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1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Havale edilen kağıtlar 
3. — Buşkanlık Divanının Kamutaya 

sunuşları 287 
1. — Milletlerarası iş Konferansına iş

tirak etmek üzere Avrupa'ya gidecek 
olan Çalışma Bakanı Dr. Sadi İrmak in ye
rine Ulaştırma Bakanı Şükrü Koçak'm 
vekâlet edeceğine dair Cumhur Başkanlığı 
tezkeresi 287 

2. — Gümrük ve Tekel eski Bakanı 
Suad Hayrı Ürgüblü hakkında soruşturma 
yapmak üzere kurulan Karma Komisyo
nun işini bitirdiğine dair Komisyon Baş
kanlığı tezkeresi 287:288 

4. — Görüşülen işler 288 
1. — 1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısiyle idareci üyeler 
Kurulunun Büyük Millet Meclisi ve Sa
yıştay 1947 yılı bütçelerinde değişiklik ya
pılması hakkında kanun teklifleri ve Büt
çe Komisyonu raporu (1/197, 2/53, 55) 288:303, 

317,347:350 
2. — Devlet Demiryolları ve Limanla

rı İşletme Genel Müdürlüğü 1947 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/211) 303: 

304,317,351:354 

3. — istanbul Üniversitesi 1947 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvel
de değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/212) 304:305,317,354:358 

4. — Posta, Telgraf ve Telefon işlet
me Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/199) 305,317,358:361 

5. — Arazi Vergisi Kanununun 9 ncu 
maddesinin değiştirilmesne dair kanun 
tasarısı ve içişleri, Maliye Tarım ve Bütçe 
Komisyonları raporları (1/77) 306:317,317:332 

6. — Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve Büt
çe Komisyonları raporları (1/207) 332:333,344, 

346,362:365 
7. — Gedikli Erbaş Membalarına dair 

olan 2505 sayılı Kanunun 5 nci madde
sini değiştiren 4260 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin değiştirilmesi ve 3280 ve 4637 
sayılı Kanunların birinci maddelerinin 1 
ve 2 nci fıkralarının kaldırılması hakkın
da kanun tasarısı ve Millî Savunma Ko
misyonu raporu (1/201) 333 



Say/a 
8. — Hatay Milletvekili (il. Eyüp Du-

rukan'm, Askerî Fabrikalar Tekaüt ve 
Muavenet Sandığı hakkındaki Kanunda 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi 
ve Millî Savunma, Maliye ve Bütçe Ko
misyonları raporları (2/11) 333:334 

9. — Nakil Vasıtaları hakkındaki 3827 
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair 
kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu rapo
ru (1/194) 334:344,344:345 

10. — Niğde Milletvekili Hüseyin Ulu-

Sayfa 
soy un, Tarım Kredi Kooperatifleri hak* 
kındaki 2836 sayılı Kanunun 11 nci mad
desinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
ve Tarım, Ticaret, Maliye ve Bütçe Ko
misyonları raporları (2/39) 345:346 

11. — Niğde Milletvekili Hüseyin Ulu-
soy'un, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası Kanununun 50 nci maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi ve Tarım, 
Ticaret, Maliye ve Bütçe Komisyonları 
raporlan (2/36) 346 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Samsun Milletvekili Yakup Kalgay'ın, günün 

genişlemiş olan ihtiyaçlarını karşılayabilecek ye
ni hükümleri kapsayan, Devlet Demiryollarına ait 
kanun tasarılarının ne zaman Meclise gönderile
ceği hakkındaki sözlü sorusuna, Ulaştırma Bakanı 
Şükrü Koçak cevap verdi; 

Millî Korunma Kanununu değiştiren 5020 sa
yılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun tasarısının maddeleri üzerinde 
bir müddet görüşülüp tekrar Komisyona veril
dikten sonra; 

Dinlenilmek üzere Birleşime ara verildi. 
İkinci Oturum 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1947 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun kabul 
olundu. 

Millî piyango İdaresinin 1946 yılı blânçosu 
hakkındaki rapor okunarak bilgi edinildi; 

Tekel Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkındaki kanım kabul edildi. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1947 yn Büt
çe Kanununa bağlı (A) ve (R) İŞ-JUVU cetveller
de değişiklik yapılmasına dair olan kamın kabul 
olundu. 

Genel Muhasebe Kanununun 83 ncü maddesi

nin (A) fıkrasının değiştirilmesi; 
Şeker ve glikozdan alınan munzam İstihlâk 

vergilerinde yapılan indirmelerin onanması; 
Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanununun 

4460 sayılı Kanunla değişen 10 ncu maddesinde * 
değişiklik yapılması; 

Bankalar ve Devlet Müesseseleri Memurları 
Aylıklarının Tevhit ve Teadülü hakkındaki Ka
nunda değişiklik yapan 4621 sayılı Kanunun 6 nci 
maddesinin değiştirilmesi; 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Genel Müdürlüğü Memur ve Hizmetlilerinin 
ücretlerine dair olan Kanunda değişiklik yapan 
1620 ve 5000 sayılı Kanunların bazı hükümleri
nin değiştirilmesi; 

Edremit Belediye Başkanı Cevdet Deniz
ci*'in, cezasının affi; 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş 
ve Memurları Kanununa bazı hükümler eklen
mesine dair 4862 sayılı Kanuna bağlı kadro 
cetvelinde değişiklik yapılması; 

Kazanç, Muvazene ve İktisadi Buhran Ver
gileri hakkındaki Kanunların bazı hükümleri
nin değiştirilmesi; 

Şaraplık üzüm bağı yetiştireceklere yapılan 
ikraz ve 

Köy Ebeleri ve Köy Sağlık Memurları Teş-

-m-
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kilfıh yapıJmasına ve 3017 sayılı Sağlık ve Sos-
ynl Yîirdım Bakanlığı Kuruluş ve Memurları 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkındaki Kanunda değişiklik yapılması hak
kındaki kanunlar kabul olundu. 

Arazi Vergisine bir misli zam yapılması hak
kındaki kanun tasarısının tümü üzerinde bir 
müddet görüşüldükten sonra 

1947 O : 1 
17. V I . İ 947 Salı günü saat 10 buçukta 

toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 
Başkanvekili Kâtip 

Konya Tunceli 
T. F. S il ay Necmeddin Sahir Sılan 

Kâtip 
Rize 

Dr. F. Kurtuluş 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Teklif 
1. — İstanbul Milletvekili Fuad Hulusi De-

rnirelli'nin, Altıncı dereceye kadar olan memur
ların yargılanacakları vazifeli mahkemenin Ada
let, Bakanlığınca tayinine dair kamın teklifi 
(2/56) (tşişleri, Anayasa ve Adalet Komisyon
larına) ; 

Uapurlur 
2. — Devlet Denizyolları ve Limanları fiş

letme Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Komis

yonu raporu (1/215) (Gündeme); 
3. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1947 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/219) (Gündeme) ; 

4. — Orman Genel Müdürlüğü 1947 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Büt
çe Komisyonu raporu (1/217) (Gündeme); 

5. — Orman Genel Müdürlüğü 1947 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Büt
çe Komisyonu raporu (1/218) (Gündeme). 

B Î R Î N O Î O T U R U M 
Açılma saati : 10,30 

BAŞKAN — Feridun Fikri Düşünsel 

KÂTİPLER : Naşit Fırat (Samsun), Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli) 

BAŞKAN •••- Oturum açılmıştır. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. —- Milletler arası iş Konferansına iştirak 
etmek, üzere Avrupa'ya gidecek olan Çalışma 
Bakanı Dr. Sadi Irmak'm yerine Ulaştırma 
Bakanı S.ükrü Koçak'in vekâlet edeceğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

16. V I . 1947 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Milletlerarası îş 'Konferansına iştirak etmek 

üzere Avrupa'ya gidecek olan Çalışma Bakanı 
Dr. Sadi Irmak'm dönüşüne kadar kendisine 

Ulaştırma Bakanı Şükrü Koçak'm vekâlet etme
si Başbakanlığın teklifi üzerine muvafık görül
düğünü saygılarımla arzederim. 

Cumhurbaşkanı 
tsmet İnönü 

BAŞKAN — Bilgi edinümiştir. 

2. — Gümrük ve Tekel eski Bakanı Suad 
Hayri Ürgüblü Jıakkmda soruşturma yapmak 
üzere kurulan Karma Komisyonun işini bitirdi-
ğ-ine dair Komisyon Bşkanlığı tezkeresi 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum 

~ m — 
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16 . VI . 1947 

Yüksek Başkanlığa 
Teke! eski Bakanı Suad Hayrı' (^rgüblü hak 

kında Meclis soruşturması yapmak üzere, tevek
kül eden Komisyonumuz sürekli çalışmaları ile 
vazifesini 26 Mayıs 1947 tarihinde bitirerek bir 
karara vardığını ve raporunun yazılmaktı bu
lun' hs£'iınıı sa,\'s»'ilarimızla ar zcyl e riz. 

Karma Komisyon Başkam 
A nka ra Mi 11 e tv e k i 1 i 

İhsan Kzğü 

BAŞKAN Rapora intizar edilecektir. Ra
por hazırlanmaktadır. 

t'lvMİL -Ali) B.VRBAS M'.Jaziaııteb) 

1947 0 : 1 
.Müddet yok mu rapor hakkında.' 

BAŞKAN Hayır, rapor hakkında bir müd
dete lüzum yoktur. Rapor Komisyonca hazır
lanmaktadır. fasılasız çalışıyor. Maanıai'ih ta
tilden evvel yetişmesine imkan yoktur. 

AMMKT Oi'iVZ < Kskisehir) •-- içtüzük gere
kince v;1kı olan suallere iki oturum sonra cevap 
vermek iktiza eder. Halbuki 10 Haziran Salı 
günü öğleden evvel verilmiş, hububat L'iyatları 
hakkındü bir soru vardır. P zerinden üç oturum 
geçmiştir. Makamı Riyasetin tenvir etmesini ri
ca ederini. 

BAŞKAN Bakanlıktan cevap alınmıştır. 
Ayın 18 inde Bnknn c.e\:ip verecektir. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

7, -— H'-t-i? yıh Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli. c< incide <U q isiklik yapılması hakkında 
kanun lasa-rısiyh \diin.ii İ'ipler Kurulunun H'û-
yük Milini Malisi re Sayıştay 1947 yılı Bula 
U rindi, tfnyişik/ik yapılması hakkında kanun tek
lif L-ri rı llühp Komisyonu raporu (1/197, 
••y.*v. ÖO) 111 

BAŞKAN — • Tasarımu tümü hakkında söz 
is t iyen var mı? 

<.WVM) OliAL (Seyhan) Muhterem arka
daşlarım •. bu kanun gerekçesi içişleri Komisyo
nunda müzakere ve münakaşa edilirken.... (Bu 
Ara/.i Vergisi değil sesleri). 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddelere 
geçilmesini oya koyuyorum. Kabul edenler... Kt-
m iyen 1er... Madd e I ere geçilı 11 iştir. 

1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

MADDE 1. —- 1947 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (1) sayılı cet
velde yazılı tertipleri arasında (46 769 029) li
ralık aktarma yapılmıştır. 

BAŞKAN ••— Cetvelin okunmasına geçiyoruz. 

CETVEL t i ] 

B. 

14 

26 

1] sayılı, basmayazı tutanağın sonunda-
4v-

Eklenen Düşülen 
Büyük Millet Meclisi 

Büro giderleri 4 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir 
Millî Saraylar giderleri 45 000 
BAŞKAN Kabul edilmiş
tir 
Yolluklar 7 000 
BAŞKAN Kabul edilmiş
tir v 

Tesisler ve demirbaş 4 000 
BAŞKAN - Kabul edilmiş
tir. i 

o0 A Meclis sorıışturmasiyle yar
gılama ve her çeşit giderleri 30 000 
BAŞKAN Kabul edilmiş
tir 

Sayıştay Başkanlığı 
45 Posta, telgraf ve telefon 

ücret ve giderleri 5 250 
BAŞKAN ~~ Kabul edilmiş-
tir 

Danıştay Başkanlığı "*' * 
85 Posta, telgraf ve telefon 

ücret ve giderleri 10 000 
BAŞKAN — Kabul ecülmiş-
tir 

288 .— 
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B. Eklenen Düşülen 

Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü 
95 Hizmetliler ücreti 11250 

BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir 

100 Posta, telgraf ve telefon 
ücret ve giderleri 70 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir 

101 Kira karşılığı 14 900 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir 

103 Yolluklar 30 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir 

106 Yayın, turizm ve propa
ganda giderleri 98 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
t ir 

107 Ajans ödeneği ve ajans dış 
muhabirleri her türlü ücret 
ve giderleri 150 000 
BAŞKAN - - Kabul edilmiş
tir. 

J09 Basın ataşelikleri ve haber 
büroları giderleri 98 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

117 Yeniden radyo istasyonları 
kurulması ve eldeki istasyo
nun esaslı genişletme, de
ğiştirin e ve düzenleme her 
türlü giderleri 4 00ü 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

İstatistik Genel Müdürlüğü 
120 Geçici hizmetliler ücreti 45 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

131 Nüfus sayımı giderleri 40 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

132 Yayım giderleri 5 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

133 Makina ve makina fişi sa
tmalına karşılığı . . 120 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

1947 O : 1 
B. Eklenen Düşülen 

136 Milletlerarası kongrelere ka
tılma giderleri 20 000 i 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
1-15 Merkez büro giderleri 1 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

146 İller büro giderleri 1 500 
BAŞKAN —• Kabul edilmiş
tir. 

.150 Taşıt giderleri 1 000 
BAŞKAN ~- Kabul edilmiş
tir. 

155 Her türlü rasat, telli ve 
telsiz haberleşme ve dinleme 
alet ve cihazları, gereçleri 
satınalnıa. kurma, denetle
me, onarma ve işletme gi
derleri, gezici istasyonları 
işletme, nakil vasıtalarının 
işletme ve onarmaları ve ka
roserlerinin yaptırılmaları 
giderleri 30 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

158 Milletlerarası meteoroloji gi
derleri 30 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı 
163 Aylıklar 20 000 

BAŞKAN — Kabul edihniş-
tir. 

166 4178 ve 4598 saydı Kanun- * 
lar gereğince yapılacak zam
lar ve.yardımlar 20 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

167 Merkez büro giderleri 1 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

168 İller büro giderleri l 190 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

169 Basılı kâğıt ve defterler 700 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

289 — 
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B. Eklenen Düşülen B 

170 Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve giderleri 4 950 
BAŞKAN - Kabul edilmiş
tir. 

172 Yolluklar 1 500 
BAŞKAN Kabul edilmiş
tir. 

173 Giyecekl(;r 60 
BAŞKAN ••-- Kabul edilmiş
tir. 

Adalet Bakanuhğı 
180 Ayhklar I 061 584 

BAŞKAN •••- Kabul edilmiş
tir. 

İHI Hizmetliler ücreti 139 084 
BAŞKAN - Kabul edilmiş
tir. 

187 Posta, teigral' ve telefon 
ücret ve giderleri 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

188 Kira kargılığı 19 000 
BAŞKAM Kabul edilmiş
tir. 

Millî Savunma Bakanlığı 
Olağanüstü 31 201 829 
BAŞKAN • Kabul edilmiş
tir. 

İçişleri Bakanlığı 
299 Hizmetliler ücreti 100 000 

BAŞKAN - Kabul edilmiş
tir. 

301 Geçici tazminat 15 000 
BAŞKAN Kabul edilmiş
ti*. 

302 4178 ve 4598 sayılı Kanun 
lar gereğince yapılacak 
zamlar ve yardımlar 150 000 
BAŞKAN - Kabul edilmiş
tir. 

316 Devir yollukları 200 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

320 Kongre, staj ve öğretim gi
derleri 29 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

0 : 1 
Eklenen Düşülen 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
326 Aylıklar 115 000 

BAŞKAN - Kabul edilmiş
tir. 

336 Kira karşılığı 25 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
ti.-. 

346 4367 sayılı Kanun gereğin
ce verilecek er tayın karşı
lığı 29 000 
BAŞKAN - - Kabul edilmiş
ti ,\ 

352 Kongre, staj, tahsil gider
leri 4 000 
BAŞKAN ••-- Kabul edilmiş
tir. 

Jandarma Genel Komutanlığı 
361 4178 ve 4598 sayılı Kanun

lar gereğince verilecek zam
lar ve yardımlar 34 000 
BAŞKAN- Kabul edilmiş
tir. 

365 Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve giderleri 56 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

366 Kira karşılığı 40 000 
BAŞKAN- Kabul edilmiş
tir. 

370 Muayyenat 300 000 
BAŞKAN Kabul edilmiş
tir. 

Dışişleri Bakanlığı 
389 Ücretler 100 000 

BAŞKAN Kabul edilmiş
tir. 

393 Elçilik ve konsolosluklar gi
derleri 175 000 
BAŞKAN •— Kabul edilmiş
tir. 

404 Yabancı elçilerle konukla
rın ağırlanma giderleri 150 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

406 Himaye giderleri 19 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

290 
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Eklenen Düşülen 

Uluslararası müesseseler ve . 
Uluslar Derneğine katılma , 
payı 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

800 000 

415 

420 

425 

•4:10 

Maliye Bakanlığı 
Aylıklar ve temsil ödeneği 500 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 
4178 ve 459S sayılı Ka
nunlar gereğince yapılacak 
zamlar ve yardımlar 460 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 
Kira karşılığı 25 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 
3827 sayılı Kanun gereğin
ce satmalmaeak taşıtlar kar
şılığı 30 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

440 Damga Basımevi giderleri 20 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

442/A İlce teşkili giderleri 200 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

447 Yazı ve tercüme ücretleri 
kitap ve dergi karşılığı ve 
Maliye sergisi giderleri 15 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

450 1351 sayılı Kanun gereğince 
îmar Müdürlüğüne 511 900 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

451 Düşünülmiyen giderler 141 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

457 Eski yıllar borçları 60 000 
BAŞKAN —• Kabul edilmiş
tir. 

458 Devlet Havayolları Genel 
Müdürlüğüne &. 000 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 
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B. Eklenen Düşülen 

45» Hudut ve Sahiller Sağlık 
Genel Müdürlüğüne 100 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

461 Vakıflar Genel Müdürlü
ğüne 200 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

463 İstanbul Üniversitesine 400 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

471 Kızılay Kurumuna 150 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

478 Halkevlerine 250 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir 

480 Türk Dil Kurumuna 23 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

494 Sermayesine mahsuben Eti-
banka 3 000 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş-
tir. 

-FUAD SİRMEN (Rize) — Arkadaşlar; Eti-
bankın yapmaya mecbur olduğu birçok işler var
ken, bütçe tanzim edildiği zaman, Etibank ser
mayesine yardım olmak üzere.... (İşitilmiyor ses
leri). 

BAŞKAN — Lütfen kürsüye teşrif buyurun, 
arkadaşlar işitemiyorlar. 

FUAD SİRMEN (Kürsüye gelerek) — Ar
kadaşlar, Etibank kendisine mevdu vazaifi ya
pabilmek için birçok ihtiyaçlarla karşı karşıya
dır. Bu ihtiyaçların başında şüphesiz ki para 
gelmektedir. Hükümet 1947 bütçesini tanzim 
ederken Etibank 'm sermayesine mahsuben, Dev
let tarafından yardım olmak üzere 5 milyon li
ra verilmesini derpiş etmiş idi. (İşitemiyoruz 
sesleri). 

Arkadaşlar, Etibank müessesesi kendine 
mevdu vazaifi ifa edebilmek için geniş ölçüde 
paraya muhtaçtır. Bu ihtiyacı 7 Eylül kararla-
riyle bir kat daha artmış bulunmaktadır. Hü
kümet 1947 bütçesini tanzim ettiği zaman Eti
bank sermayesine mahsuben Devlet tarafından 
beş milyon lira verilmesi taahhüt edilmişti. Şim
di huzurunuza sunulan bu tasarı ile bunun üç 
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milyon lirasının verilmesinden vazgeçiliyor. Eti
bank m hüviyetinde; ihtiyacında bir eksilme 
ve daralma olmadığı halde bu üç milyon liranın 
verilmemesinin sebebini anlıyamadmı, izahını 
rica ederim. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MÜNÎR 
BİRSEL (İzmir.) — Arkadaşlar, Etibank'ın te
şekkülüne ve sermayesine ait hükümleri ihtiva 
eden iki kanun vardır, bunlardan sonuncusu ile 
Etibank'ın sermayesi 150 milyon liraya çıkarıl
dı. Etibank'ın bu sermayesi kanununda göste
rilen membalardan yani Devlet bütçesinden ya
pılan yardım, kendisine devredilen ayniyat, 
banka kârları ve aidat gibi membalardan temin 
edilecektir. Şimdiye kadar temin edilen sermaye 
52 küsur milyon liradır. Tine kanuna tevfikan 
banka sermayesinin c/c 50 si kadar kredi sağla
mak hakkına maliktir. Btibank bugün mevcut 
olan 52 küsur milyon lira sermayesine ilâveten 
75 milyon lira olan hakkından yalnız 30 milyon 
lirasını bono çıkarmak suretiyle istimal etmiştir. 
Demek ki Etibank bugünkü ihtiyaçlarını karşı
lamak için, eldeki kanun dahilinde olarak 45 
milyon liralık bono çıkarmak salâhiyeti vardır. 
İhtiyaç ve zaruret ieabettirdiği zaman Etibank 
45 milyon liralık bir miktar daha kredi ile ih
tiyacını görmek imkân ve yetkisine maliktir. 
Bu suretle vaziyeti arzettikten sonra Etibank her 
sene bütçemize konulan paralardan, bu seneki 
bütçe ile koymayı kabul ettiğimiz para beş mil
yon lira idi, Etibank'ın bu malî vaziyetini bir 
taraftan gözönüne aldık, bir taraftan da büt
çemizi bilhassa ek ve olağanüstü ödenekler ola
rak vermek mecburiyetinde olduğu paraları göz
önüne aldık ve Etibank'ın malî vaziyetine bü
yük bir tesir yapmıyacak olan bu arzettiğim va
ziyette onu büyük bir sıkıntıya koymıyacak olan 
3 milyon liraya indirdik. İçimizden gelen te
menni şu dur ki, gelecek yıllarda Devlet bütçe
sinden, Hazineden beş milyon değil 150 milyon 
sermayenin bir çoğunu birden ödemek imkânı bu
lunsun. Bu üç milyon lira Etibank'ın çalışma
larında herhangi bir zararlı tesir yapmıyacaktır. 

