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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Çanakkale Milletvekili Ali Rıza Kırsever'-
in, Ege bölgesi bağlarındaki soğuk ve kırağı 
tahribatı hakkında Hükümetçe ne düşünüldüğü
nün bildirilmesine dair Tarım Bakanlığından 
olan sözlü sorusuna Tarım Bakanı Faik Kıırd-
oğlu cevap verdi. 

Denizli Milletvekili Cemil Çalgüner'in, De
nizli îli içinde soğuk ve don yüzünden zarar 
gören mahsul sahipleri hakkında ne gibi ted
birler alınacağına dair Tarım ve Ticaret Bakan
lıklarından olan sözlü sorusunu Tarım Bakanı 
cevaplandırdı. 

îzmir Milletvekili Sedat Dikmen'in, soğuk
tan zarar gören Ege bölgesindeki bağcılar hak
kında ne düşünüldüğüne dair Tarım Bakan
lığından olan sözlü sorusu da Tarım Bakanı 
tarafından cevaplandırıldı. 

Manisa Milletvekili Yunus Muammer Ala-
kant'ın, soğuktan zarar gören Ege bölgesinde
ki bağcılara yardım yapılması hakkında ne dü
şünüldüğüne dair Ticaret Bakanlığından olan 
sözlü sorusu, Bakanın hazır bulunmamasından, 
gelecek Birleşime bırakıldı. 

Niğde Milletvekili Rıfat Gürsoy'un, Niğde 
tli içinde soğuk ve don yüzünden zarar gören 
bağ ve bahçe sahibi vatandaşlara ne gibi yar
dım yapılması düşünüldüğünün bildirilmesine 
dair Tarım ve Ticaret Bakanlıklarından olan 
sözlü sorusu, Tarım Bakanı tarafından cevap
landırıldı. 

1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki 
Kanun.kabul olundu. 

Askerî okullar öğretmenleri hakkındaki Ka
nun tasarısı ile, 

Adlî evrakın Posta, Telgraf ve Telefon İda
resi vasıtasiyle tebliğine dair olan 3560 sayıb 
Kanuna ek Kanun tasarısının birinci görüşül
meleri bitirildi. 

Gündemde, görüşülecek başka madde kal
madığından 5 . V . 1947 Pazartesi günü saat 
15 te toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Bingöl 

F. F. Düşünsel 

Kâtip 
Konya 

M. A. Binal 

Kâtip 
Samsun 

N, Frmt 

2. - HAVALE EDÎLEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — Jandarma Kanununun 12 nci madde

sinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Savunma ve İçişleri Komisyonları ra
porları (1/149) (Gündeme). 

2. — Milletlerarası Adalet Divanı Statüsü
nün 86 ncı maddesinin ikinci fıkrasında derpiş 
olunan ve hukuki uyuşmazlıkların çözülmesi 
hususunda Divanın yargı hakkını önceden ta
nımayı gerektiren ihtiyari kayda katılma hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Adalet 
Komisyonları raporları (1/131) (Gündeme). 

3. — Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar 
ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair olan 4541 sa
yılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi
ne ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
(kanun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
f( 1/164) (Gündeme). 

4. — Akşehir'in Saray köyünden Halil Ün
al'ın ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/78) .(.Gündeme)'/' '"'" *' 

5. — Kars'ın Ortakapı mahallesinden Gri-
gori Niemso ve İstasyon mahallesinden Mus
tafa Sağır'in ölüm cezasına çarptırılmaları hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (3/5) (Gündeme). 

6. — Kırşehir'in Deveci köyünden Yusuf-
oğlu Hakkı Şahin'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu (3/86) (Gündeme). 

7. — Küre'nin Mamacı köyünden Salihoğlu 
Hüseyin Kazan'in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/101) (Gündeme). 

8. — Pervari İlçesinin Bidar köyünden Is-
mailoğlu Yusuf Gürbüz'ün ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/108) (Gündeme). 

9. — Silvan'ın Hacıçerkes köyünden Abdul-
lahoğlu Abdülhamit Takmak diğer adı Hâmidi 
Mollasor'un ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis-
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yonıı raporu (3/7) (Gündeme). iloğlu Kemal Bedir'in ölüm cezasına çarptırıl-

10. — 3 ncü Ordu Müfettişliği 103. Oto. Ta- ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
buru Birinci Bölük erlerinden Tortum'lu tsma- Komisyonu raporu (3/8) (Gündeme). 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Tevfik Fikret Sılay 

KÂTİPLER : Dr. Fahri Kurtuluş (Rize), Muhtar Ertan (Bitlis) 

BAŞKAN —• Oturum açılmıştır. 

