inşası, mukavele gereğince 24 ay 
içinde ikmal edilecektir. 

Ancak, halen yapılmakta olan Reşadiye köp
rüsü tamamlanıncaya kadar kullanılmak üzere, 
«ski ahşap köprünün tamiri hususunda ilgililere 
gerekli talimat verilmiştir. 

Yeni köprünün inşasının tamamlanması ha
linde, eski ahşap köprü terk edilecektir. 

Saygılarwııla arz ederim. 
Nafia Vekili 

T. İleri 

T. B. M. M. Matbaası 



S. SAYISI : 8 
İstanbul Mebusu Aleksandros Hacopulos'un, Gelir Vergisi Kanu
nunun 12 nci maddesine ve Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci 
maddesine birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye 

ve Bütçe encümenleri mazbataları (2/26) 

T. B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 

özel okulların Gelir ve Kurumlar Vergisinden muaf tutulmalarını 
zırladığım kanun tasarısını esbabı mucibesiyle birlikte sunmaktayım . 

Gerekli muamelenin yapılmasını saygılarımla rica ederim. 

ESBABI MUCİBE 

Memleketimizin genel öğretimine hizmet etmekte oldukları ve öğretim programlariyle talimat
nameleri Maarif Vekâletince onanmakta olan özel okullar 2395 numaralı Kazanç Vergisi Kanunu
nun meriyette bulunduğu zamanda bu. kanun istisnalarına ait 3 ncü maddesinin 14 ncü fıkrasını de
ğiştiren 4874 sayılı Kanunun 1 nci maddesine göre Kazanç yergisinden ve 1837 sayılı Bina Vergisi 
Kanununun 3 ncü maddesinin 5 nci fıkrasına göre de Bina Vergisinden istisna edilmişti. 

Halen tatbik edilmekte bulunan 5421 ve 5422 Gelir ve Kurumlar vergileri kanunları özel okul
larını da mevzuları dâhiline almak ve bu vergilere tâbi tutmak suretiyle evvelce halledilmiş bulu
nan esaslı bir dâvayı haksız olarak tekrar ortaya koymuş bulunmaktadır. Halbuki 789 sayılı Ma
arif Vekâleti Teşkilât Kanunu ile buna ek 2773 sayılı Kanun ve 1331 tarihli Mekâtibi Hususiye ta
limatnameleri hükümleri gereğince özel okullarla yabancı okulların öğretim programları, talimat
nameleri Maarif Vekâletince tetkik ve tasdik edilmekte olduğu gibi, faaliyetleri de devamlı olarak 
murakabe altında bulundurulmakta ve resmî okullara muadeleti Maarif Vekâletince tasdik edilmek
tedir. 

Bu itibarla bahis mevzuu edilen okulların ifa ettikleri hizmetlerin, Devletin kendisinin ifaya 
mecbur bulunduğu âmme hizmetlerinden tefrik edilmesine imkân yoktur. Bu suretle Türk özel okul
ları devlet okullarının bir yardımcısı olarak çalıgmaktadırlar. Filhakika mezkûr okullar bugün sî 
nesinde yuva, ilk, orta ve lise kısımlarında ceman 50 000 öğrenci barındırmakta ve yetiştirmekte
dirler.' 

Dünyanın ileri memleketleri, özel okulları Devlete yardımcı olarak telâkki etmekte ve bu okulla
rın inkişafını kolaylaştırmak için prim vermekte ve resmî okulların yavaş yavaş hususileştirmek-
tedir. Meselâ Birleşik Amerika Devletinde bugün hususi okullarda yuva, ilk, orta ve yüksek ted
risat olmak üzere sekiz buçuk milyon öğrenci devam etmekte ve hemen hemen Devletin maarif 
için sarf etmiş olduğu paranın bir mislini deruhde etmişlerdir. Bu suretle Amerika Birleşik Dev
letler Hükümeti maarif külfetinin yarısından fazlasını hususi okullara, kendisi bir dolar dahi sarf 
etmeden, devretmiş bulunmaktadır. 