FUAD SİKMEN (Rize) — Arkadaşlar, Büt
çe Komisyonu raportörü arkadaşımızın söyle
diği hususlar hepimizce malûmdur. Bahis bu
yurdukları Etibankm Sermaye ve Tezyidi Ka
nunu ve o kanunun Etibanka Merkez Bankasın
dan Hazine kefaletiyle para çekme hususunda 
verdiği salâhiyet, 1947 bütçesi tanzim edilme-
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den evvel çıkmış bir kanuna dayanmak itiba
riyle o vaziyet malûm iken bütçeye beş milyon 
liralık bir tahsisat konmuştur-. Simdi bendeni
zin bilhassa Maliye Bakanı arkadaşımdan ricam 
şudur: Etibankm kendisine mevdu kalkınma ha-
reketindeki vazifeyi yerine getirmesi için pa
raya ihtiyacı olduğu zaman Sermaye Tezyidi 
Kanununun Hükümet kefaletiyle Merkez Ban
kasından para çekmek hususunda Etibanka ver
diği hakkı şimdi bahsettikleri hudut dahilinde 
kullanabilecek midir? Hükümet bunda beis gör-
miyecek ve buna imkân verecek mi? Bu imkânı 
vereceğini Maliye Bakam arkadaşımız vâde-
derse bendeniz bu üç. milyonun tenzilinde bir 
mahzUi' görmem. 

Fakat o imkân kendisine verilmezse zannedi
yorum ki, Etibankm, bilhassa 7 Eylül karan 
yüzünden kendisine mevdu vezaifi yapabilmek 
için daha çok paraya ihtiyacı olduğundan do
layı, beklediğimiz hamleleri belki gönlümüzün 
arzu ettiği şekilde yapamaz. Benim tek endi
şem bundan ibarettir. 

MALİYE BAKANI 1IALİI) NAZMİ KEŞ
MİR (Tokadj — Arkadaşlar; Etibank kendisi
ne mevdu işleri görmek için paraya ihtiyacı var
dır. Bir kısmı dâhilde finansman için fakat kıs
mı mühinımi itibariyle dışarıdan temin etmek 
mecburiyetinde olduğu malzemeler için, bilhassa 
bu dış kısım için dövize ihtiyacı vardır, Kredi
ye ihtiyacı vardır. Bu üç milyon bildiğiniz se
beplerden ve bilhassa Millî Savunmanın fevka
lâde ihtiyaçlarını karşılamak için tasarruf etmiş 
olmamız Etibank işlerini görmek bakımından 
bir gerileme ve teehhüre uğrama vaziyeti ihdas 
etmiyecektir. Bu indirilen üç milyonu daima 
bir kredi ile telâfi etmek imkânı vardır. 

EKONOMİ BAKANİ TAHSİN BEKİR BAL
TA (Rize) — Fuad Siruıen arkadaşımın endi
şesi şudur : Acaba indirilen bu üç milyon lira
dan Etibankm faaliyetine bir nakıse gelecek 
midir? Etibankm, kendisine mevdu olan vazi
felerin başında kömür istihsali ve enerji santral
leri gelmektedir ve bu büyük işleri biran evvel 
tahakkuk ettirmek için çalışmaktadır. Bu işler 
ise, Maliye Bakanı arkadaşımızın da ifade et
tiği gibi, bilhassa dış tediye bakımından büyük 
kaynaklara ihtiyaç göstermektedir. Bu, kay
nakların teminine bağlıdır. Binaenaleyh bütçe
deki tahsisattan indirilmekte olan - ki sebebi 
izah olundu - üç milyon liradan dolayı Eti-
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bankın işleri aksamıyaeak, kendisine muhtaç ol
duğu malî kaynaklar temin olunacaktır. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? (Yok-
sesleri) 494 ncü bölüm kabul edilmiştir. 

B. Eklenen Düşülen 
496 Genel bütçeye alınacak özel 

îdare hastaneleri giderleri 500 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

Devlet borçları 
507 Olağanüstü ödenek karşılık

larından ve 1715 sayılı Ka
nun ve ekleriyle diğer ka
nunların belirttiği kerteler 
içinde çıkarılan Hazine bo
nolarından doğan borçların 
faiz ve itfa karşılıkları 2i) 000 000 

PÜAD SİRMKN (Rize) — Arkadaşlar; Devlet 
borçlarımızın sistemli bir şekilde itfası için. Hü
kümetin 3947 bütçesi huzurunuza geldiği zaman, 
beyanatı vardı. Bu borçların itfasını muayyen 
esaslara bağlamış ve bilhassa malî bakımdan 
Devlet Hazinesi ve bünyesi için, tehlikeli görül
mekte olan dalgalı borçların süratle itfası için 
bu esaslar lekarrür etmişti. Şimdi okunan şu 
madde ile bu nevi borçların faiz ve itfası için 
konulan mebaliğden 29 milyon lirayı tenkis edi
yoruz. Yani 29 milyon liralık bir borcu bu se
ne itfa etmeyip, gelecek seneye terkediyoruz. 
Bunun sebebini »Sayın Maliye Bakanının kısaca 
belirtmesinde bendeniz şahsan fayda mülâhaza 
ediyorum. 

MALİYE BAKANI JIALİD NAZMİ KEŞ
MİR (Tokad) — Efendim; geçen sene, Millî 
•Savunmanın olağanüstü ihtiyaçları dolayısiyle 
yapılmış bir ameliyenin daha küçük mikyasta 
tekerrüründen ibarettir. Geçen sene bu fasılda 
130 küsur milyon vardı. Bunun 100 milyona 
yakını bu gibi ihtiyaçlar için aktarma edilmiş
tir. Bu sene fasılda mevcut ödenek 50 milyondur. 
Bunun 20 küsur milyonu malûm olan borçların 
faizine ve kısmen itfasına tahsis edilmiştir. 29 
milyon ise Millî Savunmanın yine devam eden 
ihtiyaçları için aktarma teklifi yapılmıştır. 
Burada mevzuubahis olan borçlar muntazam 
bir tediye plânına bağlanmış borçlar değildir. 
Onların karşılığının aktarmaya tâbi tutulma
sına imkân yoktur. Bu daha ziyade dalgalı de-
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diğimiz borçlardır. Burada bir sual hatıra ge
lir; dalgalı borçların biran evvel itfası Hazine 
menfaatları bakımından faydalı değil midir? 
Arkadaşlar, burada itfası kısmen tehir etmekte 
hiçbir tehlike yoktur. Çünkü, bunların kısmı 
âzami amortisman sandığına intikal etmiştir. 
Sandık da bir Devlet müessesesi olmak itiba
riyle bunların tediyesinin tehiri hiç bir tehlike 
arzetmez. 

BAŞKAN — Bir diyeceğiniz var mı? 
PUAD SİRMEN (Rize) — Hayır. 
BAŞKAN — Bölüm kabul olundu. 

B. Eklenen Düşülen 

Devlet Borçları 
508 4649 sayılı Kanun gereğin

ce ödenecek büyük su işleri 
bonolarının amortismanları 1 000 000 
BAŞKAN Kabul edilmiş
tir. 

509 4604 sayılı Kanunun birinci . 
geçici maddesi gereğince 
yapılacak ödemeler karşılı
ğı 1 000 000 
BAŞKAN —. Kabul edilmiş
tir. 

519 Vatani hizmet karşılığı 
bağlanan aylık ve ödenek
ler 24 250 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

Millî Eğitim Bakanlığı 
526 Aylıklar 220 000 

BAŞKAN - Kabul edilmiş
tir. 

532 Merkez büro giderleri 5 000 
BAŞKAN Kabul edilmiş
tir. 

535 Posta, Telgraf ve Telefon 
ücret ve giderleri 100 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

536 Kira karşılığı 30 000 
BAŞKAN - - Kabul edilmiş
tir. v* 

543 Yüksek okullar genel gi
derleri 30 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

— 293 — 
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B. Eklenen Düşülen 

546 3238, 3704, 3803,4274, 4357, | 
4459 sayılı Kanunlar gere
ğince ödenecek köy okulla
rı ile enstitüleri ve köy 
eğitmenleri ücret ve gider
leri 5 000 
BAŞKAN - Kabul edilmiş
tir. 

552 Müzeler ve anıtlar genel 
giderleri 50 000 
BAŞKAN ----- Kabul edilmiş
tir. 

553 Yabancı memleketlere gön
derilecek öğrencilerin tah
sil ve yol paraları 104 900 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

564 Kamp giderleri 50 000 
BAŞKAN -— Kabul edilmiş
tir. 

Bayındırlık Bakanlığı 
591 Posta, telgraf ve telefon 

ücret ve giderleri 60 000 
B A Ş K A N - K a b u l edilmiş
tir. 

597 Ankara Gençlik Parkı gi
derleri 100 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

612 Yapı ve imar işleri yapma, 
kamulaştırma ve esaslı 
onarma gidereri 1 000 000 2 054 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

613 Yollar ve köprüler 450 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

614 Su işleri 40 000 
BAŞKAN - - Kabul edilmiş
tir. 

616 Atatürk Anıtı yapma ve 
her türlü giderleri 2 000 000 
BAŞKAN - Kabul edilmiş
tir. 

KEMAL ZKYTÎNOttLU (Eskişehir) - M u h 
terem arkadaşlarım; Anıt Kabir inşaatı tahsisa
tından iki milyon lira düşüyoruz. Bu, bizim mü
hendisçe hesaplarımızda, iki milyon liranın in-
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dirilmesi demek 150 - 200 iş gününün uıütaah-
hit lehine ilâve edilmesi demektir. Bu takdir
de asgari bir sene daha inşaat gecikecek de
mektir. Halbuki Sayın Bayındırlık Bakanı Ka
sım aynıda ve bütçe müzakereleri sırasında bize 
vadetmişti, Anıt Kabir inşaatı hiçbir surenle ge 
cikm iyeeektir, gönülleriniz müsterih olsun de
mişti, şimdi görüyoruz ki; inşaat bir sene daha 
geciktirilmektedir. Ben bizzat inşaat mahallini 
gidip gezdim, halen umumi inşaatın 1/3 den 
fazlası dahi ikmal edilmiş durumda değildir. Bü
yük Adamın ufulünden 9 sene geçtiği halde hâ
lâ inşaatın üçte birini ikmal edemeyişimizin se
bebini bir türlü anhyamıyorum. Bu hususun tav
zihini rica ederim. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MÜNtK 
BİRSEL (izmir) — Efendim, Aziz Atatürk'ün 
bütün tarih ve nesiller boyunca çocuklarımıza 
bir anıt olarak kalacak olan Anıt- Kahirin yapıl
masında hepimizin ne kadar hassas olduğu üze
rinde duracak değilim. Bu inşaat bölümünde bir 
kısım ödeneğin düşülmesini istilzam eden vazi
yet münhasıran teknik sebeplerden ileri gel
miştir. İnşaat mahallinde inşaatın gönüllerimi
zin istediği gibi asırlar boyunca evlâtlarımıza 
hiç arızasız intikal edebilmesi için orada tekni
ğin istilzam ettiği her türlü tertipleri ve hiçbir 
yerde bu derece düşünülmesine lüzum olmıyan 
ihtiyat tedbirleri, ilgili makamlar almış bulun
maktadır. Bunlardan birincisi bilhassa esaslısı 
şudur: İnşaat mahallinde 100 metre derinliğine 
kadar giden bir sondaj ameliyesi yapılmış ve top
rağın tazyika tahammül tecrübeleri yapılmıştır. 
100 metre derinliğine kadar giden bu gibi tec
rübeler hiçbir binada hiçbir inşaatta yapılmaz, 
teknik bilgiye malik arkadaşlar bunu bilirler. Fa
kat bu inşaat için bu tedbirleri almaya ilgili ma 
kamlar lüzum görmüşlerdir. Yapılan bütün in
celemeler sonunda, bu netice hâsıl olmuştur. Pro
jeye göre taş sistem üzerine yapılacak olan bu in
şa sisteminde teknik bir değişiklik vücude ge
tirilmesi icabetmiştir. Bu bilhassa binanın top
rak üzerinde yapacağı tazyik bakımından zaruri 
görülmüştür, inşaatın bu kadar esaslı toprak 
tetkiklerinden sonra esas projelerinde yapıl
ması lâzımgelen bu değişiklik birkaç türlü ge
cikmelere sebep olmaktadır. Yeni inşaat siste
minin tetkiki, bir de bunun yanında mukavele ile 
bu inşaat için Devlete bağlanmış olan mütaah-
hidin vaziveti, üçüncü olarak ta yeni sistem için 
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teinin edilmesi lâzım gelen inşaat malzemelerinin 
teinini. Sıkı bir hassasiyetle ilgili makamların 
ve arkadaşlarımız m yaptıkları takiplere rağmen 
maddeten /.amamı ihtiyaç gösteren bu işler bu 
yıl oraya tahsis edeceğimiz para nispetinde in
şaat ve çalışma yapmak imkânını selbetmiştir. 
Maddeten, zaman itibariyle buna imkân yoktur. 
Bu vaziyet karşısında bu imkânsızlığı re f etmek 
elimizde olmadığına göre oraya koyduğumuz tah
sisat donmuş bir halde ve hiçbir işe yaramaz bir 
şekilde orada bırakmak mı doğru olurdu, yoksa 
onu bugünün en zaruri ihtiyaçları karşısında, za
ruri bir tasarrufun, maddi imkânın zaruri kıl
dığı bir tasarruf olarak ihtiyaçlarımıza karşılık 
mı göstermek lâzımdı? 

Tabiî arkadaşlar gerek Hükümetiniz, gerek 
Komisyonunuz bu işi maddi imkânların, mantığın 
icaplarına uygun bir şekilde düşündü ve neticede, 
sarfına imkânı maddi olmıyan bu iki milyon 
liranın alınıp, diğer ihtiyaçlarımıza sarfedilme-
sini kabul etti. 

Şurasını da arzedeyim ki, arkadaşlar; bu inşa 
sisteminin değişmesinden dolayı inşaat bir ge
cikmeyi ieabettirecekti. Bayındırlık Bakanı Ko
misyonumuz huzurunda önümüzdeki yıllarda 
bu gecikmeyi tamamen telâfi edecek şekilde ça
lışmayı vacletti. Bakan Anıt - Kabirin inşaat sis
teminin istilzam ettiği normal zamandan daha 
erken 1949 - 1950 yılında tamam olmasını temin 
için---elinden gelecek tedbirleri almayı vadet-
miş bulunuyor. Bu vaziyet karşısında Bütçe Ko
misyonunuz işi kâfi gördü ve münakale için bu 
2 milyon lirayı düşmeyi bir mecburiyetin ifadesi 
olarak kabul etti. (Muvafık sesleri). 

YASFÎ GERGER (Ih-fa) — Muhterem ar
kadaşlar; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 
1947 yılı bütçesine 475 bin liralık bir ödenek 
eklenmesine dair tasarı münasebetiyle bir kaç 
dakikalık vaktinizi alacağımdan affmızı rica ede
rim. (Sağlık ve Sosyal bütçesi münakalesi değil 
Sesleri). 

BAŞKAN — Bölüm üzerinde konuşuyoruz. 
KEMAL ZEYTlNOĞLU (Eskişehir) — Sa

yın arkadaşlarım, bu mühim mevzuda, bilhassa 
teknik bir mevzu olduğuna göre, izahatın Bütçe 
Komisyonu tarafından değil de Bayındırlık Ba
kanı tarafından verilmesini çok arzu ederim. 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakam şimdi ge
lecek ve izahat verecektir. 
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KEMAL ZEYTİNOĞLU (Devamla) — 

Çünkü Bütçe Komisyonu sözcüsünün verdiği iza
hat bendenizi tatmin etmedi. İnşaatın 1949 ve 
hiç değilse 1950 yılında ikmal edilebileceğini 
söylediler, ve bunu kuvvetle ifade ettiler. Bu
günkü durumda 9 milyon küsur lira, birinci keş
fiyle ikinci kısım inşaat bedeli % 21 tenzil 
edilerek 7 milyon küsur liraya ihale edilmiş in
şaatın bugün hali faaliyette bulunması lâzım-
geliyor. Fakat bugün inşaat durmuş vaziyette
dir. Mütaahhitle idare arasıuda bir ihtilâf var
mış Kasım ayında bütçe müzakereleri sırasında 
Bayındırlık Bakanı tarafından 3 - 4 günlük bir 
ihtilâf olarak tebarüz ettirildiği en geç bir hafta 
içinde halledileceği bildirildiği halde aylar geç
miş 1947 inşaat mevsiminin de yarısını bulduğu
muz halde halen bu inşaatta ne bir amele çalış
maktadır ne de bir kazma vurulmaktadır. Bu 
takdirde ikinci kısım inşaat mütaahhitliği iş 
gününün 1949 senesinde biteceğine göre, 2 mil
yon liranın buradan diğer tarafa aktarıldığına 
göre, şimdiden bu inşaatın bir sene gecikeceğini 
kabul etmek zaruretindeyiz. Şu halde 1949 da 
değil 1950 senesini ikinci kısım inşaat için al
mak zaruretindeyiz, bilmukavele mütaahhi
tle verdiğimiz iş günlerine göre. Bir de 
bu inşaatın % 20 yi tecavüz eden ihale 
mevzuu ile karşımıza çıkan üçüncü kı
sım inşaatı vardır; bu inşaat, öyle tah
min ediyorum ki, 5 - 6 milyon lirayı bulacaktır, 
bu da yine iki iki bucuk sene kadar bir müd
detle çalışmaya ihtiyaç gösterecektir. Şu hal
de 1952, 195.1 yılını ferah ferah kabul etmek 
mecburiyetindeyiz. Benim asıl üzüldüğüm nok
ta şudur: Temelde şu çıkmış, bu çıkmış, şu ka
dar derinliğe gidiliyor gibi bazı mazeretler be
yan ediliyor. Benim bildiğim ihaleden mukad
dem temel tecrübeleri ve bütün inşaat etüdü, 
bütün tafsilâtı ile yapılır ve inşaat başladıktan 
sonra böyle bir ihtilâf da zuhura gelmezdi? 
Hakikaten mütaahhit bazı noktalarda haklıdır. 
tdare de kendi bakımından bazı noktalarda hak
lıdır. 

Fakat inşaat sürüncemede, kalmıştır. Bil
hassa bendeniz şunu rica ediyorum: Bu inşaa
tın temel etüdü yapılmadan nasıl ihaleye vaze
dilmiştir? 

Bugün hakikaten toprağın sağlam olmadığı
nı ben de yerinde gördüm. Fakat bu sondaj 
ve muhtelif temel tecrübeleri veni bir hulus. 
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yeni bit- icat değildir ki. Daha evvel niçin tet
kik edilmemiştir. 

Benim yegâne temennim Büyük Adamın gö
nüllerimizde olan mezarını 1953 lei'de değil, çok 
daha evvel, bitirmektir. Yeni bir üçüncü ihale 
mevzuu ile ancak 1953 de ikmal edersek (Uım-
huriyetin ilânının. '!0 nen yılında gibi. ölümü
nün. 15 nci yılında gibi çok gecikmiş bir vaziyet 
meydana çıkıyor. Bunun yegâne çaresi, bu 
işte istical göstermek istiyorsak - ki. herhalde 
hepimiz bunu arzu ediyoruz - üçüncü ihaleyi de 
önümüzdeki tahsisat yılında düşünmek suretiy
le bu yeni ihaleyi biran, evvel yapmak ve inşaatı 
hie değilse 1951 de tamamlamaktır. 

MÜNİR BİUKKD < İzmir) Ben arkadaşım
la teknik münakaşaya girişecek değilim. Yal
nız bugün huzurunuzda. Bütçe Komisyonunun 
tasvibinize arzettiği mesele, maddeten sarl'e
dilmesi mümkün' olmıyan. paranın aktarılması
dır. Şimdi huzurunuzda beyanda bulunan »Sa
yın Zeytinoğlu'yu dikkatle, dinledim. Bu para
nın sarl'edilmesi imkânı hakkında bir tek keli
me söylemediler. 1950 de biteceğini Bakanın 
Komisyon huzurunda temin ettiğini söylemiştim. 
Bunun mümkün olmadığını söylediler. Ve 1953 
te bitmesinin kaabil olacağını ondan daha ev
vel bitirilmesi için üçüncü kısım, taahhüdün ya
pılması lâzımgeleceğini iJeri sürdüler. Kendile
rini ve bu husustaki bilgilerini kemali hürmet
le dinledim. Anıma mevzua müessir olnııyacak 
ve bu yıl sarl'edilmesi imkânı olmıyan 2 milyon 
liranın aktarılmasına müessir olnııyacaktır. Di
lerim. temenni ederim ki, bu mevzuu; hepimizin 
zerre kadar, bir birimizden ileri ve geri kalmı-
yacak derecede hassas olduğumuz bu mevzuun 
ileride biran evvel yapılması şekli hakkında bu 
işin haricinde bu mevzuu tetkik etmek fırsatını 
bize lütfen versinler. Memnuniyetle bunu mü
nakaşa, görüşme, inceleme mevzuu yaparız. Ef
kârı umumiyeyi de bu suretle tenvir etmek im
kânını buluruz. Fakat bugünkü münakalenin 
yapılması zaruri olduğu aşikârdır. 

BAŞKAN - - Bayındırlık Bakanı Cevdet Ke
rim tncedayı. 

