S. Sayısı: 198
Ordu Milletvekili Refet Aksoy'un, körlerin tahsil ve terbiyelerine
ait bâzı gereçlerden Gümrük Resmi alınmaması hakkında kanun
teklifi ve Gümrük ve Tekel, Millî Eğitim ve Bütçe komisyonları
raporları (2/172)

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Millî camiamızın talihsiz bir unsuru olan körlerin tahsil ve terbiyelerine ait bâzı gereçlerin Güm
rük Eesminden muaf tutulması hakkında hazırlamış olduğum ilişik kanun tasarısının Yüksek Mecli
sin tasvibine arzolunmasmı saygılarımla rica ederim.
Ordu Milletvekili
Refet Aksoy

GEREKÇE
Yurdumuzun her sahada kalkınılmasma başlanıldığı şu sıralarda kör vatandaşlarımızın yetiştiril
mesi zaruri bulunmakta ve bunlar arasında tahsil -görmeye başlıyanları da görülmektedir.
Dünya nimetlerinden istifade etmek imkânmdan mahrum olan bu talihsiz vatandaşlarımızı okut
mak ve terbiye etmek içtimai seviyesi yüksek her cemiyetin tafciî vazifeleri arasındadır. Bu maksat
la yurdumuzda birçok dernekler de teşekkül etmiş bulunmaktadır.
Ancak kör gençlerin tahsil ve terbiyeleri, hususi surette ihzar ve imal edilmiş bir takım makine,
alet ve cihazlara ve bunlarda kullanılacak bir kısmı malzemeye ihtiyaç göstermektedir. Ekserisi fakir
olan bu kör vatandaşların yetiştirilmesi için gereken makine ve eihazlarm pahalı olaû kıymetlerine
bir de gümrük, muamele ve saire gibi vergi ve resimlerin inzimamı bunların kullanılmasına mâni
olmaktadır.
Bu nevi makine ve aletler başka yerlerde başka maksatlarla hiçbir suretle kullanılmıyacağı, esa
sen bugüne kadar yurdumuza getirilmediği cihetle Hazineye malî bir fedakârlık da -tahmil etliyecektir. Ecnebi memleketlerde körler için hususi okullar, kütüpaneler ve vasıtalar temm. edilerek bu za
vallıların umumi hayata intibakları geniş mikyasta temin edilmiştir. Yurdumuzda böjis iâr cereyanın
inkişafını sağlamak irfan hayatımızda önemi haiz iyi neticeler verecektir. Bu sebeplerle kanun tasa
rısında isimleri yazılı eşyadan vergi alınmaması hayırlı bir hareket olacağı düşünülerek bu tasarı
hazırlanmıştır.

Gümrük ve Tekel Komisyonu raporu
T. B. M. M.
(Gümrük ve Tekel Komisyonu
Esas No. 2/172
Karar No. 12

30 .IV

. 1951

Yüksek Başkanlığa
Körlerin tahsil ve terbiyelerine ait bâzı ge
reçlerin Gümrük Resminden muaf tutulması
hakkında Ordu Milletvekili Refet Aksoy tara
fından verilip 9 . II . 1951 tarihinde komisyonu
muza havale edilmiş bulunan Kanun teklifi il
gili Bakanlık mümessillerinin* huzuriyle 16 .
IV . 1951 günlü toplantısında görüşülüp ince
lendi. Ve teklifin aynen kabulüne karar verildi.
Havalesi gereğince Millî Eğitim Komisyonu
na verilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur..
Gümrük ve Tekel K. Başkanı
namına Sözcü
Sözcü
Trabzon
Trabzon
M. Goloğlu
M. Goloğlu

Kâtip
Samsun
îömail Işın
İmzada bulunamadı
. Çorum
A. Başıbüyük

Tokad
M. özdemir
Trabzon
T. Koral

Ağrı
H. öztürk

Konya
Muhalifim
A. F. Ağaoğlu

Samsun
H. F. Ustaoğlu

Samsun
H. Üzer

Yozgad
Hasan Üçöz
îmzade bulunamadı

Külli Eğitim Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Millî Eğitim Komisyonu
Esas No. 2/172
Karar No. 20