Bugün mecburi tahsil çağındaki çocuklarımızın tamamını okutacak kadar okul yaptıramamış ve 
öğretmen y eriştirememiş bulunduğumuz gibi halen şehirlerimizde gitgide büyüyen okul ihtiyacı
nı maalesef karşılıyamamaktayız. Meselâ İstanbul'da bugün dörtlü tedrisat yapan büyük ölçüde 
ilkokullarımız mevcudolmakla beraber orta tahsile, dahi cevap veremiyeeek duruma düşmüş bu-

Devre : Xî 
İçtima : 2 

temin etmek maksadiyle ha-

Istanbul Mebusu 
Aleksandros Hacopulos 



lunmaktayız. Umumiyetle büyük şehirlerdeki ortaokulların ekserisinde çift tedrisat yapılmakta
dır. Bu suretle günün pek az bir kısmını okulda geçiren çocukların öğretim ve eğitimi bakımın
dan ne büyük kayıplara uğradığımız izahtan varestedir. Günden güne artışını sevinçle karşıla
dığımız okuma çağındaki çocuklarımızın daha normal şartlar altında ve mümkün olduğu kadar 
kolaylıkla okumalarını ve okul öncesi çocuklar için açılan ana okullarının çoğaltarak genç ne
sillerin daha küçük yaştan itibaren sistemli bir şekilde eğitim ve öğretime hazırlanması için Dev
letçe sarf ettiğimiz gayret ve fedakârlıkların yanında sermaye ve ideal sahibi vatandaşların da 
hususi okullar açmak suretiyle bu dâvaya yardım etmeleri umumi menfaatimize daha uygundur. 

Her ne kadar Gelir Vergisi Kanunu (her kazanç sahibinin vergiye tâbi olmasını) esas pren-
sibolarak kabul etmiş ise de teşvik gayesiyle bâzı kazanç sahalarında (ziarat mahsullerinin 
vergiden muaf olması, prevantoryum ve sanatoryumların yine vergiden muaf tutulması, yeni 
yaptırılan binaların on sene Bina Vergisinden muaf oluşu gibi) istisnalar kabul etmiştir. Yine bu 
kanunlara göre ecnebi okulların, cemaat ve vakıflar ve dernekler tarafından kurulan özel okullar 
gerek Gelir Vergisinden, gerekse Bina Vergisinden istisna edilmişlerdir. Yalnız evvelce arz edil
diği veçhile ideal sahibi müteşebbisler tarafından açılan özel okullar vergiye tâbi tutulmaktadır. 
Bu durum hem haksız hem de okullar arasında ikilik yaratmaktadır. Vakıflar ve dernekler tara
fından açılmış olan okullarla rekabet edemediklerinden inkişaf edememektedirler. 

Bu sene Yüksek Meclise sunulan 1958 malî yılı bütçesinde Maarif Vekâleti bütçesi hemen hemen 
500 000 000 liraya kadar yükselmiştir. Memleketimizde ilk ve orta dereceli okullarda 2 500 000 öğ
renci devam ettiğine göre her öğrencinin takribi olarak yıllık masrafı 200 liradır, özel okulları
mıza 50.000 öğrenci devam ettiğine göre özel okullar Maarif Vekâleti tarafından karşılanması lâ-
zımgelcn' 10 000 000 liralık bir külfeti yüklenmiş bulunmaktadırlar. 

Bütün özel okullarımızdan tahsil edilen Gelir Vergisi ise 150 000 lirayı aşmamaktadır. 
Bu hususlar Maarif Vekâletince de kabul edilmiş ve Maliye Vekâleti Gelirler Genel Müdürlü

ğünün 13 . XII . 1949 ve 13 . II . 1950 tarih ve 23104 - 2/26371 ve 22104 - 4936 sayılı yazılarına 
kargılık olarak yazılan 93/2 sayılı tezkerede de belirtilerek özel okulların bina, kurum ve Gelir 
Vergisinden muaf tutulması istenmiştir. 