BAYINDIRLIK BAKANI CEVDET KERÎM 
ÎNCEDAYI (Sinob) — Sayın arkadaşlar; 
Anıt - Kabirin yapım işini bu yıl bütçe konuş
maları sırasında yüksek huzurunuzda açıklamış
tım. Anıt - Kabirin yapıldığı yer malûmunuzdur 
şimdiye kadar iki ihale yapılmıştır. Birincisi 

bir milyon liradır. Bununla arazinin inşaata 
gelecek şekilde düzenlenmesi, tertiplenmesi işi 
yapılmış ve bitmiştir. 

ikinci ihale 10 milyon liralık bir ödenek 
yetkisi ile yapılmıştır. Keşfi 9 751 000 liradır; 
İhale edildiği zaman % 21, (>(î kırmıştır bu 10 
milyonluk ikinci kısım da 1945 yılının dokuzun
cu ayında 7 700 000 liraya ihale edilmiş bulu
nuyor. Bulumla asıl anıt kısmı, giriş kısım
lar!, Inuha.fi/ kışlaları, hulâsa Anıt Kabrin te
sisata mütaallik aksamı bitmiş olacaktır. On
dan sonra muhitin tanzimi, duvarları vesaire 
gibi o ncü kısım ve üçüncü derece de işler ka
lacaktır. Bugün bu kısmın esasları meydana 
çıkmıştır. Ancak inşaatta maatteessüf bu mev
sim için bir gecikme ve gerileme oldu. Sebebi 
şudur; Vaktiyle buranın inşaata geçilmesi için 
sondajları yapılmıştır, ben bilhassa bunun üze
rinde durdum. Acaba bu sondajlar eksik mi 
yapılmış, dikkatsizlik mi olmuştur, bunu ince
den inceye araştırdım, fen heyetlerini soruya 
çektim. Şu kanaata vâsıl oldum ki; bunlar ya
pılmıştır, fakat inşaat ilerledikçe bidayette nü
fuz ediJemiyen bazı arızalar meydana çıkmış
tır. Bu yerin bazı kısımları dolmadır. Derin 
bir temel hafriyatı olmuştur. Bu hafriyat bit
tikten sonra zeminde icabeden takviyeler ya
pılmıştır. Buna rağmen büyük bir ihtiyatlı-
lığm gözden kaçırılmam asına dikkat edilerek 
daha ileri takviye tedbirlerine karar verilmiştir. 
Çünkü bu eser Devletin, milletin ömrü ile ömür
lü olacak bizim için muazzam bir âbidedir. 
Her ne kadar bu yer fennin icabettirdiği şekil
de takviye edilmiş ise de aynı zamanda yer-
sarsmtısı ihtimalleri de dikkate alınmış ve bu
nun üzerinedir ki gerek Bayındırlık Bakanlığı
nın Fen Heyeti ve gerek İstanbul Teknik Üni
versitesinin ileri gelen ilim adamları, 
jeologlar vesaireden ibaret bir heyet yeni
den inceleme yapmıştır, Bu inceleme netice
sinde bidayette asıl kısmı moloz inşaat olarak 
yapılması yani, bildiğimiz cami üslubundaki sis
temde inşaat yapılması düşünülerek ihale edil
mişken bu arzettiğim sebeplerle betonarmeye çe
virme kararı verilmiştir. Bu suretle hem meta
net daha çok emniyet altına alınmış oluyor ve 
hem de bu muazzam eserin siki eti hemen hemen 
2/5 eksilmiş oluyor. İnşaat betonarme olmakla 
beraber iç ve dış kaplamalar taş olarak yine mi
mari güzellik ve özelliği muhafaza edilmiş bu-
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lunuyor. İşte bu proje değişikliği bendeniz Ba
yındırlık vazifesini deruhte ettiğim sıralarda bu 
arzettiğim mahiyeti almış bulunuyordu. Mütaah
hit haklı olarak itiraz etti; ben moloz inşaat için 
indirmemi büyük yaptım ve İşi bu esas üzerine 
aldım, şimdi bir proje değişikliği vardır, işiiı ma
hiyeti tamamiyle değişiktir, bu benim mağduriye
timi mucip oluyor, dedi. Teşkil ettiğim, haki
katen güvenilir heyeti fenniyelerle üzerinde uzun 
uzadıya çalıştık, mevzuatı hukukiyeyi de gözü
müzün önüne aldık. Danıştaya bir teklif yap
tık dedik ki; inşaatın mahiyeti değişmiştir bina
enaleyh mütaahhit bu şartlarla bunu yaparsa 
mağdur olur, şu suretle iki tarafın anlaşması ile 
yapılan bağlı değişik mukaveleyi sunuyoruz. Bu
na göre tetkik buyurarak kararınızın verilmesini 
rica ederiz dedik. Bu yeni teklifle hem mütaahhi-
din mâruz kalacağı zararları azaltmak hem de 
sözleşmenin Hükümetin menfaatini da sağlıya-
cak şekilde yürürlükte kalmasını temin için yeni 
bazı esaslar tesbit ettik. Bu suretle hem iş aksa-
mıyacak, hem Hükümete bundan dolayı bir zi
yan değil, kârlı bir şekil temin etmek yolu da 
sağlanmış olacaktı. Danıştay başka türlü mülâ
haza etti, ve sözleşmenin aynen tatbikma karar 
verdi. Danıştay kararma göre mütaahhit elinde 
olmıyan sebeplerle büyük zararlara uğrıyacak ve 
işi yapamıyacaktı. İş sürüncemede kalacak ve 
sözleşmenin aynı zamanda bozulması halinde yani 
bir ihale Hükümete (1,5) milyon raddesinde tah
min olunan bir zarar da verecekti. Danıştaya işi 
iyi izah edemediğimiz hükmüne vararak yeniden 
aydınlatıcı ve eksik kaldığını zannettiğimiz nok
taları da ilâve ederek Başbakanlıktan işi Danış
tay m bir daha tetkik etmesi için rica ettik ve 
dosyayı gönderdik. 

Arkadaşlar, bu; tekniğin ve hukuki mevzu
atın husule getirdiği ve maalesef içtinabı kaabil 
olmıyan bir zaruret oldu. Biliyorsunuz Hükü
metiniz şimdi huzurunuza hemen hemen hepsi 
Millî Savunma ihtiyacını karşılamak için dene
bilecek bir bütçe aktarması getirdi. Biz memle
ketin savunma işini, mukaddes haklarımızı mu
hafaza için ayakta dipdiri duran ordunun zuhur 
eden ihtiyacını önlemek için yeni bir ödeneğe ih
tiyaç gördük. Fakat bu ödeneği sağlamak için 
bütçemizi ve Devletin zorlayıcı tahsisat temini 
yollarına gitmiyerek kabul buyurduğunuz 1947 
yılı bütçesi içinde cemiyet hayatımızı tazyik etmi-
yecek kısımlarda acaba bir tasarruf yaparak bir 
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aktarma temin edebilir miyiz diye düşündük ve 
bu sebeple Bakaıılıklaruı hepsi bu noktadan ha
reket için vazife aldılar. Bendeniz de baktım; 
Danıştayla olan bu muamelelerin, yeniden bir 
karara bağlanıp tatbikata geçilmesi için tabiî 
olan müddetleri hesaba alarak bu paranın fen-
neiı bu sene harcamak imkânını göremedim. Gö
remediğimize" göre bunun bütçede bu sene böy
lece âtıl dıırmaktansa Devletin, Milletin bu ak
tarmadaki büyük ihtiyacını önlemek bakımından 
buraya naklini uygun buldum. Bü iş neticelen
diği zaman önümüzdeki sene yüksek tasvip vt* 
takdirlerinizle bütçeye konacak ödenekle t>u işi 
telâfi edecek şekilde yürüteceğiz. Nitekim bu 
mukavele hiç aksamaksızın devam etseydi, 1943 
sonunda bitecekti. Bu ihale edilen 7 700 000 li
ralık iş, (bu aktarma vesilesi ile teknik arkadaş
larımla görüştüm) bu sene baştan aşağı arıza ile 
geçse bile, bu seneyi telâfi edecek tedbir ve im
kânları diğer iki yılda bulmuş olacağız ve za
manında bitirmiş olarak eseri huzurunuzda ar-
zetmiş bulunacağız. 

Bununla beraber, şayet Danıştay kararına 
göre tasfiye lâzııugelirse, tasfiyeyi yapmak için, 
yeni esaslar içinde bu mütaahhitle işi yürütmek 
lâzııugelirse, bundan sonraki aylar için yapıla
cak işleri, fesli olacaksa onu yapıp, yine bir 
kısım işi görmek için de yarım milyon liraya ya
kın bir para ayırmış bulunuyorum ki, bununla 
bu senenin yeterliği içindeki hacimde, iş gör
mek imkânını elimde tuttum. Şunu arzedeyim 
ki, arkadşlar; Anıt - 'Kabir işi, Türk Milleti
nin en başta gelen vicdani bir ödevidir. Zaman 
zaman bu eser için; yok Devletin, Milletin bin
ilir işi dururken, elli milyon liraya, seksen mil
yon liraya Anıt - Kabir ne oluyor diye şurada 
burada söylentiler oldu. Zaman geldi bunun, ak
sine, efendim hâlâ bitiremediler diye, günün her 
türlü icabına göre söz söyliyenler ve tenkit 
edenler bulundu. Şunu belirtmek isterim ki, 
Atatürk'ün Anıt - Kabir işi, arada şu bu ne 
derse desin, Türk Milletinin şuuruna sinmiş 
ahlâki ve vicdani bir ödevdir. Biz bunun üze
rinde dikkatle durmaktayız. Şunu da huzuru
nuzda arzedeyim ki, ben şahsan genç bir kurmay 
subay olarak Atatürk'ün maiyetinde İstiklâl 
Mücadelesi başlarından ta cenazesine refakat 
ederek, muvakkat kabire konulmasına kada? 
yaıımdan ayrılmıyan ve emirlerinde çalışmış bah
tiyar bjr arkadaşınızım. Millet, Meclis, Hükümet 
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bunu kutsal bir ödev saymakla beraber ben şah
san Bayındırlık işleri başında hemen tamamlan
masını heyecanla takip etmekteyim. Amma bi
lirsiniz, her işte bir takım teknik ve hukuki me
seleler zuhur edebilir. Bunda da maalesef bir 
aksi tesadüf olmuştur. Bunun başka türlü önü-. 
ne gerilmesine imkân yoktur. Kanun yolların
dan iş üzerinde titizlikle ve hassasiyetle duru
yoruz. Bendeniz eminim ki 1949 yılında da bu 
mukavele hükmünün yerine getirileceği dorkâr 
bulunduğuna göre, .Millî Savunma gibi bir mem
leket ihtiyacı için Atatürk'ün, kabrinin tahsisa
tından muvakkaten iki milyon liranın ayni ma
sından, onun yaşayan ve duyan arzusu mem
nun kalacaktır. (Bravo sesleri, alkışlar). 

K.EM AL ZEYTlNOlİLU (Eskişehir) Ufen
dim. demin arzetniiştim. Sayın Bakan, zannedi
yorum salonda değillerdi o zaman. Vâkaa bu iki 
milyon liralık işi belki önümüzdeki iki sene zar
fında' telâfi etmek kaa bildir. Van i i 949 sene
sinin sonunda bu ikinci kısım inşaatı ikmal et
mek kaabildir. Fakat temelde çıkan vaziyet do-
layısiyle ve betonarmeye tahvilden mütevellit 
% 20 haricinde karşımızda yeni bir ihale mev
zuu vardır. Yani. üçüncü, kısım inşaat vardır, 
Bu. üçüncü inşaatın şimdiden yapılmasını dü
şünmezsek 1949 da inşaatın biteceğini söyliye-
ıneyiz. Bunun hakkında ne düşünüldüğünü Sa
yın Bakandan rica ediyorum. 

BAYINDIRLIK BAKANI CEVDET KERİM 
JNOEDAYI (Sinob) — Sayın arkadaşlarım; 
meseleyi umumi olmakla beraber tam olarak hu
zurunuzda izah etmiş bulunuyorum. Bunun ne
ticesinde 3 şekil hâsıl olabilir, ya devam ya tas
fiye veyahut mukavelenin hükmünü tatbik. Bu 
takdirde şartnamelere, kanunlara uygun olarak 
hangi yolu takip edeceğimiz malûmdur, kanu
nun bu usullerine uyarak süratle yeni şekli ta
kip ve tatbika gideceğiz, inşaatı ilerlet e-' 
ceğiz. Bunun dışında eğer % 20 ilâvesiy
le bitmiyecekse, yeni ödenekle, yeni va
zifeler alıp yeni ihaleler yapacağız. Esa
sen bunun yapımı 10 milyon ödenekle bitmiyor, 
daha birkaç milyon liralık bazı tamamlayıcı iş
leri de yapmak mecburiyeti hâsıl olacaktır. 

Titizlikle üzerinde duracağız ve 1949 yılı so
nuna kadar bunu bitirip millete bir eser olarak 
takdim etmeye çalışacağız. (Kâfi, kâfi sesleri"). 

BAŞKAN — Bir diyeceğiniz var mı? 

KEMAL ZEYTİNOÖLU (Eskişehir) Ha
yır, yoktur. 

BAŞKAN — Bölüm kabul edilmiştir. 
Diğer bölümlere geçiyoruz. 

B. Eklenen Düşülen 
617 Genel Müfettişlikler bölge

lerinde yaptırılacak yollar 
ve imar işleri her türlü gi
derleri 700 000 
BAŞKAN - - Kabul edilmiş
tir. 

(ilS Ankara Tıp ve Fen Fakül
teleri yapımına ilişkin her 
türlü giderler 2 100 000 
BAŞKAN • Kabul edilmiş-

• tir. 

Ekonomi Bakanlığı 
520 Aylıklar 

BAŞKAN 
tir. 

25 000 
-- Kabul edilmiş-

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
047 Aylıklar 550 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

055 Posta, telgraf ve telefon 
ücret ve giderleri 25 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

001. Bulaşıcı ve salgın hastalık
larla savaş 475 000 
BAŞKAN - - Kabul edilmiş
tir. 

YASİ1! OERUER (l 'rfa) Muhterem ar
kadaşlar; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
nın 1947 yılı bütçesine bulaşıcı hastalıklarla 
savaş ödeneği olarak 475 000 liralık bir ödenek 
verilmesi hakkındaki tasarı dolayısiyle kıymet
li birkaç dakikanızı alacağım. Af finizi dilerim. 
Arkadaşlar; bu ek öednek; mahiyeti itibarimle 
çok mühim bir mevzuu ihtiva etmektedir. 

!•'! Mart 1947 günü Urfa'mu. Akçakale ilçesi
nin llarbetülgazel köyünde şüpheli hastalık ve 
ölüm vakaları hakkında ilce Hükümet tabipli
ğim' bir müracaat vâki oluyor. Genç ve ener
jik Doktor Ferit Paçacı hemen aynı günde o kö
ye gidiyor. Hastalığın gösterdiği arazdan şüphe
leniyor: Valilik haberdar ediliyor', vakit geç
meden sıhhat müdürü Doktor Kâzım Umur ile 
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Memleket Hastanesi îç hastalıkları Mütehassısı 
Doktor Müfit Ilekimoğlu da mahalline yetişi
yor. îlk teşhis: Veba... Buna ait tetkikat hu
susi memurla Ankara'ya gönderiliyor. Veba ol
duğu teşhis ediliyor. 

Tarihte zaman zaman beşeriyetin büyük küt
lelerini, hattâ milyonlarını biranda yok eden 
bu korkuç hastalığın memleketimizde başgös-
termesi haklı olarak bütün memlekette büyük 
bir tesir icra ediyor. 

Arkadaşlar; halen bile Asya'da mevcut olan 
bu hastalık 1896 dan 1925 yılma kadar on bir 
milyon insanın canına mal olmuştur. 1664 -
1065 yılında bir salgın neticesinde Londra'nın 
460 000 nüfusundan yetmiş birini öldürmüştür. 
Esasen bir buçuk senedenberi llayfa, Yafa, is
kenderiye havalisinde ve bir aralık Malta ve 
i talya 'da veba hastalığının mevcudiyetinden 
haberdar olan Sağlık Bakanlığımız daimî bir 
uyanıklık halinde bulunuyordu. İşte bu acı 
hakikatin tahakkuku üzerine hemen işe el ko
yuyor. 

14 Martta hâdiseyi haber alan Bakanlık der
hal mahalline bir bakteriyolog, bir emrazı sâriye 
mücadele müfettişi ile yeteri kadar Sıhhat me
murundan mürekkep bir ekibi muktazi malzeme 
ile gönderiyor. Malzemeler en seri vasıta olan 
tayyare ile gönderilmektedir. 

01 Martta Sağlık işleri Genel Müdürü kıy
metli doktorumuz Niyazi Erzin bir bakteryoloğ 
ve yeni malzeme ile ikinci bir ekip olarak ma
halline gidiyor, il Nisanda mücadele genişli
yor ve hastalıkla bulaşıktı köyler boşaltılıyor, 
halk çadırlara almıyor, iaşeleri mücadele ve 
Kızılay tarafmdan sağlanıyor. 

Bütün bu mücadeleleri motorize edilmiş gö
rüyoruz. Mücadele sırasında Kâmil Özsan ismin
deki çalışkan ve genç bir doktorumuz vebaya 
yakalanıyor, baktriyoloğ doktor Sabahaddin, 
serom hastalığına yakalanıyor. 

Muhterem arkadaşlar; bu müeadele yalnız 
bu hastalık mmtakasma hasredilmiyor. Mar
din, Gazianteb, Hatay, Maraş ve Diyarbakır'a 
da teşmil ediliyor. Ve geniş bir ölçüde mücadele 
kuvvetle devam ediyor. 

8 Nisanda hiçbir hastalık görülmüyor ve pek 
kısa bir zaman zarfında, bu korkunç hasta
lık başgösterdiği yerde söndürülüyor ki, ar
kadaşlar bu müeadele bütün dünya ölçüsünde 
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yapılmış mücadeleler yanında rekoru kırıyor. 
Uı-fa bölgesinde 18 doktor, 49 Sağlık memuru 
ve ayrıca koruyucular. Gazianteb te 10 doktor, 
21 memur ve 13 diğer personel. Mardin'de 8 
doktor, 15 memur, 16 diğer personel. Diyarba
kır, Maraş, Hatay'da bugün mahallî sağlık teş
kilâtı seferber ediliyor. Bu Sağlık memurları 
ile de takviye ediliyor. Bu mücadelede 12 ton 
I). D. T., 400 ton petrol sarf edilmiştir. Refik-
saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesinde mev
cut 2,5 tona yakın aşı sevkedilmiş evvelce mev
cut 52,5 kilo seromdan başka uçakla Paris'ten 
120 kilo serom da getirilmiştir. Müeadele em
rine 800 çadır, iki seyyar hastane, bir seyyar 
lâboratuvar, 2000 fare kapanı, 5000 kutu ve 
şişe fare zehiri, 1000 takım don ve gömlek ve 
diğer 1 azimli bütün malzeme verilmiştir. Ve 
bu suretle Sağlık Bakanlığının 1947 bütçesin
deki ödenek tamamiyle sarfedilmiştir. 

Arkadaşlar, bendeniz ödeneğin sarfını değil, 
Sağlık teşkilâtımızın bu hususta gösterdiği - kısa 
olarak arzedeceğim -mesaisini minnet ve şük
ranla anmak isterim. Başta Sayın Niyazi Er
zin olduğu halde bütün doktor ve arkadaşla
rının bir vazife ifasından ziyade bir şevk ve 
aşkla bu memleket işini başardıklarını saygı ile 
anar ve mahallî Hükümet riesi ve memurları
nın da kıymetli mesaisini şükranla karşılarım. 

Beş günlük kısa ve esaslı bir mücadele ile 
bu muazzam işi başarmak arzettiğim gibi şevk 
ve aşkla çalışmanın bir neticesidir. Bu, Yük
sek Meclisinizin takdirlerine mazhar olursa mil
let ve memleket emrinde vazife almış olan bütün 
vazifeli arkadaşlara mânevi en büyük bir mü
kâfat olmuş olur. 

Mesaisi görülen bu arkadaşları, Sağlık Ba
kanımız Sayın Behçet Uz, Bakanlığının salâhi
yeti dahilinde tatyip edeceğini şifahen bendeni
ze bildirmiş olduğundan bu kadirşinaslıktan 
dolayı Sayın Bakana bilhassa arzı şükran ey
lerim. 

BAŞKAN — Yüksek Meclis arkadaşın duy
gularına iştirak etmiş bulunmaktadır. Bu da 
zapta böylece geçmiştir. 

Bakanlıkça birşey söylenecek mü? 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDİM BAKANI 

Dr. BEHÇET UZ (Denizli) — Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Bölüm kabul edilmiştir. 
Diğer bölümlere devam ediyoruz. 
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Eklenen Düşülen 
1947 O 

679 4644 ve 4805 sayılı Kanun
lar gereğince ödenecek 
emekli keseneği karşılığı 156 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
695 Basılı kâğıt ve defterler 14 000 

BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

697 Kira karşılığı 8 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

703 Gümrük İdaresi giderleri 11 500 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

724 Kira karşılığı 20 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

727 Muayyenat 303 500 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

734 Kara taşıtları ve deniz mu
hafaza vasıtaları giderleri 200 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

Tarım Bakanlığı 
747 Aylıklar 256 031 

BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

749 Geçici hizmetliler ücreti 650 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

752 4178 ve 4598 sayüı Kanun
lar gereğince yapılacak 
zamlar ve yardımlar 92 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

763 Tarla tarımı, ıslah, dene
me, üretme, temizleme ve 
tecrübe işleri 22 421 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

764 Bahçe tarımı işleri (Bağ
cılık, meyvecilik, sebze
cilik, süs nebatları ve çay) 42 000 

HASAN POLATKAN (Eskişehir) — Ar
kadaşlar 1947 yılının bütçe müzakeresi sırasında 

Tarım Bakanlığına ayrılan tahsisatın azlığın
dan bahsetmiştik ve yine bu ayrılan tahsisat 
içinde memur aylıklarının, ücretlerin, j^ollukla-
nn mühim bir yekûn tuttuğundan, esas müsmil
işler için çok az para kaldığından bahsetmiş
tik. Burada bir de bakıyorum tarla tarımı, ıslah 
deneme, üretme ve temizleme, bahçe tarı
mı, veteriner savaş, tahaffuz evleri, hastaneler, 
sair işler için ve. satın alınacak makineler, 
aletler, araçlar ve gereçler için ayrılan tahsisat
tan düşmeler yapılıyor. Şimdi bu tahsisattan ke
silerek memur aylıklarına, açık aylıklarına zam 
yapılıyor. Tarım Bakanlığından riea ediyorum 
bu müsmir işlerin hepsi görüldü, para arttı da 
mı, yahut artacağı anlaşıldı da mı yıl başında 
ayrılan bu tahsisattan düşmeler yapılıyor. Aca
ba bu işlere ayrılan tahsisat çok mu idi, yoksa 
bu hizmetler ifa olundu da paralar arttı mı? 
Esas müsmir işler için ayrılan bu paraların ye
niden memur aylıklarına zamlar yapılmak 
üzere düşüldüğünü görüyoruz. Esas müsmir 
işler ortada dururken ayrılan tahsisattan bu düş
meler niçin yapılıyor? bunu soruyorum. 

TARİM BAKANI FAİK KURTOĞEU (Ma
nisa) — Efendim; bu münakale kanunun tak
dimine sebep olan umumi sebepler heyeti celile-
nizin malûmudur, her maddeye ait sebepler ise 
gerekçede yazılıdır. Genel surette reel vaziyetleri, 
reel imkânlarla nazara alarak karşılaştığımız bazı 
durumlar dolayısiyle meselâ memurlara verilmesi 
icabeden tazminat askerden dönen bazı memur
ları kadromuza almak kanuni mecburiyeti gibi, 
fasıllarının ihtiyacımızı karşılamadığı haller için 
kendi bütçemiz dahilinde bazı tedbirlerin alın
masına zaruret duymuş bulunuyoruz. Aldığımız 
tahsisatın bu tarzda kullanılmış bulunması bu 
yıl içerisinde Bakanlıkça kaabili ifa olan hiz
metleri daraltmıyacaktır. Mevcut olan imkân
lara nazaran gerekecek her türlü araç, vasıta 
ve kısaca tahsisatı muhafaza etmekteyiz. 