23 . 7 . 1951

Yüksek Başkanlığa
Gümrük ve Tekel Komisyonundan havalesi ge
reğince komisyonumuza gönderilen, Ordu Millet
vekili Refet Aksoy 'un, körlerin tahsil ve terbiye
lerine ait bâzı aletlerin gümrük resminden muaf
tutulmasına dair kanun teklifi. Gümrük ve Tekel
Bakanlığı mümessilinin huzuru ile incelendi:
Mezkûr teklif, sadece körleri istihdaf ettiğin
den, nakıs görülerek sağır ve dilsizlerin de talim
ve terbiyelerini teshil maksadiyle kullanacakları
aletlerin nazara alınması yolunda mütalâalar
serdedildi.
Göz, kulak ve dil gibi tahsil ve terbiyede çok
mühim rolü olan uzuvlardan mahrum kalan
vatandaşların tahsillerini sağlıyacak bu gibi alet
lerin gümrük vergisinden muaf tutulması itti
fakla kabul edilerek, mezkûr teklifin birinci
maddesine «körlerin» yerine «kör, sağır ve dil
sizlerin» ve «maksadiyle» den sonra «resmî te

şekküller» ve «bu derneklerin» yerine «bu te
şekkül ve dernekler» ilâvesinin yapılmasına ve
«verecekleri salâhiyete müsteniden» kelimeleri
nin çıkarılmasına karar verildi.
Havalesi gereğince bütçe Komisyonuna veril
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Millî Eğitim Ko. Başkanı
Edirne
Ç, Köprülü
Burdur
Ankara
ö. BiUn
M. özbey
Denizli
Gümüşane
V. M. Kocatürk
F. Başaran

Sözcü
Ağrı
K. Küfrevi
Çanakkale
ö. Mart
Kars
T. Taskıran
Seyhan
Rize
Kütahya
B. Koçak
A. Morgil
A. N. Asya
Trabzon
Bursa
M. R. Tarakçtoğlu
A. Q. Yöntem
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Bütçe Komisyonu raporu
t. B. M. M.
Bütçe Komisyonu
Esas No. 2/172
Karar No. 103

13 .VI . 1951

4
Yüksek Başkanlığa
Ordu Milletvekili Refet Aksoy'un, körlerin kaydın maddede yer almaması, Hükümet tem
tahsil ve terbiyelerine ait bâzı gereçlerden silcisinin de bu hususta verdiği etraflı izahattan
gümrük resmi alınmaması hakkındaki Kanun sonra, uygun görülmüştür.
teklifi, Gümrük ve Tekel ve Mîllî Eğitim Ko
Komisyonumuz, cemiyete terettüp eden in
misyonları raporlariyle birlikte Komisyonumu sani bir vazifenin yerine getirilmesini sağlıyan
za havale olunmakla teklif sahibi ve Gümrük kanun teklifini yukarda arzedilen hususlar da
ve Tekel Bakanlığı temsilcisi hazır olduğu hal iresinde yeniden tanzim etmiş ve Kamutayın
de incelenip görüşüldü.
onayına arzetmek üzere Yüksek Başkanlığa
Teklif sahibi; dünya nimetlerinden istifa sunmuştur.
.
de etmek imkânından muhrum olan kör vatan
Başkan V.
Sözcü
Kâtip
daşlarımızın tahsil ve terbiyeleri için hariçten
Burdur
Çanakkale
Bursa
getirtilecek her türlü makine ve aletler ile
F. Çelikbaş
E. Kalafat
H. Şaman
körlere mahsus saat ve Braille yazısının yazıl
Ankara
Balıkesir
Elâzığ
masına mahsus kâğıt ve kitapların gümrük
M.
Bayramoğlu
E.
Budakoğlu
ö.
F.
Sanaç
resminden muaf tutulmasını temin etmek makEskişehir
Giresun
Kastamonu
sadiyle tasarının hazırlanmış olduğunu gerek
A. Potuoğlu
M. Şener
H. Türe
çesinde bildirmektedir.
Kanun teklifini inceliyen Gümrük ve Tekel
Kırklareli
Konya
Mardin
Komisyonu teklifi aynen ve Millî Eğitim Ko
Ş. Bakay
R. Birana
Dr. K. Türköğlu
misyonu ise; teklifi, yalnız körleri istihdaf et
Ordu
Rize
Sivas
tiğinden dolayı nakıs görerek sağır ve dilsiz
R. Aksoy
O. Kavrakoğlu
H. İmre
leri de ithal etmek suretiyle muafiyejt şümulü
Trabzon
Van
nü genişleterek kabul etmiştir.
8. F. Kalaycıoğlu
F. Melen
Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde;
kör vatandaşların tahsil ve terbiyeleri için ha
Körler için ce.bedilecek tedris malzeme
riçten getirtilecek malzeme ile münhasıran kör
sinin Gümrük Resminden muafiyetine muha
ler tarafından kullanılacak diğer cihazlarında
lifim.
gümrük resminden muaf tutlması ve bu su
Gümrük 'hizmetlerinde yeni yeni muafi
retle ekserisi fakir olan bu zümreye bâzı hu
yetler tesisine yol açacağı gibi tatbikatta da
suslarda, görmemek suretiyle olsa dahi, mah
kaçakçılığı mucip olacağı cihetle muafiyete
rumiyetlerini giderecek saat gibi medeni vası
tâbi tutulmıyarak bu vatandaşların tedrisleri
talardan da istifadelerinin aynı muafiyet şü
için celbedilecek malzeme bedellerine yardım
mulü içinde mümkün kılınabilmesi esası kabul
olmak üzere 1951 yılı Bütçesinin Maliye Ba
edilmiş ve böyle alet ve cihazlara lüzum hiskanlığı kısmının 624 ncü maddesine konan
setmiyen dilsizler ile gerek yaradılışında ve
ödeneğin artırılmak suretiyle bu işin yapıla
gerek sonradan yaşlarının ilerleme1 eri dolayıbileceği kanaatindeyim.
siyle sağır olanlara da teşdidiseda gibi aletle
Konya
rin gümrüksüz ithaline sebebiyet verecek bir
M. A. Ülgen
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- 4 OÎJDU MİLLETVEKİLİ RÜFET AKSOY'UN KANUN
TEKLİFİ