3. — SORULAR VE CEVAPLAR 

1. — Manisa Milletvekili Yunus Muammer 
Alakant'ın, soğuktan zarar gören Ege bölge
sindeki bağcılara yardım yapılması hakkında ne 
düşünüldüğüne dair sözlü sorusuna Ticaret Ba
kanı Atıf İnan'm cevabı 

19. IV. 1947 
Yüksek Başkanlığa 

Nisan ortalarında yurdun her tarafında gö
rülen tahripkâr soğuklar 14/15 Nisan gecesi bil
hassa Ege mıntakası çekirdeksiz üzüm bağların
da birçok yerlerde nispeti % 90 ı bulan büyük 
zararlar yapmıştır. Bu suretle 1948 Eylül ayına 
kadar geçim ve bağ bakımları için mütemadi 
masraf yapmak mecburiyetinde olan bağcılar 
kendilerine uzun vadeli kredi yapılmak gibi 
Hükümetçe yardım yapılmak durumuna düş
müşlerdir. 

Bu husustaki karar ve düşüncelerin nelerden 
ibaret olduğunu sözlü olarak açıklamasını Sa
yın Ticaret Bakanından rica ederim. 

Manisa Milletvekili 
M. Alakant 

TİCARET BAKANI ATIF İNAN (İzmir) — 
Muhterem arkadaşlar; don tahribatının vüs'ati, 
şümulü ve memleketin muhtelif mmtakalarına 
yaptığı zarar hakkında geçen celsede maruzatta 
bulunan Tarım Bakanı arkadaşım kâfi derecede 
izahat vermiştir. Bendenizin cevabım yalnız soru 
önergesi vermiş olan arkadaşımın suali çerçevesi 
dahilinde kalacaktır. Hakikaten don tahribatın
dan müteessir olan bağcılar ve meyvacılarm ba

zı yerlerde geçen yıllarla kıyaslanamayacak ka
dar geniş sahalara yayılmış vatandaşlar olduk
larını anladıktan sonra, kendilerini tabiatın ya
rattığı bir zarar karşısında eli, kolu bağlı ve 
işleme imkânlarından mahrum bir vaziyette bı
rakmak hiçbir zaman tecviz edilemiyecek bir hal
dir. 

Şimdi mâruzâtta bulunan arkadaşınız felâ
kete muttali olduktan sonra Ziraat Bankası ile 
konuşmuştur. Banka ilk iş olmak üzere zarar 
görmüş olanların kredi ve takip mevzuunda sı
kıntıya uğratılın amaları lüzumunu kısaca teb
liğ etmiştir. Aynı zamanda hangi mıntakalar-
da, ne kadar bağcı zarar görmüştür, bunla
rın Ziraat Bankasına olan borçları nedir, ko
operatiflere ne kadar borçludurlar ve yeniden 
yapılacak yardımların vus'ati hakkında muhte
lif ajanların ve şubelerin mülâhazaları nedir, 
kendilerine vâki müracaatların neticesinde edin
dikleri kanaat nedir? Bunlar soruldu. 

Lâzımgelen malûmat da alındı. Heyeti Ali-
yeniz şayanı arzu görürse rakamları teferrua-
tiyle arzederim. Yalnız topluca şunu arzede-
yim ki, zarar gören mıntakalarda kooperatif 
yoluyla yapılmış olan borçlar 4 milyon 63 bin 
ve Ziraat Bankası kanaliyle yapılan ikrazattan 
mütevellit borçlar 162 bin lira olmak üzere 4 
milyon 325 bin liralık borçlu vaziyeti vardır. 

Zarar gören mıntakalarda bu rakam yalnız 
zarar görmüş olanların borçlu oldukları parayı 
ifade etmez. O ınıntakalardaki borcun yekû
nudur, Bu miktardan zarar görmüş olan kim-