Özel okullara maddi ve- mânevi bir yardım yapmak maksadiyle hazırlanan işbu esbabı mucibeye 
bağlı kanun teklifi yüksek tasvibinize arz edilmektedir. 

Maliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 5 . 11 . 1958 

Esas No: 2/26 
Karar No: 15 

Yüksek Beisliğe 

istanbul Mebusu Aleksandros Hacopulos'un, 
Gelir Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin ve 
Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci maddecine 
birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi 
alâkalı Hükümet mümessillerinin de iştirakiyle 
encümenimizde tetkik ve müzakere olundu. 

Her ne kadar hususi okulların Gelir ve Ku
rumlar Vergisine tâbi tutulması bu vergilere 
mütaallik kanunların ana prensiplerine ve umu

mi esaslarına uygun ise de mezkûr kanunlarla 
tesis olunan muafiyetler göz önüne alınacak 
olursa kazanç temin maksadiyle açılmış olmala
rına rağmen Maarifimize ve umumi kültürümü
ze faydası bakımından emsali istisnalar gibi mü
talâa etmek kabil olabileceği neticesine varılmış 
ve kanun teklifi aynen kabul olunmuştur. 

Ancak, teklifin 5421 ve 5422 numaralı ka
nunlara taallûku hasebiyle her iki maddeyi aid-

[(S, Sayısı Î 8 ) 



oldukları kanunlara birer fıkra eklenmesi pek
linde ayırmak yerinde olacağı düşünülmüş ve 
teklif metninde ona göre gerekli değişiklikler 
yapılmıştır. 

Kâtip 
Manisa 

Sezai Akdağ 
İmzada bulunamadı 

Amasya 
H. Koray 

imzada bulunamadı 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine 
edilmek üzere Yüksek Riyasete sunulur. 

-di 

Maliye Encümeni Reisi 
Bursa 

K. Yılmaz 

M. Muharriri 
Diyarbakir 

M. Hüsrev Ünal 

Ankara 
M. Ali Ceritoğlu 

Çorum 
C. Köstekçi 

Kocaeli 
D. Erol 

Ankara 
/. Saffet Omay 

Kars 
O. Yeltekin 

Samsun 
A. Saraçoğlu 

Artvin 
H. Çeltikçioğlu 

Kırklareli 
M. Ali Ceylân 

Zonguldak 
A. Akın 

İSTANBUL MEBUSU ALEKSANDROS 
HACOPULOS'UN TEKLİFİ 

5421 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 12 nci ve 
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci 

maddelerine birer fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi 

MADDE 1. — 5421 sayılı Gelir Vergisi Ka
nununun 12 nci maddesinin sonuna aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir : 

Umumi öğretime hizmet etmekte oldukları 
ve öğretim programlariyle talimatnameleri Ma
arif Vekâletince tasdik edilen hususi ana okul
ları, ilk okulları, orta okullar ve liseler ve mua
dilleri okulların işletmesinden elde edilen ka
zançlar Gelir Vergisinden muaftır. 

MADDE 2. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanununun 7 nci maddesine aşağıdaki 22 nci 

fıkra eklenmiştir : 

22. Umumi öğretime hizmet etmekte olduk
ları ve öğretim programlariyle talimatnameleri 
Maarif Vekâletince tasdik edilen hususi ana 
okulları, ilkokullar, ortaokullar ve liseler ve 
muadilleri. 

MADDE 3. ~- Bu kanun 1 . I . 1958 tari
hinde meriyete girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu icraya Maliye 
Vekili memurdur. 

MALİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 
5421 sayılı 
maddesine 

GeUr Vergisi Kanununun 14 ncü 
1 fıkra eklenmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 5421 sayılı Gelir Vergisi Ka
nununun 14 ncü maddesinin sonuna aşağıdaki 
fıkra eklenmiştir : 

Umumi öğretime hizmet etmekte oldukları 
ve öğretim programlariyle talimatnameleri Maa
rif Vekâletince, tasdik edilen hususi ana ilk ve 
orta okullarla liseler ve muadili okulların işlet
mesinden elde edilen kazançlar Gelir Vergisin 
den muaftır. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 . 1 . 1958 tarihin
de meriyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu icraya Maliye Ve
kili memurdur. 