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYO
NUNUN DEĞİŞTÎRİŞİ

BÜTÇE KOMİSYONUNUN
DEĞtŞTÎRlŞl

Kör, sağır ve dilsizlerin tahsil
terbiyelerine ait bâzı aletlerin
GümrükiResminden muaf tutul
ması hakkında kanun teklifi

Körlerin tahsil ve terbiyeleriy
le alâkalı veya münhasıran kör
ler tarafından kullanılan mâlzeme\, alet ve cihazların Gümrük
Resminden muaf tutulması hak
kında kanun tasarısı

MADDE 1. — Kör, sağır ve
dilsizlerin., tahsil ve terbiyeleri
ni sağlamak maksadiyle resmî
teşekküller ve kurulmuş dernek
ler, veya bu teşekkül ve dernek
ler nam ve hesabına diğer şahıs
lar tarafından getirtilecek her
türlü makine, cihaz, âletler ile
körlere mahsus saat ve braille
yazısmm yazılmasına mahsus
kâğıt ve kitaplar, faturaları Mil
lî Eğitim Bakanlığınca tasdik
edilmek şartiyle Gümrük Res
minden muaftır.

MADDE. 1. — Körlerin tah
sil ve terbiyeleriyle alâkalı ol
duğu veya münhasıran körler
tarafından kullanıldığı Millî
Eğitim Bakanlğmda kabul olu
nan her türlü malzeme, âlet ve
cihazlar Gümrük Resminden
muaf olarak ithal olunurlar.

MADDE 2. — Bu kanun ya
MADDE 2. — B,u kanun ya
yımı
tarihinde yürürlüğe girer.
yımı tarihinde yürürlüğe girer. |

MADDE 2. — B,u kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu kanunu Ba- j MADDE 3. — Bu kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür.
i kanlar Kurulu yürütür.

MADDE 3. — Bu kanunu
Millî Eğitim ve Gümrük ve Te
kel Bakanları yürütür.

MADDE 1. — Körlerin tahsil
ve terbiyelerini sağlamak mak
sadı ile kurulmuş dernekler ve- [
ya bu derneklerin nam ve hesa
bına verecekleri salâhiyete müs
teniden diğer şahıslar tarafın
dan* getirilecek her türlü maki
ne, cihaz, âletler ile körlere mah-1
sus saat ve braille yazısının ya- |
zurnasına mahsus kâğıt ve kitap- I
lar, faturaları Millî Eğitim Ba
kanlığınca tasdik edilmek şartiyle Gümrük Resminden mu
aftır.
|
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