BÜTÇE KOMlSYOX[: SÖZCÜSÜ MÜNİR 
BİRSE I i (izmir) — Efendim, miktarlar üzerin
de size rakam arzedersem bu iş üzerindeki yapı
lan ameliyenin tesiri hakkında daha iyi bir ay
dınlanma imkânı olur zannediyorum. 

üçüncü bölümde bütçede mevcut olan öde
nek ve yapılan indirme miktarları şunlardır: 

Bahçe tarım işlerinde 750 000 lira ödenek 
vardır, 42 000 lira indirilmiştir. Pamuk 
işlerinde 86 892 lira ödenek vardır, 
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6 200 lira indirilmiştir. Veteriner işlerin
de 383 000 liralık bir bölümden 1 400 ve 58 000 
liralık bir maddeden de 4 000 lira indiriliyor. 
Bize tafsilâtiyle verilen izahata göre indirilen 
miktarlar, bu işlerde sene sonuna kadar yapıl
ması maddeten mümkün tasarruflardır. 

Bunun yanında aylık bölümlerine ilâvenin 
sebebini de arzedeyim: Bir takım yüksek ve 
orta tarım okulları mezunu gençler askerde idi. 
Bunların yedek subaylık vazifelerinden terhis
leri daha erken yapıldı. 2919 sayılı Kanuna gö
re mecburi hizmete tâbi olan bu gençler Tarım 
Bakanlığındaki hizmet dışında bırakılamazdı. 
işte bunları hizmete almak mecburiyeti ile bu 
masraflara ekleme yapmak zarureti hâsıl oldu. 
Yoksa bu ödenek bir teşkilât zammı değildir.' 

.1947 O : 1 
B. 

BAŞKAN — Bölüm kabul edilmiştir. 

B. 
767 

769 

772 

773 

775 

779 

791 

798 

Pamuk işleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Veteriner savaş, tahaffuz 
evleri, hastaneler, bakteri
yoloji evi ve serum kurum
ları ve lâboratuvar kurma 
ve yönetim işleri giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Okullar ve kurslcr genel gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Toprak îşleri Gtenel Müdür
lüğü ve gezici mahkemeler 
genel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yazı, tercüme, yayın, film, 
etüd ve propaganda işleri 
giderleri 27 035 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir 
Tarım öğretmenleri gerekli 
giderleri 38 400 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4481 sayılı Kanun gereğin
ce satınalmacak makina, 
aletler, ilâç ve gereç satm
alına giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tesisler -
BAŞKAN — Kabul edilmiş. 
tir, 

Eklenen Düşülen 
6 200 

5 44£ 

2 500 

1 100 

15 000 

554 681 

Eklenen Düşülen 

14 000 
Ulaştırma Bakanlığı 

816 Liman ve kıyı hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

817 Liman idarelerinin deniz 
taşıtları giderleri 14 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

Ticaret Bakanlığı 
829 Aylıklar ' 100 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

838 Kira karşılığı 14 250 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

Çalışma Bakanlığı 
855 Aylıklar 57 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

860 Merkez büro giderleri 1 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

861 İller büro giderleri 1 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

863 Posta, telgraf ve telefon 
ücret ve giderleri 5 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

864 Kira karşılığı 15 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

865 Taşıt giderleri 1 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

866 Yolluklar 7 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

871 Basın, yayın, tercüme, te
lif, kitap, dergi ve propa
ganda giderleri 10 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

877 4837 sayılı Kanunun 13 ncü 
maddesinin (A) fıkrası ge
reğince i ş ve işçi Bulma 
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B. Eklenen Düşülen 

Kurumuna yapılacak yar
dım 30 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

(Birinci madde tekrar okundu).. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi yüksek oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 1947 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (2) sayılı cet
velde yazılı tertiplerine (94 798 171) lira ek 
ödenek verilmiştir. 

CETVEL [2] 

B. Eklenen 
Millî Savunma Bakanlığı 

Olağanüstü 
Çeşitli savunma hizmetleri 88 798 171 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Ne hakkında!? 
AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Cetvel hak

kında. 
BAŞKAN —• Cetvelin umumiyeti hakkında 

mı! 
Buyurun, gelin, izah edin! 
AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Muhterem ar

kadaşlar; son günlerde bazı zaruretlerle kanun
ların Yüksek Meclise şevki sıklaştı. Bu arada 
ve bilhassa bugün Gündeme alınıp konuşulacak 
mevzua ıttıla peyda etmek ve lâzımgelen esas
ları toplayıp bir fikir edinebilmeye imkân kal
madı. Bu bütçe hakkındaki tahvil ve ödenek
lerin ilâvesine ait husus hakkında yani tümü 
hakkında konuşmak fırsatını maalesef kaçırdım. 
Bu itibarla bendeniz bu ödeneğin olağanüstü 
ve çeşitli savunma hizmetlerine, Maliye Bakan
lığına taallûk eden kısmı münasebetiyle kısaca 
bir iki noktayı tebarüz ettirmek isterim. 

1947 yılı bütçesi tetkik ve tenkit edilirken, 
bir bütçede aranılan vasıflar sıralanmış, 1947 
yılı bütçesinin tatmin edici olmadığı ileri sü
rülmüştü. Bu arada 3 ay, 5 ay geçmeden Hü
kümetin Yüksek Meclise birçok münakaleler ve 
ödenek talepleri ile geleceği de söylenmişti. 

1947 0 : 1 
Bu tenkit o zaman, kapkara bir gözlük altın

da marazi bir haleti ruhiyenin inikası olarak 
vasıflandırılmıştı. Şimdi Hükümetin yüksek 
huzurunuza sunduğu 94 milyon liralık bir öde
nek talebi ile birçok zaruri hizmetlerden feda
kârlık etmek suretiyle yapılan 46 milyon lira
lık münakale, o zamanki arkadaşlarımın yaptık
ları tenkitlerin, ne kadar isabetli ve yerinde 
olduğunu gösterecek mahiyettedir. Bu itibarla 
o zaman bu kelimeleri burada kullanan arkadaş
ların, bilhassa Meclis faaliyetlerinde daha ve
rimli olmaları için dikkat nazarlarım bu nokta
ya celbetmek isterim. Yoksa Millî Savunma 
gibi, memleket müdafaasının en aziz, en mühim 
bir ihtiyacı karşısında, lüzumlu bir ödeneğin ve
rilmemesi gibi bir talepte bulunacak değilim. 

Maksadım sırf bu noktayı tebarüz ettir
mekti. 

BAŞKAN — Bölüm kabul edilmiştir. . 

B. Eklenen 
Maliye Bakanlığı 

468 özel İdareler ve Belediyelere 
yardım. 6 000 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

MALÎYE BAKANI HALÎD NAZMİ KEŞ
MİR (Tokad) — Bu aktarma dolayısiyle Ahmet 
Oğuz arkadaşımız Bütçe müzakereleri sırasında 
geçen bazı sözlerini hatırlatmış ve o vakit bu 
bütçenin normal bir bütçe olmadığı iddiaları
nın yerinde olduğunu ve-bu suretle bu vaziyetin 
bugün teeyyüt etmiş bulunduğunu tekrarlamış 
bulunuyor. 

Arkadaşlar; 1947 yılı bütçesi burada etrafiy-
le ve bütün teferrüatiyle izah edilmiş bulunu
yordu ve bu bütçenin normal bir bütçe olmadığı 
ifade ve Millî Savunma tedbirleri devam ettiği 
takdirde, bunları karşılamak için yeni bazı kar
şılıklar düşünülmesi lâzımgeldiği huşuna zaten 
işaret edilmişti. Ve yine o zaman bu bütçenin 
normal devre bütçesi olmayıp bir geçiş devresi 
bütçesi olduğuna işaret etmiştik. 

Şimdi huzurunuzda bu aktarma ve ek ödenek
ler dolayısiyle şurasını tebarüz ettirmeyi yerin
de bulurum. Çok yerinde göreceğiniz bir vaziyet 
şudur; fevkalâde tedbirler Millî Savunmanın 
fevkalâde ihtiyaçları bugünkü dünya şartları 
içinde devam etmiş olmasına rağmen biz bu 
ihtiyaçların santimi santimine karşılığını bulmak 
ve hesabını vermek suretiyle tasarıyı getirmiş 
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bulunuyoruz. Hiçbir açık yoktur. Bu karşılık
lar kısmen hizmetlerden tasarruf etmek sure
tiyle, kısmen bütçemizin varidat bakımından te
min ettiği gelişme ile ve gayet ihtiyatlı bir he
sapla gelir fazlası karşılık göstermek suretiyle 
temin etmiş bulunuyoruz. 

Zanedersem bu vaziyet dahilinde denk bir 
bütçe manzarasını kaybetmemiş olan bütçemiz 
yüksek takdirinize mazhar olacak ve bu ödenek
lerin yerinde olduğunu^ kabul buyuracaksınız. 
(Soldan alkışlar) 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu) 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kaba! 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 1947 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (Â) işaretli cetvelin yeniden açılan ilişik 
(3) sayılı cetvelde yazüı tertiplerine (397 250) 
lira olağanüstü ödenek konulmuştur. 

CETVEL [3] 

B. Lira 
Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü 

95/A Geçici hizmetliler ücreti 11 250 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
207/A Yargıç ödeneği 22 500 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Maliye Bakanlığı 
439 3827 sayılı Kanun gereğince sa-

tınalınacak taşıtlar karşılığı 9 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir, 

477/ABalat Musevi Hastanesine 15 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

487/A Menkul kıymetler ve kambiyo bor
sasına 15 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı 
579/A 2005 sayılı Kanuna göre yönetilen 

okul pansiyonlarına yardım 162 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Ekonomi Bakanlığı 
642/A Milletlerarası kurul ve derneklere 

katılma payı 25 000 
BASİLİN — Kabul edilmiştir. 

6.İ947 O : İ 
B. Lira 

Çalışma Bakanlığı 
875/A Milletlerarası kurul ve derneklere 

katılma payı 137 00ü 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir, 

(Üçüncü madde tekrar okundu) 

BAŞKAN — Madde hakkında so)z istiyen yok
tur. Maddeyi cetvelle birlikte kabul edenler... Et
miyenler... Madde cetvelle birlikte kabul edil
iştir. 

MADDE 4. — 1947 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelin Bayındırlık Bakanlığı 
kısnfrnrn 617 nci (Genel müfettişlikler bölgele
rinde yaptırılacak yollar ve imar işleri her tür
lü giderleri) bölümüne (Gider şekli Bakanlar 
Kurulunca belirtilir.) formülü eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. . ' . • ' ' . . 

B MADDE 5. — 1947 yılı Bütçe Kanununa bâğ^ 
lı (L) işaretli cetvelin ilişik 4 sayılı cetvelde ya
zılı kadrolar çıkarılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE >7. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Tasarmın tümünü açık oya arzediyorum. 

2. —• Devlet Demiryolları ve Limanlan 1§-
letme Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Komis
yonu raporu (1/211) [1] 

BAŞKAN — Tevzi tarihi 16 Haziran ise de 
görüşülmesi Yüksek Heyetçe tensip edildiği tak-

[1] 211 sayılı basmayazı tutanağın sonunda* 
dır. 
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dirde müzakeresine devam edeceğiz. Kabul edi
liyor mu! (Kabul sesleri). Tasarının tümü hak
kında söz istiyen yoktur. Maddelere geçilmesini 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel 
Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak

kında kanun 

MADDE 1. — Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğü 1947 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik 
cetvelde yazılı tertipleri arasında 101 000 lira
lık aktarma yapılmıştır. 

B. • Eklenen Düşüleu 

2 Emekli, dul ve yetim aylık
ları 1 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. , 

7 Posta, telgraf ve telefon . 
ücret ve giderleri 45 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

9 İşletme, bakım ve yenileme ' 
giderleri 101 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

17 ̂  Yabancı uzmanlar ile ya
bancı memleketlere gönderi
lecek öğrenci giderleri 55 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

(Birinci madde tekrar okundu). 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul eden]er... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oya sunuyorum. 

3. — İstanbul Üniversitesi 1947 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A) işaretli tetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Komisyonu raporu (1/212) [1\ 

BAŞKAN — Bu da 16 Haziran* tarihinde 
tevzi edilmiştir. Nizami müddet henüz geçme
miştir. Eğer yüksek heyetiniz karar verirse mü
zakere ederiz. (Muvafık sesleri). Müzakeresini 
kabul edenler... Etmiyenler... Müzakeresi kabul 
edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmiyen
ler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

İstanbul Üniversitesi 1947 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapıl

ması hakkında kanun 
MADDE 1. — İstanbul Üniversitesi 1947 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin 
ilişik cetvelde yazılı tertiplerinden (30 000) lira 
indirilerek aynı cetvelde (Tıp Fakültesi tedavi 
ve tahlil işleri döner sarmayesi) adiyle ye
niden açılan 47/ A bölümüne olağanüstü ödenek 
olarak aktarılmıştır. 

B. Düşülen 
28 Öğretimi ilgilendiren gereç giderle

riyle inceleme ve araştırma gider
leri 5 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

33 Tıp Fakültesi taşıt giderleri - 5 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

45 Tıp Fakültesince yiyecek karşılığı, 
hastanelere yapılacak yardımla öğ
retimi ilgilendiren fazla giderler 
karşılığı , 20 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu) 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi cetvelle birlikte oya arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde cetvelle bir
likte kabul edilmiştir . 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

[1] 214 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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BAŞKAN •— Madde hakkında söz istiyen var 

mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oya arzediyorum. 

4. __ Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Ge
nel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A) i§aretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu 
(J/199) [1] 

BAŞKAN — Bunun da aynı suretle müza
keresine devam edilmesi arzu buyuruluyor mu 1 
(Muvafık sesleri). Devam ediyoruz. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen var mı *? 
Yoktur. Maddelere geçilmesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Mü
dürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — Posta, Telgraf ve Telefon iş
letme Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik cetvelde 
yazılı bölümleri arasında 368 500 liralık aktar
ma yapılmıştır. 

CETVEL 

B. Düşülen Eklenen 
1 Aylıklar 250000 

BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. [ ' , ' • ' • 

6 4178 ve 4598 saydı Kanun
lar gereğince verilecek zam
lar ve yardımlar 250 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

9 iller büro giderleri 18 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

[1] 220 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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B. Düşülen Eklenen 

13 Yolluklar 100 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. . ; 

22 Sanatoryum her türlü gi
derleri - • ıooooo 
BAŞKAN — Kabıü edilmiş
tir. 

39 3375 sayılı Kanun gereğin
ce kaldırılmış izmir Tele
fon Şirketine ödenecek tak
sit karşılığı 18 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

(Madde 1 tekrar okundu). 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. •— Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelin 17 nci (Tesi
sat ve bina inşaatı ile taşıt satmalma giderleri)".' 
bölümünün 2 nci (4892 sayılı Kanun gereğince ' 
girişilen ve girişilecek olan yüklenmeler kar
şılığı) maddesine 1 500 000 lira ek ödenek ve
rilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. -— Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. -

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye ve Ulaştır-
ma Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 
Efendim, Erzincan Milletvekili Saffet Arı-, 

kan ve Sivas Milletvekili Şemsettin Günaltay'm, 
Partiler Meclis Gruplarının Büyük Millet Mec
lisinde birer faaliyet uzuvları olduğunun belir
tilmesi hakkında önergesinin tevzi tarihi 16 dır. 
Henüz üzerinden 48 saat geçmemiştir, tehir edi
yoruz. , 



ya mdıgı za- larım dikkatle okumuşlarsa, ki okumuşlardır, m-
lorama Kamı- safla düşünürlerse Recep Peker Hükümeti köy-
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onların mağduriyetini mucip olacaksa, Hföküme-
tiniz bunu asla istemiyor. Mağduriyetleri izale 
edecek tedbirleri başbaşa gelip Bakan arkadaş
larımızla tetkik edin dediler. 

Bunu insafla mütalâa etmek lâzımdır. Hü
kümet bunu bu şekilde düşünmüş ve getirmiş
tir. 

Bunu bu suretle arzettikten sonra kanunun 
aleyhinde bulunan bir arkadaşınız sıf atiyle gör
düğüm noksanlıkları arzedeceğim: 

Muhterem arkadaşlar, bütün gerekçeleri, Hü
kümetin ye komisyonların gerekçelerini gözden 
geçirdiğimiz zaman görülür ki, Kanunun temin 
edeceği bu parayı karşılamak için ve başka yer
lerden para bulmak için gerek Hükümet ve ge
rekse Komisyonlar büyük cehtü gayret göster
mişlerdir. Nihayet bir çare bulunamadığına ka
naat getirdikten sonradır ki, verginin esas pren-
sipini bir zaruretin icabı olarak kabul ettiklerin
den dolayı vergiyi de kabul etmişlerdir. İçişle
ri Komisyonu bunu bilhıssa sarahatle ifade et
miştir. Böyle bir kanunun esas prensipleri üze
rinde çekingen davranan komisyonlar para bul
mak zaruretiyle karşılaşınca bizzarur bunu ka
bul etmişlerdir. Fakat yine Kanunun esasi bizi 
tatmin edici vaziyette değildir. Hattâ Arazi 
Vergisine zammı tazammun eden bu Kanunun üç 
sene gibi bir müddete maksur ve münhasır kal
masını da sırf bu zaruretin bir icabı olarak ka
bul etmek lâzımgelir. 

Böyle olmakla beraber verginin mucip se
bepleri içerisinde benim arkadaşlarımın mütalâ
ası hilâfına en , kıymetli gördüğüm nokta şu
dur. Memleket dâhilinde hububat satış fiyatla
rının 1938 yılma nazaran yükselişi ve arazi kıy
metlerinin yükselişidir. Hakikaten Hükümetin 
bu noktayı nazariyle tamamen hem fikirim. Bu 
bakımdan düşünülürse Kanunun derhal kabul 
edilmesi icabeder. Fakat arkadaşlar; meseleyi 
biraz inceledikten sonra, anlaşılıyor ki, mesele 
yalnız bu bakımdan mütalâa edilince, esaslı ve 
doğru bir yola gittiğimize bizi ikna edemiyor. 
Şimdi hakikaten 1938 yılma nazaran hububat 
fiyatları ve arazi fiyatlarının yükselişi normal 
bir yükseliş değildir. Bu muhakkaktır. Bu 
yükselişten kimler istifade etmiştir. Bilhassa 
7 Eylül kararından sonra bu yükselişten istifade 
eden mütenevvi mahsul istihsal eden zürra ve-
yahutta buğday arpasını satabilecek kadar ge
niş zeriyat yapan hububat müstahsilidir. 
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Halbuki bunun yanında bir kısım müstahM 

vardır ki tamamen bol senede dar sene de 
kendi geçimini dışarıdan başka çalışmalarla 
temin etmek zorunda kalan ufak arazi sahiple
ridir. Bize Hükümetin verdiği hesaba, komis
yonlarda yaptığımız tetkika nazaran maalesef 
diyeceğim, çünkü bu kadar dar arazi sahibi1 

mükellef görmek bizim için iyi bir şey değil
dir, ne yapalım ki memleketin vaziyeti icabı
dır, bir dekar arazi ile 30 . dekar arasında ara
ziye sahip memleket içinde 7 milyon mükellef var
dır. Ve Arazi Vergisinin tahakkuku 15 milyon 
liradır. Bunun 11 - 11,5 milyon lirası kaabili 
tahsil addediliyor. Âzami olan 15 milyon liranın 
8 milyon 496 bin lirasını bir dekarla otuz de
kar arasındaki araziye sahip olan vatandaşla
rın ödemesi lâzımdır. İste bu nokta benim, ka
nunun geldiği günden beri bu dakikaya kadar 
kafamı yoran ve zihnimi işgal eden nokta bu
dur. Bir dekarla 30 dekar arasında araziye sa
hip vatandaşlardan bu zam dolayısiyle 8 milyon 
496 bin lira para tahsil etmek zorunda kala
cağız. Halbuki arkadaşlar, 500 dekarla, 5 000 
dekar arasındaki arazi sahiplerinden tahsili ica-
beden paranın yekûnu 745 000 liradır. Bunla
rın sayısı da 27 000 kişidir. Tahrir kıymetle
rinin yani. verginin matrahı tesbit edilirken 
yüksek arazi sahipleri, esasen fiatları gayet dun 
takdir ettirmenin yolunu bulmuşlardır. Bizim 
Türkçe'de bir darbımesel vardır, muhterem 
arkadaşlar belki biraz şeydir amma, affmızı ri
ca ederim, zengin arabasını dağdan aşırır, fuka
ra düz ovada yolunu şaşırır, derler, geniş arazi 
sahipleri de hakikaten işlerini uydurmuşlardır, 
tahrir esnasında. Şimdi hükümetten aldığımız 
hesaplara nazaran 1 - 30 dekar arasındaki ara
ziye sahip olan vatandaşların, memleket ölçü
sünde hektar hesabiyle vasati fiyat 97'lira tu
tarken, 500 dekarla, 5 000 dekar arasında, arazi 
sahibi olanların hektar basma vasati fiyatı bu
nun yarısıdır. 5 000 den fazla olanlar bunun 
dörtte biridir. Yani geniş arazi sahiplerine ha
kikaten bu vergiye iki misli zam edilse ödeye
cekleri para ufak, 30 dekar araziye sahip olan 
vatandaşların ^diyecekleri paranın dört misli 
Ödeseler yine erişemiyecektir. 

Bu bakımdan şöyle bir hesap yaptım. 30 
dekara kadar araziye sahip olan vatandaşların 
nısfı mütenevvi mahsul idrak eden, bağı, bah
çesi, incir bahçesi olan vatandaşları kabul et-
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sek ki, bunların mahsulleri mütenevvi olduğu 
için, 7 Eylül kararından istifade ettikleri için, 
zammı biran için kabul edelim, bunun nısfı 3,5 
milyon mükellef olur. Bundan arkadaşlar 1,5 
milyonu düşersek, yine iki milyon mükellef 1 - 30 
dekar arasındaki araziye sahip ve doğrudan 
doğruya hububat istihsal eden vatandaşlardır. 
Şimdi ben komisyonda dedim ki; arkadaşlar bu 
kabîl vatandaşları, Başbakan da aynı şekilde 
bu kabîl olanları, istisna etmek suretiyle mağ
duriyetini önleyelim dediler, buna bir formül 
bulun dediler. Komisyonda bu, münakaşa edil
di. Orada bulunan bakanlığın mütehassıs arka
daşları, bunu tefrik mümkün değildir. Def
terler ve sairede ihtilatat olur, dediler. Ben 
o kanaatte değilim. Biraz fazla çalışsalardı, 
teşkilât içinde çalışan arkadaşlar ona göre ted
birler alsalardı bu tefrik mümkün olurdu, ka
naatini taşıyorum. Mümkün olacaktı. 

Sonra buna karşı yine bu istisnayı teklif et
tiğimiz zaman Maliyeci arkadaşlar dediler ki 
bu vergi sistemi, gayrimenkul sermaye vergisi-
dir, üzerindeki mahsulün vergisi değklir. Binae
naleyh bunda istisna kabul edilemez. 