5422 sayıh Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nd 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanununun 7 nci maddesine aşağıdaki 22 nci 
fıkra eklenmiştir : 

22. — Umumi öğretime hizmet etmekte ol
dukları ve öğretim programlariyle talimatname
leri Maarif Vekâletince tasdik edilen husıui 
ana, ilk ve orta okullar ile liseler ve muadilleri. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 . I . 1958 tarihin
de meriyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu icraya Maliye Ve
kili memurdur. 

(S. Sayın : 8) 
t 



— 4 — 
Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No: 2/26 

Karar No: 6 

3 . XII. 1958 

Yüksek Reisliğe 

İstanbul Mebusu Aleksandros Hacopulos'un, 
Gelir Vergisi Kanununun 12 nci maddesine ve 
Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci maddesine 
birer fıkra eklenmesi hakkındaki kanun teklifi 
Maliye Encümeni mazbatasiyle birlikte encüme
nimize havale edilmiş olmakla Maarif ve Maliye 
vekâletleri mümessilleri hazır oldukları halde 
tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun teklifi, özel okulların işletilmesinden 
mütevellit elde edilecek kazançların Gelir Ver
gisi ile Kurumlar Vergisinden istisna edilmesini 
temin maksadiyle verilmiş bulunmaktadır. 

Kanun teklifi üzerinde encümenimizde cere
yan eden müzakerelerde, özel okulların teşvik 
ve himayesi arzuya şayan olmakla beraber mes
lekî ve ticari faaliyetlerin vergi yoliyle himaye
sinin doğru olamıyacağı, bunun yerine gerekli 
hususlarda yardım yoliyle doğrudan doğruya 
himayenin isabetli olacağı, diğer taraftan özel 
okul işletenlerin elde ettikleri- kazançların Gelir 
ve Kurumlar Vergisinden istisnasının kabulü 
ileride bıma benzer hususi hastane ve saire gibi 
âmme hizmeti karakteri galip müesseselerin ta
leplerine de yol açacağı gibi istisnaların ise Ge
lir Vergisinin umumiyet prensibini ve esas bün
yesini zedeliyeceği, Kurumlar Vergisi bahsinde 
ise Maarifin inkişafı maksadiyle hususi okullar 
açan ve idare eden belediye, vakıf, tesis ve ce
miyet gibi teşekküllerin esasen vergiden muaf 

bulundukları nazarı dikkate alınarak Maarif 
ve Maliye Vekâletleri mümessillerinin de bu mü
talâaları teyidedici izahatları neticesinde tekli
fin kabulüne imkân görülememiştir. 

Mazbatamız Umumi Heyetin tasvibine arz 
edilmek üzere Yüksek Beisliğe sunulur. 

Reisvekili Mazbata M. 
Muğla îzmir 

İV. özsan B. Bilgin 
Afyon Karahisar 

N, Topcuoğlu 

Kâtip 
Diyarbakır 

M. ff. Ünal 
Ankara 

M. Akpmar 
İmzada bulunamadı 

Ankara 
/. Seçkin 
Çankırı 

F. Arkan 
İsparta 

T. Tığlı 
Kayseri 

O. Kavuncu 
' Niğde • 

B. Gürsoy 
Rize 

ff. Agun 
Siird 

M. D. Süalp 
Yozgad 

T. Alpay 

Artvin 
ff. Çeltikçioğlu 

Çorum 
Y. Gürsel 

İstanbul 
N. Kırsan 

Maraş 
K. Bayazıt 

Ordu 
A. H. Onat 

Rize 
t. Akçal 

Sinob 
ö. özen 

Artvin 
Y. Gümüşel 

Elâzığ 
ff. Müftügil 

Kars 
B. öcal 
Nevşehir 

N. önder 
Ordu 

A. Topaloğlu 
Rize 

M. Önal 
Trabzon 
/. Şener 

Zonguldak 
ff. Timur 
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