— 87 



B : 56 5 . 5 
selere isabet eden meblâğın ne olduğu ayrı bir 
tetkik ve tahkik meselesidir. Ne kadar daha 
ıkrazat yapılması lâzımgelirdi? Eğer tahribat 
olmasaydı, tarzında da bir sual sorulmuştur. 
Buna verilen cevap daha iki milyon lira ka
dar ikrazat yapılması yolundadır. Bu vaziyet 
karşısında Ziraat Bankası ikinci bir tebliğ yap
tı. O da şudur: Don tahribatı ile zarara uğ
ramış olan bağcılar ve meyvacılarm ve ziraat 
erbabının bundan sonraki işlerini görmek iyin 
ve gelecek sene zarar görmüş olan yerleri ve
rimli bir hale getirmek üzere yapılması lâzım-
gelen ameliyeler için muhtaç oldukları kredi
leri, dolmuşsa artırma yolu ile, esasen kredi
leri yoksa, yeniden açmak suretiyle, kolaylık 
gösterilmesi lüzumunu tebliğ etmiş bulunuyor. 
Şimdi bunun yanında, gerek tebligattan evvel 
borçlanmış olan müstahsil vatandaşlar, gerek 
tebligatın vukuundan sonra kendilerine yeniden 
veya tamamlayıcı olarak ikrazat yapılmış olan 
vatandaşlar, borçlandıkları paraları, normal 
istihsal senelerinde olduğu gibi bir sene içinde 
tabiatiyle ödeyemezler/ Binaenaleyh bunların 
diğer yıllarda olduğu gibi istihsal zamanında 
ödenmesi mevzubahis değildir. Ancak tecil ka
rarı kendine mahsus olan formaliteleri iktiza 
ettirmektedir. Ve müstaceliyeti olan bir şey 
de değildir. Ziraat Bankası bunun için müsta-
celen lâzımgelen kredileri ya tamamlamak ve
ya yeniden açmak suretiyle sağlıyacaktır. Şu--

belere lâzımgelen tebligatı yapmıştır. Kimle
rin borcu tecil edilmesi lâzımdır. Bunun hak
kında da iktiza eden tahkikat ve tetkikatı yap
tıktan sonra onun da kararını alacağız ve lâ
zımgelen tebligatı yapacağız. 

YUNUS MUAMMER ALA KANT (Manisa) 
— Zirai sigorta hakkında da... 

TİCARET BAKANI ATIF İNAN (izmir) 
— Sigorta mevzuu hakkında Taran Bakanı arka
daşım, Yüksek Meclise mâruzâtta bulunduğu 
sırada, lâzım gelen izahatı vermiş bulunmakta
dır. Bizim, Ticaret Bakanlığında da bunun üze
rinde çalışmalar vardır. Uzun sözle yüksek he
yetinizi yormak istemem. Yalnız şuiıu arzedeyim; 
zirai sigorta meselesi, takdir buyurulur ki lâa-
lettayin diğer sigortalarla mukayese edilecek bir 
mevzu değildir. Kendine mahsus birçok inceleme
yi icabettiren tarafları vardır. Bendeniz Ticaret 
Bakanlığına geldiğim zaman bu mevzu üzerinde 
çalışmalar buldum. Ama, o çalışmalar Yüksek 
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| Meclisinizin huzuruna getirilecek dereceye henüz 
| varmamıştır ve bugün de varmamış bulunmak-
I tadır. Bunun teknik teferruatı hakkında da zan-
| nederim fazla izahat vermek heyeti aliyenizi, lü

zumsuz yere, yormak edm ektir. Onun için mü
saade buyurulursa tamamlandığı zaman Tarım 

j Bakanı arkadaşımla müşterek mesaimiz yüksek 
Meclisin huzuruna çıkarmağa lâyık ve tatbikatta 

| iyi neticeler almağa müsait bir safhaya geldiği 
zaman yüksek huzurunuza getirmiş bulunacağız. 

i Maruzatını bundan ibarettir. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa; 
— Sayın arkadaşlarım; ("uma günkü toplantı
mızda Ticaret Bakanımız rahatsız bulundukları 
için soruma cevap verememişlerdi. Sorumu mı ha
laza. etmiştim. Yerdikleri izahattan, sorumu mu
hafaza ettiğime ne kadar isabet etmiş olduğumu 
anlamış oluyorum. 

Verdikleri izahata teşekkür ederim. Bilhassa 
kredi bahsinde vermiş oldukları izahat memnun 
ve tatmin edicidir. 