Kabul edilmez doğru amma binalar da gayri
menkul değil midir? Binalarda 20 liraya kadar 
iradı gayrisâfisi olan vatandaşlar vergiden müs
tesna değil midir? Ayni istisnayı bunun için 
de kabul etmemiz mümkündür. Fakat Bakan
lığın mütehassıs arkadaşları bunun mümkün ol
madığı kanaatini ileri sürerek fikrimi kabul et
mediler. 

Şimdi arkadaşlar, ister bu vergi gayrimenkul 
sermaye vergisi olsun isterse ne çeşit vergi olur
sa olsun vergiyi ödiyecek mükellef bu parayı 
nereden tedarik edecektir? Mesele burada. Birin
ci şart olarak arazisi üzerinden alacağı mahsulle 
ödiyecektir. ödiyemediği takdirde amelelik ya
parak ödiyecektir. Amma evvelâ arazisinden ala
cağı mahsule müracaat edecektir. Elimdeki he
saplara göre seçim bölgem olan Bolu'da, ki İç
işleri Bakanlığının kayıtlariyle karşılaştırdı, ta
mamen uygundur, dekar hesabiyle arazinin kıy
meti 20 lira ile 80 lira arasındadır. Ben bunu 
âzami fiyatları bırakıyorum, 30 lira olarak kabul 
ediyorum, vasati fiyat hesabiyle dekarı 30 lira 
olan bir vatandaşın 30 dekarlık arazisinin kıy
meti 900 liradır, bunun üzerinden vergisini ve
riyor. 900 liranın vergisi demek, demek ki, 9 
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lira. Şimdi buna bir misli zammedersek 18 lira 
verecek demektir. 

Şimdi bu arkadaş 30 dekarm hepsini ekmez, 
nihayet ekeceği 15 dönümdür. Binaenaleyh bir 
vatandaş 30 dekardan 15 dönümünü ekecek ve 18 
lira vergi verecek demektir. 15 dönümden istih
sal edeceği buğday da o vilâyetin en bol senesin
de, köylünün yüzü güldü dediğimiz zamanda 
1250 kilodur, 1251 kilo olamaz. 1250 kilo buğ
day beş nüfusluk bir ailenin bir senelik geçimine 
karşılıktır, fakat arkadaşlar beş nüfuslu bir 
aile bu buğdayla bir sene geçinemez. Beş nüfus
lu ailenin senede vasati olarak 1 500 kilo buğda
ya ihtiyacı vardır. Tabiî yetmiyen kısmı dışarı
daki çalışmalariyle temin edecektir. 

Şimdi kendi geçimini temin etmek için dışa
rıdan başka vasıtalara başvurmak zaruretinde 
kalan vatandaş, bu zammı kabul ettiğimiz tak
dirde 18 lira vergi ödemek mecburiyetinde kala
caktır. Gerekçeleri de gördüm, malî gelir he
saplarına göre bir dönüm için 7,5 kuruş vergi 
ödendiği anlaşılmıştır. Belki yekûn üzerinden 
böyledir amma birçok yerlerde ve ekseriyetle dağ
lık arazi üzerinde yaşıyan vatandaşlar bu va
ziyette değildir. Benim yaptığım hesaba göre 
böyle olan vatandaş bir dönüme 60 kuruş öde
mek mecburiyetindedir. 

Şimdi arkadaşlar, benden evvelki arkadaşla
rım birçok noktaları izah ettiler, dediler ki, ver
ginin matrahı esasen uygunsuzdur. 1936 senesinde 
Arazi vergisi tahrir yapıldı. Bu tahrirlerde ara
zi kıymetleri ve arazinin verim ve geliri ölçül
müyor. Dar topraklı ve çok nüfuslu yerde ara
zi kıymetli oluyor. Arazi kıymetli olduğuna 
göre mahsul azdır. Bu yüzden vatandaş müş
kül vaziyete girecektir. Sonra tahrir vaziye
tinde diğerleriyle kaabili kıyas olmıyan bir 
ahenksizlik vardır. Çünkü birçok yerlerde tah
rir komisyonları Hazinenin aleyhine birçok yer
lerde de mükellefin aleyhine yanlış hesaplar 
ve yanlış tahminler yapmışlardır. Bunun ortası 
çok azdır. Yine hatırlıyorum, bu tahrirler mu
ayyen zaman içinde bitmediğinden Maliye Ve
kâleti tahrir komisyonlarına birer tebliğ gön
dererek günde 75 muamele yapmağa mecbursu
nuz demiştir. Bunun karşısında komisyonlar bir 
tepenin üstünde oturup uzaktan görmek sure
tiyle tahriri yapmışlardır. Bunlar birer vakıa
dır. Burada bazen Hazinenin aleyhinde yüz lira 
edecek tarlaya on lira yazılmıştır, pazen dş 
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mükellefin aleyhinde on lira tutan tarlaya 100 
lira yazılmıştır. Şimdi bu zammı yaptığımız 
takdirde ufak arazi sahiplerinde bu nispetsiz
lik iki misline yıkacaktır. Biz en ziyade dar 
topraklı vatandaşların yani 30 dekara kadar 
arazi sahiplerinin vaziyetini düşünmek mecbu
riyetindeyiz. Ve bunlar üzerinde duruyorum. 

Şimdi arkadaşlar; Komisyonda konuşulur
ken bu şekilde mağdur olan vatandaş varsa 
müracaat etseydi, işini yaptırsaydı dediler. Ar
kadaşlar bu, kolay değildir. Bugün için mü
racaat etmek vaziyetinde kalırsa bugünkü fi
yatlar normal fiyatlar değildir. Müracaat eden 
vatandaşın elindeki arazisinin zamanındaki ver
gisi üç misli artacak onun yanıbaşındaki aynı 
şekilde kalacaktır. 

Bazı arkadaşlar yine Komisyonda ileri sür
düler, umumi tahrir yapılsm. Umumi tahrir ya
pılırsa bunun birkaç misli vergi almak müm
kündür. Fakat kabul buyurulur mu ki ; normal 
olmıyan şartlar içinde böyle bir arazi tahririni 
kabul ederek vatandaşın yarınki vaziyetini da
ha müşkül bir hale sokalım? Tabiatiyle bu doğ
ru değildir. 

Şimdi arkadaşlar; ben bütün bunları arzet-
tikten sonra, benim noktai nazarıma göre, Hu
susi İdareleri bu müşkül durumdan kurtarmak 
için düşündüğüm iki şey vardır bunları arzede-
ceğim. 

Birisi, Hususi İdareleriu bizatihi bünyelerin
de yapılacak tasarruf ve tadiller, ikincisi de dı
şarıdan Mahallî idarelere yapılacak yardımlar
dır. 

Birincisi, bünyelerinde yapılacak tadil ve ta
sarruflar şunlardır : 

1. — Hususi İdarelerin bütçelerinde Beden 
Terbiyesi tahsisatı namı altında, bir para var
dır bugün için Devlet bütçesinde de birçok mü
nakaleler kabul ettik. Millî Müdafaa ihtiyacı 
için. Bu, Beden Terbiyesi parasını durdurmak. 
Bu tahsisatı bugün için, bize lâzım olan kısım
lara sarfetmek, bu da mümkündü.. 

İkincisi; mademki kanun üç seneye nıaksur, 
olarak teklif ediliyor önümüzdeki gelecek yıl
larda Mahallî İdarelerin vaziyeti taayyün ede
cek, kanunların gelmesine kadar bir zaman ka
zanmak için bir kanun teklifi pekâlâ olabilirdi 
Aynı zamanda Hususi İdare bütçelerinde Mer
kez Bankası hissesi bu şene alınmıyabilirdi. Bu 
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da yapılmadı, yapılabilirdi. Sonra kadrolar
da tasarruf, masraflarda tasarruf bunlar pekâ
lâ mümkündü. Bu Komisyonda tesadüfen İs
tanbul Vilâyetinin kadrolarında bu açık dola-
yısiyle bir tasarruf yapıldı mı, dedim yok. Son
ra arkadaşlar, bilhassa dağlık memlekette bu
gün katiyetle temin ve arzetmek isterim ki, 
mektum arazi miktarı çoktur. Elimizdeki ka
nun bu mektum araziyi bulmak için birçok usul
ler göstermiştir. Kazalarda mektum araziyi 
takip edecek ve bulacak memurlar hep bir da
irededir. Şimdiye kadar bulunanlar tapu da
irelerinde yapılan muameleler dolayısiyle mey
dana çıkanlardır. Bendeniz bilhassa orman mm-
takalarmda, açma vesaire dolayısiyle elde edil
miş birçak mektum arazi bulunduğuna kaaniim 

Sonra arkadaşlar, komisyonda teklif ettik; 
ilk öğretmen maaşlarını umumi muvazeneye nak
ledelim ve bunun karşılığı olan Arazi Vergisini 
de Umumi Muvazeneye almak suretiyle bunu 
kısmen karşılıyalım diye. Bunun için yeni bir 
kanun gelecek, bununla da meşgulüz dediler. 
Halbuki arkadaşlar; bunlar üzerinde çalışılmış 
olsa bu da halledilmiş ve bu 10 milyon liranın 
bir kısmı da bunlarla karşılanmış olurdu. 

Şimdi dışardan varidat temini şekillerini ar-
zedeceğim. 

Toprak Mahsulleri Ofisinin bu sene buğday 
satışlarından temin ettiği fazla varidattan, ken
di masrafları çıktıktan sonra kalan bir miktarı
nın buraya tefriki mümkündür. Müskirat fi
yatlarına zam teklif edildi Tekel Bakanı arkada
şımız bu işe katiyen yanaşmadı. Halbuki husu
si idarelerin varidat kısmında vilâyet dahilin
de satılan müskirattan bir kısmı.hisse alır eğer 
bu hisseyi tezyit etmek imkânı olsaydı 10 milyon 
değilse bile bir kısmını temin etmek mümkün ola
caktı. 

Sonra muhterem Maliye Bakanı arkadaşımı
za gümrük varidatının bu seneki gelişine göre 
taliminden daha fazla temin ettiği anlaşıldığın
da bundan bir karşılık göstermek mümkün de
ğil mi. dedik. Bize karşılığında birçok masraf
lar gösterdi bunu da temin etmek mümkün ola
madı. Son bir teklif olarak İstanbul, Ankara, 
İzmir, Zonguldak gibi tamamen Toprak Mah
sulleri Ofisinden buğday almak suretiyle halkı 
iaşe eden merkezlerde ekmek fiyatlarına birer ku
ruş zammedelim, dedik buna da arkadşlarımız 
yanaşmadılar; buralarda amele var dediler. 
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Buradaki bir kısım ameleyi düşünüyoruz amma 
ağniya da var. Bir kuruş fazla verirse mesele
nin bir kısmı halledilmiş olur. 

Şimdi arkadaşlar, bir nokta}ra daha doku 
nacağım. Maliye Vekâleti bu sene 20 milyon 
liralık mahallî idarelere yardım yaptı. Diğer 
taraftan, şunu arzedeyim, gerçi mahallî ida
relere bu yardımı yaptı amma, mukabilinde ka
zanç, Buhran, Muvazene namı altında tekrar 
geriye alıp, bir elden aldı bir elden verdi. Ma
liye Bakanı gerçi diyecek ki kanuni hakkımdır, 
fakat hakikat da budur. Yapılan yardım.öbür 
yoldan geri almıyor. 

.Simdi bu zam kanunu kabul edilmediği tak
dirde birçok muallim arkadaşlar maaş alamıya-
çak hakikaten bu endişe varittir. Bu hususta 
ben şunu temenni ediyorum; Recep Peker Hü
kümeti gayet güzel bir metotla ve hesapla işle
rini yürütmektedir, bir senelik tatbikat da bize 
bu hususta büyük bir itimat vermiştir. Bu me
seleyi de katiyetle ele alıp ikinci bir eleme ya
parsa muallim arkadaşlarımızın maaş işini günü 
gününe teinin etmek mümkün olacaktır. 

Şimdi bütün bunları arzettikten sonra ben, 
gerek Sayın Recep Peker Hükümetinden ve ge
rek Yüksek Meclisten şunu rica edeceğim; ade
ta bu verginin alınmaması, bu zammın yapıl
maması meselesinde hepimizin bir gönül arzu
muz var. Zarureti, ihtiyacı da takdir ederiz. 
Eğer muvafık görürseniz, biz bu tasarıyı mem
leketin gelir ve bütçe işlerinde yetkili olan Büt
çe Komisyonuna geri çevirelim, Hükümette mu
vafakat etsin. Orada arzettiğim diğer hususlar 
hakkında da ince bir tetkik yapılsın. Mahzur
ları izale edilecek yeni bir tasarı ile bu işi kar
şılama şeklini temin etmiş olalım. Böylece ha
reket edersek herhalde memleket için daha müs
pet, daha faydalı bir neticeyi istihsal edeceği
mize eminim. 

Son sözüm: Bir arkadaşım tekrar etti, ben 
de tekrardan zevk duyacağım. Biz altı senelik 
şu sıkıntılı harb senelerinde memleketin servet 
eshabma zaruret karşısında bir Varlık Vergisi 
koyduk. Bu Varlık Vergisinin tepkileri fırsat 
ve zaman buldukça hâlâ şurada burada söylen
mektedir. Halbuki bunun birkaç misli vergiyi 
birkaç misli fedakârlığı Türk köylüsü daima yap
mıştır. Ve gerekirse ve kendisi de buna kaani 
olursa ki onlar da daima bizimle beraber düşü
nür, biribirimizden ayrılığunız yoktur. Çünkü 
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Türk köylüsüne bu memleketin efendisi diyen 
biziz bu bakımdan gerekirse 300 milyon, 400 mil
yon, 500 milyon değerinde kendisinden herşeyi 
vermeye hazırdır. Türk köylüsünün büyük aza
meti ve vekarı karşısında bu 11 milyon gibi 
ufak bir yekûnu istemiydim. Çünkü lâzımolur-
sa daha büyüğünü vermeye Türk köylüsü hazır
dır. Bu yönden tekrar rica ediyorum. Bu ta
sarıyı Bütçe Komisyonu alsın ve daha esaslı bir 
şekilde bize getirsin. (Kâfi sesleri). 

BAŞKAN — Oya sunulmuş olan tasarılar 
hakkında oyunu kullanmıyan var mı? Oy topla
ma muamelesi bitmiştir. 

Yeterlik hakkında söz söylenmekte ise de eli
mizde yeterlik önergesi yoktur. 

Buyurun, Ahmet Ali Çınar! 
AHMET ALÎ ÇINAR (Burdur) — Efendim, 

konu enine boyuna tetkik edilmiş ve yüksek 
Meclis tenevvür etmiştir. 

Yalnız arkadaşlar, Hususi İdareler için bir
çok çareler ileri sürdüler. 

Bendeniz de bu hususta bir çare arzetmek 
istiyorum. 

Sümerbank, mallarını çok ucuz bir fiyatla 
tüccarlara vermekte ve fakat bu mallar halkı
mıza iki misli fazlasiyle intikal etmemektedir. 

Ne kadar çalışılırsa çalışılsın, bunun önüne 
geçilememektedir. 

Ben teklif ediyorum, vilâyetlere ayrılan kon
tenjanlara bir yüzde ilâve edilsin ve ayrılan bu 
yüzde ile hususi idarelerin masrafları karşılan
sın. 

BAŞKAN — Arzettiğim gibi elimde yeterlik 
hakkında bir önerge yoktur, binaenaleyh, sözle 
yapılan yeterlik teklifini oya sunraıyacağım. 
(Geliyor sesleri). 

Yeterlik hakkında önerge gelmiştir. (Gülüş
meler). 

Müsaade buyurursanız söz istiyen arkadaş
lara, bu yeterlik teklifi kabul edilmediği takdir
de söz vereeeğim. Çünkü îçtüzük dairesinde 
hareket etmeğe Makamı Riyaset mecburdur. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MÜNİR BİRSEL 
(İzmir) —• Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü söz istiyor. 
Buyurun! 

Yine İçtüzük gereğince evvelâ Komisyon Söz
cüsüne söz vermeye mecburum, ondan sonra 
önergeyi reyinize sunacağım. 

— • • * » — 
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BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MÜNİR 

BİRSEL (İzmir) —Sayın arkadaşlar, muhte
lif komisyonlarda ve nihayet Bütçe Komisyonun
da incelenerek yüksek huzurunuza sunulan ta
sarının komisyonda lehinde rey veren arkadaş-
larm ve bu suretle de komisyonumuzun kararını 
huzurunuzda izah etmek ve burada söylenilen
ler hakkında, komisyonda geçen müzakerede va
rılan sunuçlar üzerinde yüksek heyetinizi tenvir 
etmek, aydmlatmağa çalışmak vazifemdi. Bu va
zifemi yapacağım. 

Şimdi iptidaen şunu kaydetmek isterim. Bu 
işin komisyona iadesi yolunda bazı tekliflerde 
bulunuldu. Bir kısım arkadaşlar da ret teklifinde 
bulundular. Filhakika red teklifi daha geniş bir 
teklif olduğu için evvelemirde onun mütalâası 
ieabeder amma ben komisyona iade hakkında 
ileri sürülen noktai nazarların istinat ettiği se-
bebler hakkında, daha evvel yüksek heyetinizin 
bilgi edinmesinde fayda mütalâa ediyorum. 

iki arkadaş komisyona iade sebebi hakkında 
benim aniıyabildiğim iki noktai nazar ve sebeb 
dermeyan buyurdular. Sayın Ziya Cezaroğlu 
arkadaşımız bu tsarınm gelmesini mevsimsiz bul
dular ve zannederim komisyona iadesini de o 
sebebe istinat ettirdiler, eğer aynlış anlamadı 
isem. Ben bunun üzerinde fazla duracak değilim. 
Bir için mevsimli veya mevsimsiz olması, bir 
takdir meselesidir. Herkesin takdiri ayrı ayrıdır. 
Amma mevsimsizliğin sebebini ve izahını an-
lıyamadmı. Şurası muhakkaktır ki; bugün bir 
konu üzerinde tedbir alınması lüzum ve zarureti 
üzerinde hiç ihtilâf yoktur. Alınacak tedbirn şu 
veya bu şekilde olması bir münakaşa mevzuu 
olur, amma tedbir almak zarureti vardır ve bu 
sebeple bu işin yüksek huzurunuza gelmesi yerin
de ve mevsiminde bir zaruretin icabıdır. 

İkinci sebep dermeyan eden, sayın arkada
şım Sait Azmi Feyzioğlu, tasarıda teklif edilen 
tedbirin kâfi olmadığını ve maksadı tatmin et
mediğini ileri sürdü ve rakamlara istinat etti. 
Bendenizce Sait Azmi arkadaşımızın arzettiği ra
kamlar yanlışlık olsa gerektir. İzah edeyim; 
Özel İdareler bütçelerinde, bütçelerinin yapılma
sından sonra hasıl olan açık miktarı takriben 
35 milyondur. 14 milyon, bundan evvel bütçe ile, 
umumi bütçe ile yardım yaptık. 6 milyonunu da 
sabahleyin kabul buyurduğnuz kanunda ek öde
nek ile yardım yapıyoruz, eder 20 milyon lira. 
Arazi vergisinin tahakkuku 14 milyondur, tahsi-
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lâtı 11 küsur milyondur. Küsuratım bırakalım 
11 milyondur. Bunu da oraya eklerseniz 31 mil
yon eder. Geriye üç veya dört milyon kalır. Bu
nun için de iki tedbir alınmaktadır: özel ida
reler bu tedbirleri tatbik ediyorlar. Birincisi; 
kendi bütçelerinde, yapılması zarureti katiye ol-
mıyaniarı tehir etmek; ikincisi, bakaya tahsilâ
tına devam etmek. Bu tedbirlerle geri kalan üç 
ilâ üç buçuk milyon liralık bir açığm kapatılma
sını kuvvetle ümit etmekteyiz. 

Demek ki yüksek huzurunuza sunulan kanun 
tasarısı tasvip buyurulursa, bu suretle özel 
İdarelere 11 milyon liralık bir gelir temin eden 
bu tasarı kabul buyurulursa, alınmış bulunan 
diğer tedbirlerle beraber, özel İdarelerin açı
ğının tamamen kapanmış olacağı' kanaatinde
yiz. Bu sebeple teklif edilen tedbirler noksan
dır, ihtiyaca cevap vermiyor şeklindeki müta
lâaya iştirak etmem mümkün değildir. 

Şimdi müsaade buyurursanız arkadaşlar, 
esasa mütaallik olmak üzere ileri sürülen nok
talar hakkında bazı maruzatta bulunayım. 

Bir şeyi peşinen belitmek benim için de va
zifedir. Türk Milleti için köylü ve çiftçinin mev
kii ve ona karşı Türk Cemiyetinin beslediği il
gi, bunun için her birimizin içinden duyduğu 
hisler belki şimdiye kadar hiç bir nesle nasip 
olmıyan derecede, sıcak ve candan bir ilgidir. 

Arkadaşlar, Cumhuriyet devrinin çiftçi ile 
olan ilgisi ve ona yaptığı hizmetleri, onun ha
yat seviyesinde, onun istihsal hayatında, onun 
yaşayışında, onun yetişmesinde, onun kültür sa
hibi olmasında, onun sağlık işlerinde gösterdiği 
alâka Cumhuriyet devrine kadar, değil yalnız 
Türkiye'de başka memleketlerde bile misline 
tesadüf edilemiyecek kadar esaslı ve büyüktür. 
Cumhuriyet devrinin nesH ve bu devirde idare 
mesuliyetini üzerine alanlar memleketin bu te
miz evlatlarına, büyük kitlesine gösterdiği ilgi
ler ve elden geldiği kadar yapabildiği hizmet
ler ile ilelebet iftihara değer dersem bu sözleri
mi hiç de kendimizi övmüş sayılmamaklığım 
ieabeder. 