İki Bakanın, iki celsede vermiş oldukları 
izahattan da anlaşıldığı gibi, müthiş bir âfet, 
müthiş bir soğuk dalgası, memleketin bir çok kı
sımlarında olduğu gibi Eğe Bölgesinde de bü
yük zararlar yapmış bulunuyor. Zararın 20 - 30 
milyon liraya vardığını beyan buyurdular. 
Bu muazzam para memlekette şimdiye kadar 
gördüğümüz âfetlerin en büyüklerinin belki mey
dana getiremediği büyük bir zarar teşkil etmekte
dir. Mesele millî bir felâket, memleketşümul bir 
âfet halinde görülmektedir. Buna rağmen Devlet 
hizmetlerini ve âmmenin âmme zararları karşısın
da iktiham etmesi lâzımgelen fedakârlıklarını çok 
iyi takdir eder. 10ge halkı bu zararlarının te
lâfisi için diğer kardeşlerinin varlıklarından, 
keselerinden bir yardım beklememektedirler. Bek
ledikleri yardım cemiyetin tesanüt kaidesine 
göre ve tesanüt nazariyelerine göre bir yerde 
vâki olan bir zararı tahfif edici tedbirler al
mak hususunda iştirak etmesi lâzım gelen ölçü 
nispetinde bir temenniden ibaret kalıyor. Bu
gün yeni aldığım dileklere göre bu temenniler 
halihazır vaziyet için kredi, istikbal için sigor
ta meselesinde temerküz ediyor. Kredi meselesi 
Ticaret Bakanının da söyledikleri gibi, 4 kü
sur milyon liradır. Bunun 3 milyon küsur kıs
mı kredi kooparatifleri ortaklarının borcu, An
cak yüz küsur bin lirası bağcıların borcu 
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'dur, tahmin ediyorum ki bu borç geçen sene 
daha fazla idi, bu sene üzüm fiyatlarında ve 
bu meyanda diğer toprak mahsulleri kıymetle
rinin yükselmesi için alınmış olan tedbir neti
cesi bu' borçlar mühim nispette tenezzüle uğra
mıştır. 

Borçların tecili meselesini Ticaret Bakanı 
prensip olarak kabul etmişlerdir. İstenilen; 
borçlar toptan beş sene müddetle tecil edilsin 
ve yeniden Ticaret Bakanının kabul ettikleri 
gibi krediye devam edilsin. Pressip itibariyle 
mutabakatı hnzurunuıda ifade etmiş bulunuyor
lar vei bunu biz memnuniyetle kaydetmiş bil
miyoruz. • 

Tatbikatta bütün halkm temenni ettiği gibi 
bunun beş senelik bir tecile tâbi tutulmasını ve 
buna im|kân bulunulacağını kuvvetle ümit ve 
tahmin ediyorum. 

Sigorta meselesine gelince Ticaret Bakanının 
beyanatını bundan evvelki beyanatına nazaran 
daha ümit verici buldum. Bu itibarla biraz bu 
mesele üzerinde durmayı faydalı görüyorum. 

Arkadaşlar; biliyorsunuz ki memleketimizin 
bir çok y«rl*riıld£'müstahsil tabiatın aletleriyle, 
cilveleriyle, tedbirsiz ve himayesiz, karşı karşı 
bulunmaktadır. Huzurunuzda konuşurken gözü
müzün önüne pamuk ve tütün tarlalarına bugün 
tohumunu atmış ve sağlam kalan bağlarma ilâç
larını yapmış, bağının çapasını yaptırmış mem
leketin müstahsilleri gelir. Bunlar bütün varlık
larını, bütün kredilerini toprağa dökmüş tabi
atın bütün âfetleriyle karşı karşıya hiç bir mu
hafaza tedbiri olmıyan cesur Türk müstahsille
ridir. 

Umumi zirai sigorta meselesi belki daha 
uzun bir zamana ihtiyaç gösterebilir. Fakat bu 
umumi sigorta meselesi içinde eııtansif ziraatin 

< 4. — GÖRÜŞi 

1. — Subaylar heyetine mahsus 4273 sayılı 
Terfi Kanununun 1 nci maddesinin (A) fıkrası 
ile 4460 sayılı Kanunla değiştirilen 16 ncı mad
desinin A. B. C, D fıkralarının değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu 
raporu (1/145) [1] 

fi] Tasarının birinci görüşülmesi 54 ncü 
birleşim tutanağındadır. 

. 1947 Ö : İ 
sigorta edilmesi * daha - kolay ve mümkündür. En-
tansif ziraatte bilhassa' pamuk, tfîtün, üzüm«gel
mektedir. Bir-don tehlikesi her sene yüzde 5 -10 
nispetinde bazı möstahsilları zarara sokmamakta
dır. Fakat dondan' başka -bir de :dokı vardır ki, 
memleketin içinde bu. entamrif araate;. tesire et
mesi bakımından o kadar fiımullü: değildir. Lâ
kin belki bir. kaç. yüz, belki de bazan bir*kaç bin 
vatandaşı mahvetmektedir. Çok defa bir bir 
bağ kulübesinde, bir pamuk tarlasının- kenarında 
müstahsıldan olanların yalnız Cenabı Hakka dua 
ettiğine şahit olmuşuzdur. 'Başka memleketlerde 
bu zirai sigortalar hususi teşebbüsler taraf nidan 
yapılmaktadır. Fakat memleketimiz husussi te
şebbüsleri bu gibi şeylere el koymıyor. Bu, hepi
mizin müttefik olduğu Devletçilik prensipinin 
ne kadar isabetli olduğunu 'gösterdiği gibi aynı 
zamanda Devletçilik p-reasi^inin biran evvel tat
bik edilmesini zaruri kılan * bir meseledir. 