Bir noktaya daha işaret etmek isterim Bu
rada mevzuun haricinde ve objektif olmıyan 
bazı sözler söylendi. Ben bunların hepsine ay
rı ayrı cevap vermek arzusunda değfiim amma, 
millet huzurunda, millet kürsüsünde bazı nok
taları belirtmekte, ifade etmekte zaruret görü
rüm. :*••'• : • 

— Wl—T 
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Bir arkadaşımız çiftçinin vergi verdiğin

den bahis buyurdular ve nihayetinde de kan ver
gisinden bahse kadar ileri gittiler. Köylünün 
hârb esnasında verdiği vergiler hakkında, bu ar
kadaşın, ifadelerini köylü hesabına noksan bulu
yorum! Kaldıki, köylünün harb esnasında ver
diğini ifade etmek, bugünkü meşeyi halledemiye 
ceği gibij Türk cemiyeti içerisinde millet fertle
rinin fevkalâde zamanlarda ve harb içerisinde 
yaptığı fedakârlıkları birbirinden ayrılık veya 
üstünlük gibi bir mâna ifade edilecek olan bu 
sözlerine iştirak etmek te mümkün değildir. 
Elbetteki arkadaşlar harb içerisinde herhangi bir 
tefrik ohnaksızın sınıf ve zümre gözetmeksizin 
memur, esnaf, çiftçi, tüccar, sanat erbabı bütün 
milletin her ferdi uhdesine düşen fedakârlığı 
seve seve yapmıştır. Bittabiî bunun içinde mem
leketin öz evlâtlarından çiftçiler de meveuttur. 
Bunu ayrı bir şekilde ifade etmeği doğru gör
mem. t 

Kan vergisi bahsine gelince; kan vergisi bah
sinde bu milletin hiçbir çocuğu diğerinden 
geri kalacak veya ileri gidecek şekilde gayret 
gösterdiğini iddia mevkiinde bulunamaz. Bu 
milletin her çocuğu kan vergisi vermek lâzım-
geldiği zaman gözünü kırpmadan bu borcu öde
meyi bilmiştir. Memuru da, şehirlisi de, köylü
sü de, çiftçisi de, tüccarı da... Hepsi bunu bil
miştir. Bu konuya bu mevzuda herhangi bir 
mütalâamın delili olarak ileri sürmek yerinde ol
maz. 

Arkadaşlar, çiftçinin vaziyetinin kötülüğü 
veya iyiliği üzerinde de konuşuldu. Ben burada, 
çiftçinin vaziyetini çok fena gösteren sözlere 
sizin de iştirak edeceğinizi zanetmiyorum. O ka-
naattayım ki, çiftçinin vaziyetini kötü olarak ifa
de eden arkadaşlar herhalde hakiki vaziyeti ifa
deden uzaklaşmışlardır. Hepinizin hissine ter
cüman olarak diyebilirim ki, çiftçi kütlesinin bir-
anevvel refaha ermesi hepimizin başlıca iç 
arzumuzun en samimîsidir. Biz bu tedbirleri al 
mak için elimizden gelenleri yapma hususunda 
en samimî duygularla mütehassızız. Kusurumuz, 
hatamız belki olabilir, bunların hepsi münakaşa 
edilebilir amma şurasını ifade etmek lâzımdır 
İnsanların bazıları yapılan işleri, yapılan iyilik
leri, yapılan hizmetleri bazan kolay ve çabuk 
unuttular, amma arkadaşlar, Devlet işinde bulu
nan, âmme hizmetinde bulunanların yaptıkları 
isleri ifade etmek, hatırlamak, hem o neslin bor-
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cudur hem de tarih onların yaptıkları hizmetleri 
mütalâa edecek ve üntitmıyacaktır. Bu neslin 
çiftçiye ve köylüye yaptıkları hizmetleri ne bu 
nesil ne de tarih unutmiyaçaktır. Şimdi müsaa
denizle bu tasarıyı şevke saik olan vaziyet üze
rinde durayım: 

Arkadaşlar; Özel İdarelerin bugünkü vazi
yeti üzerinde iki şekilde konuşuldu. 

Birisi umumi şekilde konuşuldu. Birisi de 
rakamlara müstenit olarak bütçe ve ihtiyaç 
üzerinde konuşuldu. 

Umumi şekilde konuşan arkadaşlardan, bil
hassa Hakkı Gedik arkadaşım, bu Özel İdare
lerin takatsiz bir strüktürlü teşekkül olarak gös
terdi ve ona yapılan yardımı teknik bakımdan 
israf addederim buyurdular. Şimdi arkadaşlar, 
Özel İdarelerin umumi vaziyeti üzerinde çok 
uzun konuşmak mümkündür. Bilhassa demok
ratik icaplara en uygun bir şekilde mahallî 
hizmetlerin mahallî uzuv ve teşekküller tara
fından görülmesi ve bunun en iyi şekilde na
sıl görüleceği üzerinde durulabilir, zannetmem 
ki, Hakkı Gedik arkadaşım, mahallî hizmetlerin 
mahallî uzuvlar tarafından görülmemesi üze
rinde ve Özel İdare teşkilâtının ilga edilmesi 
yolunda bir mütalâa serdetmiş olsunlar. Bunu 
zannetmiyorum. Böyle anlamadım. Amma bu 
türlü mütalâada da bulunabilirler. Fikre hür
met ederim. Amma bu mevzuu, daha geniş şe-v 
kilde esaslı incelemelere tâbi tut tuktan sonra, 
konuşmak, lâzımdır. Bugün bunu burada hal
letmek imkânı yoktur. Kendileri de zaten bu
nun üzerinde durmıyacağım dediler amma ar-
zettiğim kelimeleri ve fikirleri de ifade ettiler. 

İşin hesap kısmında aleyhinde konuşan ar
kadaşların birçoğu durmadılar, bazıları durdu
lar. Anıma bu herkesçe bilinen birşeydir. Ar
kadaşlar, özel İdarelerin ihtiyaçlarının ve za
ruri masraflarının icabettiği masraf ile kendi
lerine kanunla temin ettiğimiz gelirleri arasında 
fark mevcuttur, yani açık mevcuttur. Bunu 
kimsenin inkâr etmesi imkânı yoktur. Bu açık 
bu yılbaşında 35 milyon lira olmuştur. Bu açığı 
önlemek bir zarurettir ve bu zaruretin tedbirini 
almağa Büyük Millet Meclisi Devletin, milletin 
işlerini halletmek, ona elkoyarak tedbirler bul
mak vazifesi ile mükellef olan Milletvekilleri bu 
işi halletmek durumundadır. 

Şimdi şuhalde tedbirin alınması zaruretini 
ibtidaen hiç ihtilafsız kabul etmek lâzımdır. Ar-
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kadaşİar bu açığın Vüeıide gelmesindeki âmil
lerden birisi de bu yılbaşiilda bütün Devlet me
murlarına kabul ettiğimiz zammın özel İdare 
bütçelerinden aylık alanlara da teşmili vardır. 
Bunu yapmıyaeak mı idik. Hiç şüphesiz, hiç bi
riniz böyle bir mütalâa buyurmadınız. Büyük 
Meclis Devlet memurlarına, zammı kabul ettik
ten sonra özel idarelerin memurlarına zam ka
bul edilmemesi imkânı düşünülebilir mi idi? 
Böyle birşey hiç birinizin hatırından geçemezdi. 
Ohalde bu tedbiri aldığımız zaman, senenin ba
şında bu açığın tedbirleri de Hükümetçe düşü
nülmüş ve bu kanun tasarısı da Meclise gelmiş 
bulunmakta idi. Şunu ifade etmek isterim ki ; 
hâdiseler bizi sürüklemiş değildir. Biz hâdise
lerin değil, zaruretlerin icabını vaktinde düşüne
rek, Hükümet olarak vaktinde hâdiseleri, icap
ları ve zaruretleri teemmül ederek, hem mas
rafı ve hem de bunun karşılığını düşünerek bir 
tedbir alma yoluna gidilmiştir. Bunu kaydetmek 
isterim. 

Arkadaşlarım; bu vaziyeti bu suretle tesbit 
ettikten sonra alnıacak tedbirlerin ne olabilece
ğini düşünmek lâzımgejir. Her Komisyonumuz 
bunu düşündü. Burada söyliyen arkadaşlardan 
mühim, biı- kısmı müspet tedbir üzerinde durma-
dîılar, olabilir. Bir kısmı da müspet tedbir der-
meyan buyurdular. Gayet aşikârdır ki bu, ka
nunda iki tedbir düşünülebilir. 

1. — Masrafları indirmek. Yani yapnuya 
mecbur olduğumuz hizmetlerin bir kısmını 
yapmamak. 

2. — Yeni gelir membaı temin etmek. 
Özel idarelerde hangi hizmetin indirilmesini 

kabul ve tasavvur edebiliriz. Bu yolda bir tek
lifi hiç kimse ifade etmemiştir. 

Umumi bütçeye tâbi olan hizmetler arasında 
yapabileceğimiz tasarrufların neler olduğu, daha 
sabahleyin kabul edilen aktarma ve ek ödenek
lere ait tasarıda gayet esaslı çalışmalardan son
ra açık bir şekilde tesbit edildi, bu da tasvibi
nize mazhar oldu. Umumi bütçede herhangi bir 
hizmetten indirme ve hizmeti terketme suretiy
le bir tasarruf yapılması mümkün olsaydı biz 
sabahki konuşmalarımızda, tetkiklerimiz sıra
sında onu temin etmez mi idik? Umumi bütçe va
ziyetini her ihtiyaçları karşılar şekilde bolluk 
içinde mütalâa etmeye imkân yoktur. Şuhalde 
gelir membalarına gitmek lâzımdı. Gelir m em-
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balarında iki umumi kişini üzerinde konuşula
bilir. Bu da konuşulmuş, tetkik edilmiş, ince
lenmiştir. Arkadaşlarım, yapılan tetkikler sı
rasında umumi bütçenin gelir membaları üze
rinde elde edilecek varidatların ne olacağı hak
kında muhtelif Komisyonlarda, muhtelif arka
daşlar tarafından ayrı ayrı çareler mütalâa 
edildi. 

Gümrük Vergisi munzam kesire eklenmesi 
ileri sürüldü. Bunun hakkında içişleri Komis
yonunun gayet müdellel olan raporu, vaziyeti 
gayet açık bir şekilde izah etmektedir. Böyle 
bir zammın ihtiyacı karşılamıyacağmı ve ha
yat pahalılığı üzerine tesirler yapacağını izah. 
etmiş bulunuyorlar. 

Tekel mamulâtına zam bahsinde 180 kusur 
milyon lira varidatımızı temin eden Tekel ida
resinin mamulâtını, gerek kâr olarak gerek ver
gi olarak daha ne yüklemenin mümkün olup ol-
mıyacağım takdirinize bırakıyorum. Bunun 
mümkün olmadığını Tekel Bakanı gayet etraflı 
ve açık bir şekilde izah buyurdular. 

Toprak Ofis kârları, diye bir rakam ileri sü
rülmektedir. Sayın arkadaşlar, Ticaret Bakanı 
tabiî bunu sizin huzurunuzda izah eder, fakat 
ben zannediyorum ki, bu noktada bir yanlışlığa 
düşmekteyiz. Toprak Ofis kârları dediğimiz; 
zaman, kâr kelimesini yerinde kullanmadığımız: 
kanaatındayım. Bir fiyat farkı vardır amma 
bu fark hakiki kâr mıdır ? Bu kâr değildir ar
kadaşlar. Bu fiyat farkının karşılıkları var
dır. Bütün hesaplar yapıldığı, bilanço görül
düğü zaman bu kâr 'm olmadığı anlaşılır. Bunu 
Ticaret Bakanının izah edeceğini zannediyorum. 
Biz bunu tetkik ettik, bunu kâr addetmiyoruz 
ve bunun açığı kapayamadığı neticesine var
dık. 

İnşaat tasarrufundan bahis buyuruldu, sa
bahleyin yeni kabul buyurduğunuz tasarı da in
şaat fasıllarında 6,5 milyon liralık bir tasarruf 
yaptık, yaptığımız bu tasarruf hakikaten en 
zaruri hizmetleri, tahsisatını bu sene başka yere 
nakledip, gelecek seneye bıraktığımız işlerdir. 
Acaba diğer ne gibi inşaat masraflarından ta
sarruf edebiliriz? Bunların hangisi üzerinde ta
sarruf yapmamız kaabil olabilirdi, biz bu imkâ
nı bulamadık. 

Eminittin Çeliköz arkadaşımız; kombinalar
dan milyonlar kâr yapılabileceğinden bahis bu
yurdular. Tarım Bakanı DU hususta izahat ve- " 
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rirler. Elimizde 10 - 20 milyon gibi bir tasar
ruf temin edecek nasıl bir iş var ve bundan na
sıl tasarruf edebilirdik; lütfetmiş olsalardı isti
fade ederdik. Ben böyle bir hesabı maalesef an
lamadım. 

Şimdi arkadaşlar, umumi bütçe üzerinde 
Bütçe Komisyonumuzun yıl başında yaptığı 
umumi tetkiklerden sonra bilhassa bu sabah 
Millî Savunma ihtiyacı için 120 milyon lira da
ha ve diğer ihtiyaçlar için de 26 milyon lira 
olmak üzere bir varidat karşılığı aramaya mec
bur olduğumuz zaman bu tetkikler sırasında 
Bütçe Komisyonumuz umumi bütçeden özel 
İdareler için bir şey ilâve etmeye imkân bulamadı 
ve altı milyon liradan başka bir yardım daha 
sağlıyamadı. Bu yıl özel İdarelere Genel Büt
çeden yirmi milyon liradan başka bir şey temin 
edemediğimizi de arzetmek mecburiyetindeyiz. 
Bu münasebetle özel ldalerin gelir membaları 
üzerinde düşünmek lâzımdır. Özel İdarelerin ge
lirleri hususi kanunlarla kendilerine verdiğimiz 
mahdut imkânlara sahip bulunmaktadır. Bu 
vergiler Yol, Bina, ve Arazi vergilerinden iba
rettir. Bina Vergisine son senelerde yapılan 
zammın nasıl yapıldığını ve daha fazlasının ya
pılmasının zorluğunu şüphesiz takdir buyurur
sunuz. Za1;en böyle bir teklifte kimse bulun
mamıştır. Yol Vergisi üzerinde Hükümet çalış
mış, hazırlanmıştır. 

Fakat bu tasarının temin ettiği fazla vari
dat gözönünde tutulunca tasarının yeni bir tet
kik» ihtiyacı olduğu belirmiş ve bu ihtiyaç do-
layısiyle tasarı üzerinde birşey yapmak mümkün 
olmamıştır. 

CAVİD ORAL (Seyhan) — Yeterlik aley
hinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yeterlik aleyhinde olarak sırası 
gelince size söz vereceğim, kaydettim. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MÜNİR 
BİRSEL (Devamla) —- Bunların haricinde özel 
idare gelirlerinde Arazi Vergisinden başka birşey 
kalmamaktadır. Münakaşaların çoğu bu Arazi 
Vergisine yapılacak zam üzerinde olmaktadır. 

Arkadaşlar; bir iki noktayı işaret edeyim. 
Sayın Hasan Polatkan daimî olarak bu yergiye 
% 100 zam yapıldığını söyledi. Halbuki tasarı 
içişleri ye Bütçe Komisyonunda üç yıl müddetle 
kabul edilmiş ve bu suretle muvakkat bir mahi
yet verilmiştir. Bu suretle daimî bir vergi zam
mı mahiyetinde değildir. 
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Efendim, Sayın Ahmet Oğuz; Arazi îtanunu 

gelseydi, daha başka türlü işi mütalâa etmek 
mümkün olurdu buyurdular. 

İçişleri Komisyonunun raporunda bu iş gayet 
etraflı bir şekilde açıklanmıştır. Bugün eğer 
arazi kıymetleri üzerinde yeniden bir tahrir 
yapmak veya hakiki bir kıymet veya hakiki bir 
gelire müstenit kıymet üzerinden bir vergi al
mak imkânları sağlanmış olsaydı, emin olunuz ki, 
arkadaşlar, Hazine ve özel idarelerin alacağı 
para bugünkü alman varidattan çok hem pek çok 
fazla olurdu. Belki 8 - 1 0 misline çıkabilirdi, an
cak bunu eğer derhal yapmak mümkün olsaydı. 
Başka esaslara vergiyi istinat ettirmek, kanunu 
değiştirmek, ve arazi kıymetlerini yeni baştan 
tahrir etmek lâznngelir bu senelerin işidir. Sene-
nelere ihtiyaç olan tedbirlerle bugünün ihtiyaç 
işlerini bu tedbirle karşılamaya imkân yoktur. 

Arkadaşlarım taraf nidan arazi kıymeti üze
rinde duruldu. Zannederim ki bazı noktalarda 
kararlarımıza müessir olabilecek olan bu iş üze
rinde aydınlatmağa ihtiyaç vardır. 

Arkadaşlar, bir arkadaşımız matrah donmuş 
kıymettir dediler. Zaten diğer komisyonlarda 
da bunu söyliyen arkadaşlarımız olmuştur. Ka
nunun esası zaten adaletsizdir, ve kıymet artımı
nın vergiyi artırma konusunda tesiri olamaz bu
yurdular. Arkadaşlar iktisadi kaideler, bir ma
lın kıymeti geliriyle ne dereceye alâkadardır, 
nasıl gelirle mütenasip artar, geliri olmıyan bir 
malın kıymeti ne olur, bunları halletmiştir. Şim
di arazi kıymeti artmıştır, hakikaten kıymet 
üzerine müesses olan Arazi Vergisinin nispetle
rinin tesbitinde arazinin kıymetinin artması mü
essir olmalıdır. Arazi Vergisi gelire müstenit ol
malıdır gibi bir mütalâa başka bir meseledir. 
Bunun ayrıca mütalâa edilmesi lâzımdır. 
Amma vergiyi arazi kıymeti üzerinde müesses 
olarak tesbit ve kabul ettikten sonra onun üze
rindeki kıymet artışlarının vergiye tesir etme
sini de zaruri görmek lâzım gelir zannederim. 

Arkadaşlarım; sayın bir arkadaşım, ismini not, 
etmemişim, arazi kıymetinin bazı yerlerde artış 
nispetinin % 30 u geçmediğini ve hattâ Toprak 
Kamıunnun tatbik edildiği yerlerde azaldığını 
söylediler. Şahsan toprak tevzi edilecek mıntaka-
larda toprak kıymetinin böyle olmasını can ve 
gönülden isterdim. Çünki taprak tevzi edilecek 
mıntakalarda biran evvel arazinin parçalanması 
ve topraksız köylüye geçmesi hepimizin candan 
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istediği bir şeydir. Amma Hakikat böyle midir 
arkadaşlar?'Hakikat, bu bakımdan maalesef, hiç 
te böyle değildir. Bazı toprak tevzi edilen mın-
tâkalarda dahi satılan arazinin kıymetlerinin, ne 
hadlerde olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Arazi 
kıymeti artışı % 30, % 40 ile ifade edilmekten 
çok daha yüksek rakamlar üzerindedir ve realite 
budur. Bunu bir tarafa bırakıyorum, arkadaşlar. 

Asıl esas olarak herkesin kabul ettiği mah
sul kıymeti, verim kıymeti üzerinde biraz dur
mak isterim. bir şeyi peşinen belirtmek yerinde 
olur arkadaşlar. 

Son hesaplara göre Millî gelirimiz 7,5 - 8 
milyar üzerindedir. Bunun toprak mahsulleri ge
lirine mütaallik oîan kısmı 3,5 - 4 milyar üze
rindedir. Bu paradan toprak mahsulleri üzerinde 
aldığımız vergi ancak 11 milyon liradır, aradaki 
nispet meydandadır. * 

7 Eyîûl kararlarının bugünkü fiyatlara ve 
hayata tesirleri üzerinde duracak ve bu kararla
rın münakaşasına girişmek istemiyorum. Yal
nız fiyatların artışları ve buna dair hesaplar ve
ren arkadaşlarıma şunu belirtmek islerim. Ha
yat ve geçim endekslerini tesbit etmek için böyle 
gelişi güzel bazı, eşya fiyatlarını almakla, va
rılacak neticeler doğru olamaz . Bir kere fiytlar 
olarak ileri sürülen rakamlar üzerinde de çok 
konuşulabilir. Hepimizin elinde, gerek eşya fi
yatları, gerek geçim andeksleri bakımından en 
son rakamları ihtiva eden, Mart 1947 rakamla
rını ihtiva eden konj oktur mecmuası hepimi
zin elindedir. Devletin esaslı bir teşkilâtı ola
rak kurduğu ve bu teşkilâtın ortaya koyduğu 
rakamlara inanmak ve onları ele almak lâzım
dır. Bunlar sizlere muayyen hakikatleri gös
termektedir. Eşya fiyatlarındaki farklarla, 
bunların hayat endeksi üzerindeki tesirleri bun
larda tesbit edilmiştir. Bence bunlara baka
rak, evvelce yemenisini almak için şu kadar 
kilo buğday satan çiftçi bugün şu kadar kilo sat
maya mecburdur gibi mukayeseler yapmaktan zi
yade, aydınlatıcı; tenvir edici ve bilhassa bu 
hususlarda karar vermeye esas olabilecek fi
kirlerin serdi lâzımdır. Buda ancak hayat en
deksi ve toprak mahsulleri fiyatlarının artış
ları üzerinde bir mukayese yapmakla mümkün 
olacaktır kanaatindeyim. Ticaret Bakanlığının 
en son tesbit ettiği rakamları ihtiva eden kon-
joktür mecmuasında bunu görmekteyiz. Arka
daşlar, bu rakamlar toprak mahsulleri fiyatla-
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rinm artışı ile hayat geçim endeksi üzerinde 
bu suretle birisinin artışı diğerinin 4 misli olması 
gibi bir fark hakikatte mevcut değildir. Böy
le bir şey yoktur arkadaşlar. Bunu Devletin 
resmî kayıtları göstermektedir. (Kâfi kâfi ses
leri). Efendim arzularınızı emir telakki ede
rim, sizin zamanınızın çok alındığını, saatin de 
çok geç olduğunu biliyorum. Yalnız işin ehem
miyeti üzerinde memleket huzurunda Komisyon
larca yapılan incelemenin faydalı olacağını dü
şünerek arzediyorum. Eğer emir buyurursa
nız devam ederim, emir buyurursanız bırakı
rım. (Kâfi sesleri). 

BAŞKAN — Söyliyecek sözünüz varsa de
vam buyurun. 

MÜNÎR BİRSEL (İzmir) — Müsaade buyu
rursanız az kaldı, kısa kesmeye çalışacağım. 

Efendim yapılacak zammın tesiri de kararı
nıza müessir olacak bir keyfiyettir. Bti zam
mın tesiri bahsinde bazı arkadaşlarımız söyledi 
ler. Bunları belirtmek yerinde olur. Toprak 
Mahsulleri vergi bakayasını affettik, dediler, ve 
esbabı mucibe olarak da çiftçinin zarurete düş-
düğünü aldık, dediler. Ben. zannediyorum ki 
bu arkadaşların hatıralarında yanılıyorlar Top
rak mahsulleri vergi tahakkuku 220 küsur mil
yon liradır, affettiğimiz miktar bunun % 10 un
dan aşağıdır. 

Biz takip neticesinde alınması kaabil olmadı
ğına kaani olduğumz ve tahsil imkânsızlığı kar
sısında geri kalan kısımları affetik. Yoksa 220 
milyon tarhiyattan 200 milyon küsurunu tah
sil ettiğimiz unutuldu mu? Bu Arazi Vergisi 
de bütün çiftçiye teşmil edilecek olduğuna göre, 
bütün çiftçileri borcunu affettiğimiz insanlar mı 
sayacağız? 

Arkadaşlar; vergi artışının zirai maliyete 
müessir olacağından bahis buyurdular ve muh
telif hesaplar ileri sürdüler. Elimizde Hüküme
tin verdiği rakamlara göre, İçişleri ve Bütçe 
Komisyonlarınızın vardığı netice; Vasatı olarak 
bu verginin dekar başına yapacağı tesirin 7,5 
kuruş olduğudur. Tarım Komisyonu Sözcüsü 
Yaşar özey 120 dönüme 26 liradan bahsettiler. 
Hangi hesaba istinat ettiklerini bilmiyorum. Sa
yın İhsan Yalçın arkadaşımız da dönüm başına 
biı miktarın 60 kuruş edeceğini söylediler. Sa
yın Yaşar özey'in hesabına göre dekar basma 
21 kuruş düşmesi lâzımdır. Ben Tarım Komis
yonunun dahi varmadığı miktarı bu dönüm ba-
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çına 60 kuruşu bizim tahminimizin on misli faz
la olarak alıyor ve bunun yine ihsan Yalçın'm 
hesabılıa göre maliyet başına yapacağı tesirin be-

>her kiloda ancak kuruşun dört santimi kadar ol-, 
'dolgunu arzediyorum. Diğer daha yüksek mah-
: stil fiyatlarına verginin bu artışının ne tesir ya
pacağını da, takdir buyurursunuz. 

Arkadaşlar, maliyetin hesabında kıymetlin 
artması karşısında maliyete müessir olan unsur
ların hepsini hesaba katmak lâzımdır. Maliyetin 
artması istihsal masraflarının artmasıdır. İstih
sal masraflarının artışında ise maliyet unsurla
rından biri olan verginin de tesiri vardır. Onun 
da maliyet üzerine diğer unsurlar nispetinde mü
essir olması lâzımgeldiğini mütalâa ettiğimiz tak
dirde, vergi unsurunun maliyete muvazenesiz 
bir tesir yapacağını düşünebilmek için maliyet 
artışında verginin diğer unsurlardan fazla nis
pette artığını kabul etmek lâzımdır. 

Maliyette vergiyi bir misli artırdığımız za
man, fiyat esasen beş misli artığına nazaran 
herhalde maliyete fazla tesir yapacak bir şey 
yapmadığımızı kabul etmek lâzımdır. 

Arkadaşlar; bir noktayı daha ifade etmek 
isterim. (Kâfi, kâfi sesleri). 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü mühim bir 
mesele hakkında söylüyor, sözlerini bitirsin. 

MÜNİR BİRSEL (Devamla) — Sizi temin 
ederim. Şahsi bir dâvam olsaydı derhal inerdim. 
Fakat memleket davasıdır ve vafize ifasıdır. 
Onun için vazifemi ifa etmeme müsaadenizi is
tirham ediyorum. (Devam sesleri). 

Arkadaşlar, küçük çiftçi, büyük çiftçi bah
sinde rakamlar ileri sürüldü. Hakikaten bizim 
de elimizde bulunan hesaplara göre, 30 dekara 
kadar olan 7 - 8 milyon arasında mükellef var
dı r, yani toprak o kadar parçaya ayrılmıştır. 
Amma arkadaşlar derhal nazarı dikkatinizi cel-
bederim, siz de bunu düşünmüşsünüzdür. mem
lekette yedi, sekiz milyon çiftçi işletmesi mi var
dır, çiftçi ailesi mi vardır? Eğer hakikaten se
kiz milyon çiftçi ailesi olsaydı bugün nüfusumu
zun yalınız çiftçi kısmı 40 milyon olurdu. 

Bıuiiın esası şudur arkadaşlar: Bir kimsenin 
muhtelif yerlerde mutasarrıf olduğu muhtelif 
toprakları, toprak parçaları, ayrı, ayrı mükel
lef addedilerek bu hesap meydana çıkmıştır. 
Acaba bugün memlekette kaç çiftçi işletmesi var
dır ve elimizdeki mükellef olarak gördüğümüz 
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ne kadardır? Bunların bir kısmı üç, beş, on 
muhtelif parçalara sahiptir. Bu itibarla çift
çi işletmelerini 7 milyon olarak tesbit etmek 
mümkün değildir. Kaldı ki, bugün elde mev
cut olan malûmatla ve elde mevcut olan va
sıtalarla küçük çiftçi, büyük çiftçiyi tam ayır-
mıyarak vatandaşların ayrı, ayrı mâlik olduk
ları toprakların yekûnunu bilmek kolay olma
dığı için maddeten bunu derhal yapmak imkânı 
olmadığı için böyle bir tefrik yapmağa gidile
mez. Esasen vergi artış nispeti küçük çiftçinin 
üzerinde de tesiri büyük olacağını mütalâa et
mediğimiz için bunun üzerinde fazla durmaya 
lüzum görmiyoruz. 

Arkadaşlarım, benim arzedeceğim maddi 
kısımlar budur. Yalnız şunu da ifade etmek is
terim. Arazi Vergisi artışının memlekette ya
pacağı tesir ve teessüs üzerinde duruldu. Arka
daşlar, Devlet idaresinde kararlar almak mev
kiinde olduğumuz zaman, işleri objektif ola
rak mütalâa etmiye mecburuz. Her verginin re
aksiyonu. aksulameli olacağı tabiîdir. Amma 
her zaman Devlet halinde yaşamak istiyen bir 
millet ve bir cemiyet tesir yapacak diye ver
giyi âdil bir şekilde almaktan ve memleket ih
tiyacı zaruri kılıyorsa artırmaktan vazgeçe
mez. 

İşi mütalâa ederken, olacak tesirler yanında 
ziyade en âdil olacak bir vergiyi, bir teklifi 
adaletini temin edecek olan bir şekli düşünmeye 
ve yapmıya mecburuz. Yoksa yalnız vergiyi ar
tırmanın bir kısım mükellef üzerinde yapacağı 
tesiri düşünerek karara varmak Devlet idaresi 
icapları ile kabili telif olamaz. Bu milletin 
hissi selimi, aklı selimi, bu memleketin ihti
yacı olduğu zaman her şeyini vermeyi bildiği 
gibi, bugünkü ihtiyacı karşısında Devletin ve 
onun mümessilleri olan sizlerin Büyük Meclisin 
lüzum göstereceği şeyi kabul ederek bu vergiyi 
de seve seve vereceklerini ve bunun bütün mil
let kütlesi üzerinde sizin kararınızdan sonra 
hiçbir fena tesir yapamayacağını kabul etmek 
en doğru düşünüş olur. 'Türk Milletinin hasleti 
budur, geleneği budur, bundan sonra da böyle 
olacaktır. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Size vaziyeti çizmek isterim. 
Akif Eyidoğan, İçişleri Komisyonu namına 

söz istemiştir. (Kâfi sesleri). Rica ederim kes
meyiniz sözümü. Yüksek Heyete hürmetim tabiî
dir. Ancak, ondan sonra İçişleri Bakanı, Tica-
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ret, Tarım, Maliye Bakanları söz istemişlerdir. 
Bakan arkadaşlara da söz vermenin gerekmekte 
olduğunu Yüksek Heyet takdir buyurur. Bu 
gibi mühim, bir konuda Bakanları konuşturma
dan oya müracaat etmek selâmetli bir yol olmı-
yacaktır. Bundan sonra da 9 arkadaş söz iste
miştir. Şimdi bendenizin zihnimde tasarladığım 
şudur; Evvelâ Eyidoğan'a ve Bakanlara söz ve
receğim. Ondan sonra da İçtüzük 'ün 85 nei mad
desi mucibince Milletvekili olmak itibariyle sı
rada bulunan, Şahin Lâçin'e söz vereceğim, son
ra yeterliği kâfi görmemesi dolayısiyle bir 
milletvekilinin «öz alması icabedecektir. Bunun 

.için de Cavit Oral söz almış bulunmaktadır. Ca-
vit Oral 'm sözünden sonra yeterlik önergesini 
uya koyacağım, Yüksek Heyetiniz yeterliği ka
bul büyurursa, diğer önergeleri oya koyacağım, 
kabul buyurulmadığı takdirde, çalışmalarımıza 
d,eyam edeceğiz. Başka- çıkar yol yoktur. (Gü
lüşmeler). 
.... (Bakanlardan biri söylesin sesleri). 

BAŞKAN — Bakanlardan biri söylesin. Fa
kat onları icbar edecek bir kuvvetimiz de İçtü
zük'e göre yoktur. Bakanlar..söz istediği tak
dirde kendilerine söz vermek mecburiyetinde
yim. Müsaade buyurursanız şimdi vakit gecikti 
arzu buyurulursa bugün saat 17 de toplanarak 
müzakereye devam edelim. Muvafık mı? (Mu
vafık sesleri). 

Ohalde şimdi açık oyların sonucunu arzedi-
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1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki Ka
nuna (331) oy verilmiştir, kabul edenler (304) 
reddedenler (26), çekinserler (1) dir. Tasarının 
kanunluğu (304) oyla kabul edilmiştir. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Ge
nel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kındaki kanun tasarısına (324) oy verilmiştir, 
kabul edenler (317), reddedenler (7) dir. Mua
mele tamamdır tasarının kanunluğu (317) oyla 
kabul edilmiştir. 

İstanbul Ünievrsitesi 1947 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun tasarısına (329) oy 
verilmiştir. Kabul edenler (324), reddedenler 
(4), çekinserler (1) kadardır, muamele tamamdır 
tasarının kanunluğu (324) oyla kabul edilmiştir. 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Mü
dürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında
ki kanun tasarısına (323) oy verilmiştir. Kabul 
edenler (319), reddedenler (3), çekinserler (1) 
kadardır. Tasarının kanunluğu (319) oyla ka
bul edilmiştir. 

Bugün saat 17 de toplanılmak üzere Birleşi
me ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13,40 

»v«-« 

Î K Î N O t OTURUM 
Açılma saati : 17,5 

BAŞKAN — Feridun Fikri Düşünsel 

KÂTİPLER : Necmeddin Bahir Sılan (Tunceli), Dr. Fahri Kurtuluş (Rize). 

BAŞKAN — Oturumu açmak için ekseriye
tin olup olmadığını anlamak üzere müsaadenizle 
yoklama yapıyoruz. 

(Yoklama yapılmıya başlandı). 
BAŞKAN — Şu dakikada çokluğun hâsıl ol

duğu anlaşılıyor. Müsaade ederseniz yoklamıya 
devam etmiyelim. (Muvafık, muvafık sesleri). 

Gündeme devam ediyoruz, Söz Akif Eyido-

ğanındır. (Burada yok sesleri). İçişleri Ba
kanı ! 

İÇİŞLERİ BAKANI ŞÜKRÜ SÜKMENSÜ-
ER (Gümüşane) — Sayın arkadaşlar, Arazi Ver
gisi Kanunu tasarısının görüşmelerinde muhtelif 
arkadaşlarımız muhtelif zaviyelerden meseleye te
mas ettiler. Ben mevzuu İçişleri Bakanlığmın 
yetkisi dahilindeki vazife dolayısiyle bazı nokta-

317 



B : 74 17 .6 . 
lardan açıklıyacağım Takdir, isabetli karar 
Yüksek Meclisindir. 

Arkadaşlar, Büyük Millet Meclisi 4988 sayılı 
Kanun gereğince Muvazenei Umumiyeye dâhil 
memurlar hakkında zam esaslarını kabul ettikten 
sonra evlâtlarımızı terbiye ellerine tevdi ettiğimiz 
öğretmenlerin ve özel İdarelerin vazife hu
dudu içinde çalışan hastanelerimizin başında bu
lunan doktorlarımızın ve diğer âmme hizmetleri 
gören memur arkadaşlarımızın da bu zamdan 
mahrum bırakılmaması şüphesiz ki, Yyksek Mec
lisin en esaslı ve en güzel kararı olmuştur. Bu 
zammın yapılacağı anlaşılınca vaziyeti karşıla
mak için esaslı tetkiklere başladık. Bu tetkikle
rimiz neticesinde bu zam dolayısiyle özel İdare
lerin bünyesinde 41 milyonluk bir açık olduğu
nu müşahede ettik ve bu işle ilgili olan me
murların 16 bininin öğretmen 15 bininin ücretli 
memur ve 6 bin küsurunun da maaşlı memur ol
mak üzere 37 500 olduğunu gördük. Bu kadar 
büyük bir kitlenin 4988 sayılı kanun mucibince 
almaları lâzımgelen zammın yani 41 milyon li
ranın sağlanmasını herşeyden önce özel İda
reler bünyesinde aradık, özel İdarelerin bünye
lerinde gerek masraf itibariyle, gerek memur 
kadrosu itibariyle esaslı bir surette çalışarak ne
tice itibariyle kadrodan ve masraftan tasarruf 
etmek suretiyle bu idarenin kendi bünyesi için
de 6 milyon liralık bir tasarruf yaptık. Şu hal
de açık 35 milyon liraya inmiş bulunuyor. Her se
neden fazla olmak üzere bu sene Maliye Bakan
lığı Umumi Muvazeneden 14 milyon liralık yar
dım yapmak suretiyle bu açık 21 milyon liraya 
inmiştir. îşte bu (214) milyon liralık açığı ka 
patmak için pek tabiî olarak evvelâ özel idare
lerin gelir kaynaklarını ele aldık. Sayın arkadaş
larım pek iyi bilirler ki, özel İdarelerin temel 
gelir kaynağı yol, bina ve arazi Vergisinden iba
rettir. Bu kaynaklar üzerinde yapmış olduğu
muz incelemeler neticesinde Arazi Yergisine bir 
misli zara yapmak mevzuu ele alındı. Hakikatte 
Arazi Vergisine bir misli zam işi 1943 senesinde 
do Yüksek Meclise bir tasariyle sunulmuştu. 

Fakat o zaman Toprak Mahsulleri Vergisi Ka
nunu çıkmış olduğu için Toprak Mahsulleri 
Vergisi ortadan kalkmcıya kadar Arazi Vergisi 
tasarısının gen bırakılması Komisyonda tensip 
edilmiş ve nihayet bu kanun kadük haline gel
mişti. 

Sayın arkadaşlarım. Özel idareler üzerinde 
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Büyük Meclis her bütçe yılında hassasiyetle dur
muş ve bu idarelerin üzerlerinde almış olduk
ları âmme hizmetlerini iyi bir şekilde görebil
mesi için kâfi malî kaynaklara malik olması için 
çalışmalar yapılmasını Hükümetten istemişti. Biz 
bu çalışmalar üzerinde Hükümet programında 
işaret edildiği, gibi dikkat ve hassasiyetle durduk. 
İlgili Bakanlıklarla temasa geçtik. Bilhassa Ma
liye Vekili arkadaşımla beraber bu iş üzerinde 
çok dikkatli bir surette durarak bir neticeye bu
gün için varmış bulunuyoruz. Bu neticeleri ka
nun tasarısı haline getirmeye çalışıyoruz. Bu 
kanun tasarısını bu sene çıkardığımız takdirde 
özel İdarelerin Meclisin arzu ettiği istikamette 
muhitleri için daha faydalı ve âmme tesislerini 
zamanında vücude getirebilecek bir duruma gi
rebileceği kanaati bizde hâkimdir. Binaenaleyh 
özel İdarelerin mahiyeti itibariyle faydalı bir 
bünye olabilmesi için lâzımgelen çalışmalar ya
pılmıştır, neticelere varılmıştır, iş kanun tasarısı 
halinde Yüksek Meclisinizin tasvibine arzetmek-
ten ibaret kalmıştır. Bu önümüzdeki aylar için
de bu tasarıyı Yüksek Meclise sunacağımızı kuv
vetle ümit ediyorum. 

Sayın arkadaşlarım, Özel İdarelerin omuzla
rına yüklenmiş olan âmme vazifelerini görebil-
mek için kendi bütçe kaynaklan hududu içinde 
çalışırken, fevkalâde haller dolayısiyle Büyük 
Meclisin kabul ettiği kanun tasarıları ile zaman 
zaman Devlet kadrolarında vazife almış olan me
murlara yapılan % 15 - 20 zam, çocuk zammı, 
ölüm ve doğum yardımları vesaire gibi yeni mas
rafları da yüklenmiştir. Bu itibarla 1943 sene-
sindenberi Hazine, özel İdarelere yardımını as
la esirgememiş ve bu yardıma bugüne kadar de
vam etmiş bulunmaktadır. Biz 21 milyon açığı 
kapatmak için tam zamanında geniş ölçüde çalış
ma yaptık. Gelişi güzel, kolay bir çalışma ile 
bu tasarıyı huzurunuza getirmiş değiliz. 

Arkadaşlar; özel İdarelerin bu 21 milyon açı
ğını kapatmak için, bir taraftan Maliye Bakanı 
arkadaşım çalışırken bir taraftan da biz büyük 
emekler sarfettik. Netice itibariyle Arazi Vergisi
ne bir misli zammetmek suretiyle bu açığın mühim 
bir kısmını kapatmak mümkün olacağı neticesine 
vardık. Diğer kısımlar için uzun tetkikleri ince
lemeleri icabettiren Yol Vergisi Kanunu tasarısı
nı da daha mükemmel ve Yüksek Meclisin arzu et
tiği gibi daha esaslı bir şekilde hazırlamak uzun 
çalışmalara ihtiyaç gösterdiği için münhasıran Ha-
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zînenin yeniden yapacağı altı milyon yardım ve 
bir taraftan da Arazi Vergisinden alınabilecek 
11 ilâ 12 milyon lira ile bu açığı kapatmak im
kânını aradık. Hakikatte Arazi Vergisi mevzuu 
üzerinde, bunun geçirmiş olduğu safahat hakkın
da ve memleketteki durumu üzerinde Maliye Ba
kanı arkadaşım size daha geniş ölçüde izahat ve
recektir. Fakat ben huzurunuzda şu rakamları 
ifade etmek isterim arkadaşlar. 

Meselenin daha iyi anlaşılması için bu ra
kamlar üzerinde dikkatle durmanızı rica edi
yorum. Elimdeki cetvele göre muhtelif illerde 
Arazi Vergisine esas olan kıymetler üzerinde 
en ince ve esaslı tetkikler yaptıktan sonra vardı
ğımız doğru neticeleri yüksek huzurunuza arzedi-
yorum. Yüksek bilgiler} içindedir ki, mevcut ili
miz 63 tür. Bunun 36 smda dönüm başına isabet 
eden Arazi Vergisi miktarı 10 kuruş ve daha aşa
ğı miktardadır. Bu 36 vilâyetin 12 sinde bu mik
tar 5 kuruş ve daha aşağıdır. Bunların içinde 
dönüm başına 68 para veren vilâyette vardır. 
Geri kalan vilâyetlerden 18 vilâyette 10 - 15 ku
ruş, 2 vilâyette 15 - 20, 3 vilâyette 20 - 25, 2 vi-!' 
lâyette 25 - 30, bir vilâyette 31, bir vilâyette de 
33 kuruştur, Eğer normal olarak dönüm başına 
15 kuruş Arazi Vergisi miktarını ele alırsak 63 
vilâyetten % 70 inde dönüm başına 1,7 - 15 ku
ruş arasında vergi verilmektedir. Binaenaleyh 
çoğunluk itibariyle illerimizdeki Arazi Vergisi 
dönüm başına % 56 sında 1,7 - 10 yüzde yirmi 
dördünde ise 10 -15 arasındadır. % 70 den yu
karıda kalan illerimiz ki % 30 teşkil eder, bun
larda da 15 - 30 za kadardır. Yalnız iki tane
sinde Şl ve 33 kuruştur. Bu ifademle Arazi 
Vergisinin yurt içinde bugünkü durumunu yük
sek nazarlarınızda tamamiyle tebarüz ettirdiği
me kaani bulunmaktayım. 

Sayın arkadaşlar; bizim tesbit ettiğimiz ra
kamlara göre Arazi Vergisine esas olan dekar 
miktarj 204 502 000 dir. Bunun vergiye esas 
olan kıymeti-1 502 054 700 liradır. Şu halde 
arkadaşlar bizim yapmış olduğumuz tahakkuka 
göre 14 - 15 milyon lira olan tahminin bugüne 
kadar,. bütün mesaimize, bütün gayretlerimize 
rağmen, elde ettiğimiz tahsilat miktarı on bir 
ile on iki milyon lira arasında tehalüf etmekte
dir. Yani arkadaşların üzerinde hassasiyetle 
durmuş olduğu 1 - 30 dönümlük küçük arazi sa
hiplerinden ekseriya bu paar tahsil edilememekte 
ve bu yüzden her sene bir miktar bakaya kal-
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maktadır. 

Sayın arkadaşlarım, Özel İdarenin 37 500 
memuruna Yüksek Meclisin (4988) sayılı 
Kanunla kabul etmiş olduğu zamlar yıl 
başındanberi verilmektedir. Bu zamların veril
mesi memurların geçimleriyle alâkadardır, bu 
zamlarına verilmesine devam için böyle bir ver
gi zammına ihtiyacımız vardır. Takdir Yüksek 
Meclisindir. Yalınız şunu arzedeyim ki biz uzun 
boylu konuşmalarımız neticesinde bu vergiyi ele 
alabildik, her işimizde olduğu gibi bu teklifimiz
de de samimiyiz. 

Son sözümü arzetmeden evvel şu noktaya işa
ret etmek isterim: Bazı arkadaşlar, Türk köylü
sünü zavallı diye tavsif ettiler. 

Arkadaşlar, Türk vatanı içinde onun evlâdı 
olarak yer almış olan, bir vatan sahibi bir bay
rak sahibi ve mukaddes bir istiklâlin sahibi olan 
vatan çocuklarına köylü olsun kentli olsun za
vallı denemez. Biz milletçe fakiriz, köylüce fa
kiriz diyebiliriz, fakat bu vatanın evlâdına za
vallı denemez. 

Hepimiz bu memleketin refahı için ve bütün 
vatanda yaşıyanların köylü olsun, işçi veya tacir 
olsun tümünün iyiliği için çalışma gayesiyle va
zife almış bulunuyoruz ve bu istikâmette çalışı
yoruz. (Soldan bravo sesleri, alkışlar) . 

TICABET BAKANI ATIF İNAN (izmir) 
— Sayın arkadaşlar; iki gündür devam eden ko
nuşmalarda hem 20 ye yakın Milletvekili arka
daş, iki Sözcü arkadaşım ve bir Bakan arkada
şım huzurunuza getirilmiş olan Arazi Vergisi 
Kanunu tasarısı üzerinde, derinliğine, genişliği
ne izahlarda bulundular. Bendeniz kanun ta
sarısının büyük huzurunuza şevkini gerektiren 
sebepler hattâ zaruretler üzerinde onların müta
lâasına katılacak fazla bir şey arzetmiyeceğim. 
Yalnız müzakere sırasında bazı arkadaşlarımız 
Ticaret Bakanlığınca cevapladırılmsı gereken 
bazı mevzulardan bahsettiler. Bunlardan birisi 
- Toprak Ofisi mevzuu, diğeri de - kanun mev-
zuiyle ilgili olmamakla beraber her mevzuda 
ileri sürülmesi itiyat haline gelen ve herkes tara
fından istenildiği şekilde bir müdafaa veya 
tariz vasıtası olarak ortaya atılan 7 Eylül ka
rarlarıdır. 