Ege mıntakasırida halkla temasımızda bilhas
sa don âfetine >karşı sigorta -edilmek hususunda 
mülk ve toprak sahiplerinin dahi sermaye temin 
ederek böyle bir sigorta-sisteminin meydana gel
mesine çalışacaklarını ifade ettiklerine daima şa
hit oldum. Büyük bir sermayeye ihtiyacı olmı
yan ; bu sigorta meselesi Compte • de probabilite 'ye 
istinat ederek 25 - 3G esne gibi uzun senelere 
talik etmeye ne halkın tahammülü vardır ne de 
bu günkü âfetin gösterdiği pisikolojik durum 
buna müsaittir. 

Memleket içerisinde büyük ve ehemmiyetli kal
kınma ve imar projelerini üzerine almış olan 
Kecep Peker Hükümetinin bu işide yakın bir 
zamanda halledeceğinden ümit varım. Temenni 
ederim ki gelecek sene bu zamanda pamuk ve tü
tün ve üzüm müstahsili hiç olmazsa doluya 
karşı, tabiatın bu âfetine karşı muhafaza ediltm. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyorum. 

ttLEN İŞLER 

BAŞKAN — Tasarının ikinci Ögrüşülmesidir. 
Birinci maddeyi arzediyorum. 

Subaylar Heyetine mahsus 4273 sayılı terfi 
Kanununun 4539 sayılı Kanunla değişen bi
rinci maddesinin «A» fıkrası ile 4460 sayılı 
Kanunla değişen 16 ncı maddesinin A,B,C, 
D fıkralarının değiştirilmisene dair kanun 
MADDE 1. — 19 . VI . 1942 tarihli ve 4273 

- 89 -



B : 56 5.5.1947 O : İ 
Sayılı Subaylar Heyetine mahsus Terfi Kanu
nunun 3 Nisan 1944 tarih ve 4539 sayılı Ka
nunla değişen birinci maddesinin «A» fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmeştir: 

A) Muharip sınıflar: Piyade, süvari, topçu 
tank, hava, istihkâm, muhabere, jandarma, gü
verte, deniz makina. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge 
yoktur. Maddeyi oya arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 4273 sayılı Kanunun 12 . V I I . 
1943 tarihli ve 4460 sayılı Kanunla değişen 16 
ncı maddesinin « A, B, C,D» fıkraları aşağıdaki 
şekilde değşitirilmiştir: 

A) Harb Akademesini başarı ile bitirenle
re birer yıl öğrenim kıdem zammı verilerek kı
ta ve kurmay stajına tâbi tutulurlar. 

B) Bunlardan iki yıl içinde kıtada veya 
kurmay görevlerinde başarı göstererek liyakat
leri onananlara iki yıl daha kıdem zammı ve
rilir. 

(Bu zammın bir yılı ile tarfi derecesine gi
renlerin geri kalan kıdemleri yeni rütbelerinde 
yürütülür). 

C) «B» fıkrasına göre yıllık kıdem alacak
lardan (Tez talimatına uygun olarak) verile

cek tezi başarı ile yazan ve liyakatleri üstleri tara
fından sırasiyle onananlara bir yıl daha kıdem 
zammı verilir. 

D) Bu maddede sayılan kıdem zamları yar
bay rütbesinden yukarı rütbede bulunan hiçbir 
sınıf subaya verilmez. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge 
yoktur. Maddeyi oya arzediyorum: Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oya arzediyorum: Ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Millî Savunma 
Bakanı yürütür. 

BAŞKAN —• Maddeyi oya arzediyorum: Ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Madde kabul edil
miştir. 

Tasarının tümünü oya arzediyorum: Kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Tasarının kanuniyeti 
kabul edilmiştir. 

Gündemde görüşülecek başka bir işimiz yok
tur. Çarşamba günü saat 15 te toplanılmak ti
lere birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 15,20 

» • • - « 

T. B. M. M. Bvtmmn 