Bunlardan birincisi; üzerinde arkadaşların 
bunu bir kaynak telâkki etmelerinin isabeti ve 
ademi isabeti hakkında fikir vermeğe yarayacak 
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rakamları arzedeceğim. Diğeri üzerinde ise mü
nakaşaya girmekle vaktinizi almıyaeağım. Yal
nız düzülen tezatlara işaret edeceğim. 

Arkadaşlar, bazı Milletvekili arkadaşlarım 
buyurdular ki bu tasarı ile sağlanması maksadı 
güdülen on milyon lira alınmasa da Toprak Mah
sulleri Ofisi almış olduğu mahsulleri dış mem
leketlere hububat sattığı zaman sağlamış olduğu 
söylenen paradan bir* miktarını ayırarak buraya 
verse ve Türk Köylüsü büyük ve yeni bir mü
kellefiyet altına sokulmasa. 

Şimdi arzedeyim: Toprak Ofisi dediğimiz mü
essese almış olduğu mahsulleri muhtelif hubu
batın 1946 - 1947 kampanyası arasında yaptığı 
satışlarında elde ettiği 47 milyon liradır. 

Toprak Ofisi Müessesesinin dış satış mua
melelerinden elde edilen 47 milyon, fiyat fark-
dır. iki kampanya arasında iç satışların fiyat fark
ları, ve iç nakliyatta bazı yerlerde ödenen hakiki 
nakliye ücretleri ile, tahsil edilen nakliye ücret
leri arasındaki farklar yekûnundan mütevellit 
olarak 16 milyon lira eksik alınmıştır. Yani mu
bayaa bedeli umumi masraflar ve bazı yerlerde 
nakil masraflarından fazla ödenen mebaliğ yekû
nu 16 milyon liradır. Bu çıktığı zaman 31 milyon 
lira kalır. 31 milyon lira tamamen Toprak Ofisi
ne kalacak kazanç değildir. Toprk Mahsulleri 
Ofisinin bilançosunda görülecek olan bu meblâğ
dan yine kanuni hükümlere göre, % 39 - 40 
küsurunu müessese vergi olarak ödemeye mec
burdur. Çünki vergiye tâbi bir müessesedir. Bu 
çıktıktan sonra 19 milyon lira kalıyor. 

1947 ve 1948 kampanyası için satış yapa
bilecek miyiz? Dış satış imkânları müsait olsa 
bile, bizim elde edebileceğimiz hububat; memle
kette iç ihtiyacımızı, Ordu ihtiyacımızı sağladık
tan sonra, hattâ gelecek senenin ihtiyatım da 
düşünmek kaydı altında, yeni satışlara imkân 
olacak mı? Bu, birinci meçhul. 

Bu vaziyetler içinde müsait miktar olsa dahi, 
dünya fiyatları geçen sene sattığımız fiyatlar
la mal sntmamıza imkân verecek midir? Bu ikin
ci meçhul. Fakat ikinci meçhul şimdiden malûm 
halde ve menfi olarak belirmiş bulunmaktadır. 
Şimdi onun teferruatına girmiyeceğim. Fakat 
mahsul satış imkânı, muhtelif sebeplerle bulun
madığı takdirde bu 19 milyon içinden, gelecek 
sene için, iç satış fiyatı farkı, Orduya verdiği
mizi fiyat farkı, köylüye tohumluk olarak tev
zi ettiğimiz mahsullerin fiyat farkları yekft-
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nu 16 - 17 milyon lira tutacaksa, gelecek sene 
bu kazançlardan veya bu fiyat farklarından el
de iki milyon lira kalmış olacaktır. İki milyon 
liranın yine gelecek sene % 40 vergi ayrıla
cak olursa bir milyon 200 bin lira kalır. 

Şimdi, bu para hakikatte yine kâr olarak 
Toprak Mahsulleri Ofisi hesabında duracak mı? 
Arkadaşlar arzedeyim, geçmiş yıllarda memle
kette ekmek fiyatları istikrarını sağlamak için, 
ekmek fiyatlarının diğer fiyatlara sirayetini 
önlemek için yapılmış olan muamelelerden Top
rak Mahsulleri Ofisi 7 milyon 700 000, bunları 
tahmini olarak arzediyorum, çünkü bunlar 
blânçoya aksedineiye kadar tahmini olarak çı 
karılmış hesaplar olduğu için, tahmini olduğu
nu ilâve etmek isterim, 7 700 000 liralık ihtiyat
lar erimiştir. 

Eğer böyle hesap ettiğimiz gibi 1 200 000 li
rayı bulacak olursa onu da erimiş olan ihtiyat 
yerine konmuş olan bir kıymet diye mütalâa ede
ceğiz. Yani, Toprak Ofisde şu veya bu ihtiyaç 
mevzuubahis olduğu zaman istifade olunabilir di 
ye mütalâa edilen bu kaynak hakikatte dışarıdan 
görüldüğü gibi istifade edilmek imkânını veren 
bir kaynak değildir. Bunu; bu münasebetle ıa 
kamları takribi de olsa biraz aşağı, biraz yukarı 
huzurunuzda bir hakikati belirtme bakımından 
arzetmek zaruretini duydum. 

Şimdi, Toprak Ofis mevzuuna bugünün ko
nuşma Ölçüsü içinde bu kadar temas ettikten son
ra 7 Eylül kararları için dokunulan noktalara 
geçeceğim. Yalnız buna başlamadan evvel şunu 
kemali hürmet ve iç inanım olarak arzetmek is
terim ki, gerek Toprak Ofis için verdiğim izahat
ta hedef tuttuğum netice gerekse bundan sonra
ki mruzaâtımda hedef tutacağım netice mutlaka 
Heyeti Celilenizin anlayışı üzerinde sizin anlayı
şınızı şu veya bu istikamete çevirme gayretinin 
mahsulü diye mütalâa buyurulmasm. Buna hiç
bir arkadaşımızın Büyük Millet Meclisi ve kar
şısındaki saygı duygusu esasen aksi bir mülâha
zaya müsait değildir. Huzurunuza getirmiş ol
duğumuz tasarının iyi, mahzurlu, faydalı ve za
rarlı veçheleri olabilir. Fakat bu hususta on 
doğru kararı alacak Heyeti CVliledir. Bizim va
zifemiz Milletvekili olarak mesul arkadaşları
nız olarak nihayet hakikatin iyice anlaşılmasını 
ve millet efkârı umumiyesine hakikatlarm ol
duğu gibi inikasını sağlamak yolunda gayret 
sarfıdır. 
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Şimdi arkadaşlar, bu Arazi Vergisi Kanunu

nun müzakeresi münasebetiyle bazı arkadaşları
mız öyle noktalara temas ettiler ki, her biri o 
noktalan alâkalandıran yerlerde ve muhitlerde 
bir sızı halinde yaşıyabilir. Fakat memleket 
hizmetinin, bir Devlet hayatının ölçüsü içinde 
mütalâa edildiği zaman sızı değil katlanılması 
halinde vicdan hazzı doğuracak fedakârlık de
nebilir. Amma ona mutlaka sızı diye parmak 
basmakta esrar ettiğimiz takdirde bu sızı değil 
hakikaten bir yara acısı hissini uyandıracak ha
le gelebilir. Maaşlar 7 Eylül karariyle münase-
bettar olarak arttı dediler. Fiyatlar bu yüzden 
yükseldi dediler. Paranın değeri bu sebeple 
indi dediler. Nihayet Türk köylüsünden alman 
ve her sene Hükümetçe kararlaştırılıp karşılığı 
ödenen mahsulü kıymetinden 15 kuruş ucuza alı
nıyor diye ele alarak bunu mutlak şekilde ifade et
mek suretiyle Türk köylüsünden Toprak Mahsul
leri Ofisinin aldığı bir milyar kiloluk hubu
batı on beş kuruş eksik fiyatla almaktan 150 
milyon lira ve gene Toprak Mahsulleri Ofisinin 
aldığı fiyatla tekevvün eden bir fiyat seviye
sine göre tüccarların aldıkları miktarı da bir 
milyar farzederek bunların yekûnunu 300 mil
yon liraya çıkarmak suretiyle bunun köylüden 
bir nevi vergi mahiyetinde tahsil edildiğini ifa
de ettiler. Sonra bununla da iktifa etmediler. 
Dediler ki ; bu vergi alınırsa'zirai mahsullerin 
maliyeti artacaktır. Ve nihayet bu vergi ala
cağımız köylünün elinden yıllarca ve yıllarca 
arpasını, samanını, buğdayını, yok pahasına al
dık. Ve başlarına nöbetçi diktik dediler. 

AHMET KEMAL SİLİVRİLİ (İstanbul) - -
Aynen öyledir. 

ATIF İNAN (Devamla) — Ben isim zikret
medim. Herkes zamanında kendi sözünün ceva
bını alacaktır. 

AHMET KEMAL SİLİVRİLİ (İstanbul) — 
Bu söylediğiniz sözler beni alâkadar ediyor. 

ATIF İNAN (Devamla) — Dün burada ko
nuştuğunuz zaman ve arkadaşların bazıları doğ
ru söylemiyorsunuz dedikleri zaman âdeta sinir-. 
lendiniz, hiddetlendiniz. Sözlerinizin millet vic
danında yapacağı tesir bakımından cevaplan
dırılması zaruridir. Büyük Millet Meclisi haya
tında bir taraflı söyleyip tesir yapacağını far-
zetmek biraz içinde bulunduğumuz vaziyetin ne-
tayicini ölçmek bakımından kâfi derecede ay

dınlanılmamış olduğu kanaatini meydana ge
tirirse- bunu biraz mazur görmeniz lâzımdır. 

Nihayet dediniz ki ; hayvanını bedava gibi 
;ıİdiniz, samanını bedava gibi aldınız. Arkadaş
lar; hepimiz Millet mümessili olarak millet fert
leriyle içerden, yakından, yürekten temas ha
linde bulunan insanlar olarak hepimiz biliriz 
ki - bu nokta üzerinde arkadaşımızın müdaha
lesi üzerine sureti mahsusada duruyorum, affı-
nızı rica ederim - bıı.harb başladığı zaman ve
saiti nakliyede kullanılmıya elverişli olan at veya 
buna benzer araba, yük taşımıya yarıyan hay
vanlar alınmıya başlandığı zaman - ki ben o za
man Meclisin dışındaydım - fakat Meclisin içinde 
olmamak millet işleriyle içinden alâkadar ol
mak yani demek istediğim ogün vazifeli olarak 
burada bulunmadığım sebebiyle daha ziyade bu 
işler her günün işleri arasmdaydım. Biliyor
duk ki, vatandaşlar arabalarını, atlarını aman 
iyi fiyat veriyorlar, bunu da beğensinler diye 
gayret sarf ediyorlardı. (Bravo sesleri). Haki
kat böyle iken 300 liralık atına 50 lira verildi 
demek Türk Köylüsünün duymadığı ve hakikat 
olarak içinde yaşamıyan hislerin uyanmasına 
çalışmak memnuniyeti memnuniyetsizliğe çevi
recek şekilde telkin yapmak mahiyetinde telâk
ki edilebilir. Bu hayatın içinde bulunmamış ba
zı vatandaşlar, başına böyle birşey gelmemiş, 
tecrübe etmemiş vatandaşlar hakikaten bu Dev
let ve millet bazı fertlerin elinden mallarını 
değerlerinden aşağı almış diye telâkki edebilir
ler. Arkadaşlar vatandaşları bu gibi yanlış 
düşüncelere sahip kılmaktan sureti katiyede iç-
tisap etmek lâzımdır. Ve bunun için de elbette 
tashih etmek zarureti vardır ve ben de bu vazi
feyi ifa ettim. Hepiniz bilirsiniz ki. bugünkü 
idare, bugünkü Cumhuriyet idaresi, Cumhuriyet 
Hükümeti, Osmanlı devrinden devralmış oldu 
ğu borçları dahi ödemeyi tam vazife telâkki et
miştir. Nasıl olur da 25 yıllık tekâmülü yaşamış 
olan Cumhuriyet idaresi ve onun hükümetleri 
vatandaşın elinden bağırta bağırta malını alır. 
Böyle bir şey asla varit olmamıştır. (Cılk yalan 
sesleri). 

Sonra arkadaşlar; bu 300 milyonluk hesa
ba gelince; kendimiz farzedip ortaya kıymetli 
rakamlar diye koyabiliriz mülâhazası ile elde et
tiğimizi zannettiğimiz rakamları ifade etmekte 
bu kadar istical edersek Türk Milletine hakikat
leri olduğu gibi anlatmakta müşkilâta mâruz ka-
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iabiliriz. Şu idare mânız kalabilir, bu idaro 
mâruz kalabilir. Şu Hükümet, bu hükümet, şu 
parti, öteki parti, zamanında Türk Milleti hu
zurunda hakikatleri ifade etmek yolunda milletin 
hayatında hakikatlerin hâkim olmasını sağlamak 
gibi bir mecburiyet altındadır. 300 milyon lira 
Türk köylüsünden vergi alınmıştır, dendiği za
man bendenizce bu tamamen şahsi bir faraziye
nin ifadesi addedilir. 40 kuruş, dışarıdaki fiyat, 
25 kuruşa bize mal oluyor. Binaenaleyh arada 
15 kuruş fark vardır. 2 milyon ton alındığı za
man bunun neticesi 300 milyon lira fiyat farkı 
eder. Arkadaşlar, içinde yaşadığımız devrin 
hakikatlerini biliyorsunuz, övünmek için söy
lemiyorum. Amma müşterek hayatın müşterek 
gayretlerin muhassal asını ifade etmiş olmak lâ-
zımgelirse, övünme telâkkisinin uyanması pa 
hasına da olsa ifade etmek zarureti vardır. Bi
lirsiniz arkadaşlar; Toprak Mahsulleri Ofisinin 
muhtelif yerlerde alış şubeleri vardır. Buralar
da ambarlar açar, bazı yerlere ekipler gönderir, 
muhtelif şekilde bu vasıtalarla halka hizmet eder. 
Memleketimizin muhtelif köşelerinde, Toprak 
Mahsulleri Ofisinin gidemediği yerlerde, takdir 
buyurursunuz ki fiyat 20 - 22 kuruş denmiş ol
masına rağmen 12 - 14 kuruş olarak bir fiyat 
seviyesi görülür. Bunun üzerine derhal şikâyet 
başlar ve oraya âeilen alış teşkilâtı gönderilir, 
Bu bir hakikat değil mi arkadaşlar! (Doğru, 
doğru sesleri). Vaziyet böyle iken muayyen bir 
fiyat esası dâhilinde halka bu yolda hizmet edil
mişken^ bunun, kıymetinin değeri, muhabbeti 
Türk çiftlisinin gönlünde, onun iyilik takdir 
eden ona iyilik edenlere karşı gönlünde yer et
miş olan muhabbeti, kalkar da Türk köylüsüne 
derse, bu Meclisin kürsüsünden böyle ifade edi
lirse, senden dolayısiyle 300 milyon fazla vergi 
alınmıştır, Türk köylüsü buna karşı ne diyecek? 
Bu teşkilâtın ehemmiyetini anlıyanların muay
yen ve kısa bir tereddüt devresinden sonra; ha
yır, bu doğru değil diyecekleri muhakkaktır. 
Amma köylünün bu hizmeti takdirinde bilgi sa
hibi bulunmıyan bazı vatandaşların da ne zu
lüm bu demeleri mümkündür. Bu haksızlıktır 
ve bunu dedirtmekte fayda mutasavver değildir. 

Arkadaşlar; yine bazı arkadaşlarımız delil 
saydıkları birbirine de tezat halinde bulunduğu, 
derhal nazrı dikkati celbetmiş olan mütalâalar 
serdederek, 7 Eylül kararlarının mutlak ucuz
luk yaratmak vaidiyle alınmış, binaenaleyh 
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ucuzluk yaratamayınca ucuzluk pahalılık telâk
kisinin de ayrıca münakaşanın ne kadar yeri ol
duğunu takdir buyurursunuz, oraya girmiyeceğim, 
7 Eylül kararını mutlaka ucuzluk vaidini bera
ber taşıyan bir kararmış gibi mütalâa ederek 7 
Eylül kararı pahalılık canavarının dişlerini bi
ledi, dediler. 7 Eylül kararları mutlaka ucuz
luk vaidiyle alınmış karar değildir. Huzuru
nuzda hiçbir zaman mesul arkadaşlarınız bu şe
kilde maruzatta bulunmadılar. Dediler ki, de
dik ki, 7 Eylül kararları iktisadi hayatın muh
taç olduğu istikrarı temin eden karardır, 7 Ey
lül kararı iç ve dış piyasa arasında ahengi te
min edecek bir karardır, 7 Eylül kararı fiyat
larda tevazün temin edecek bir karardır, 7 Ey
lül kararı realitelere intibak kararıdır, o zamana 
kadar muhtelif zamanlarda muhtelif şekillerde 
ifade edilen para kıymeti üzerinde bir para sıh
hati yaratacak karardır. Ve nihayet 7 Eylül 
kararı dünya iktisadiyatına intibakımız için alın
ması zaruri olan karardır. Bunun dışında 7 
Eylül kararları eski telâkkiye göre ucuzluk ya
ratacak mahiyette ve ucuzlatıcı bir tedbir ola
cak diye mesul arkadaşlarımız ağzından bir tek 
kelime çıkmamıştır. Arkadaşlar canavarlara diş
ler takıyorlar gibi ifade etmek suretiyle 7 Ey
lül kararlarının yarattığı neticeleri kötü gös
termek isterlerken bu alınan kararlar sayesinde 
buğday fiyatlarının 22 kuruş üzerinden muha
fazasına imkân bulunduğunu unutuyorlar* 7 Ey
lül kararlarının bir hafiflik hareketinin kararı 
halinde ifade olunması tezat teşkil eder, niha
yet bu Arazi Vergisi Kanununun 10 milyon li
ralık bir vergi istiyen bir kanun olarak getirmiş 
olmayı Hükümetin hâdiseler arkasından takıl
ması gibi vasıflandırmakta da ^tereddüt göster
mediler. 

Arkadaşlar; ne bu Arazi Vergisi Kanunu 
ne de 7 Eylül karaları Hükümetin hâdiselerin 
arkasından sürüklenmesi zâfına delâlet eden bir 
mâna çıkarmak, hâdiseleri opjektif telâkki eden 
insanlar için mümkün olmıyan şeylerdir. Aksi 
olarak iddia edilebilir ki; ve arzetmeye mecburum 
ki Yedi Eylül kararının alınması hâdiselerin ar
kasına takılmak değil, hâdiselere takaddüm et
mek suretiyle bu memlekete sağlanması müm
kün görülen menfaatlerin istihsali için alınmış 
karar kuvvetini ifade eder. Hükümetimiz böy
le olmadıkça huzurunuza gelmiye cesaret ede
mez. .Ancak böyle olduktan sonradır ki, itima-
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dınızın devamını kendisinden esirgemiyeceği-
niz bir Hükümet olarak işine devanw©der. Aksi 
takdirde onun mukadderatına hâkim olacak Bü 
yük Millet Meclisinin çokluğudur. Böyle bir 
Hükümeti ne olursa olsun, kim olursa olsun hiç
bir vesile ile. ayakta tutmayı Büyük Millet Mec
lisi tecviz etmez. Hükümet Meclisin kendisine 
tevdi ettiği emaneti ancak o emanetin idaresine 
ait şartların hududu içinde kalmak suretiyle idare 
eder. Hal böyle iken bir Arazi Vergisi Kanunu mü
nasebetiyle köylüyü aç, ayağı çıplak, daima 3eÜiI 
ve daima muhtaç, üstelik kendisinden ancak 
alınır ve verilmez diye ifade etmek Türk köylü
sünün hakikati seven ruhunu ve Türk köylüsünün 
vatan ihtiyacı mevzuubahis • olduğu zaman hudut 
tanımıyan fedakârlık hissini zedeler. Türk köy
lüsü hakkında konuşurken onun yüksek duygu
sunu ve asil anlayışını gozönünde bulundurarak 
hâdiseleri tahlil etmek ve mütâlâalar arzo'iretc 
mensup bulunduğumuz siyasi telâkki ne olursa 
olsun, vazifelerimizin başına aldığımız gün, 
vazifemizi kemaliyle olmazsa bile kemale doğru 
giderek ifa ettiğimiz huzurunu taşırız. (Soldan 
alkışlar). 

Şunu arzederek sözlerime nihayet vereceğim. 
Hâdiseleri kendi ölçüleri içinde mütalâa et

mek lâzım millete hizmet mevkiinde bulunan biz
ler için tenkitten kaçınmak, muahezeden kendi
ni korumak gibi bir kasıt ve niyete mesul mevki
de bulunan insanların olarak safdil olmadan 
sahip olmalarına imkân yoktur. Kendilerine mes
uliyet tevdi ettiğimiz arkadaşlar vazifelerini idrak 
etmiş olmanın huzuru içinde kendilerini tenkit 
edenlerin acı veya tatlı amma mutlaka hakikat 
perestlik ruhunun icabına uygun olmasını rica 
ettikleri tenkit ve muahezelerle aydınlatılan yol
da daha verimli ve gayretli çalışırlar. Biz Türk 
köylüsü mutlaka çok mesuttur, müreffehtir, her 
türlü ihtiyaçtan azade saadetin ve refahın bütün 
anasırına maliktir diye iddia da edemeyiz ve böy
le bir iddia bugün olmadığı gibi istikbalde de 
olamaz. Çünkü istikbalin de kendine mahsus in
kişafa muhtaç işleri olacaktır. Amma böyle 
mesut gösteremiyeceğimiz gibi memnun olan in
sanların kendisine yapılmış olan hizmetleri ken
dine mahsus selim idrak ile isabetine inanmış 
olan insanları şu mülâhazalarla isabetsizliğe 
götürmeye çalışırsak: Türk Milletinin hoşuna gH-
miyecek mübalâğalara düşmüş oluruz ve bilhassa 
rakamların hakikatlerini alırken dikkat etmek 
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yerinde olur. Hakikati arayanlar maksalı göre 
kullanılabilir bir vasıta farzedenleri tıo? tolâkki 
etmezler. Bunu niçin söyledim? Biliyorsunuz 
ki, Buğdayı Koruma Yergisi ihdas edilmesi mec
buriyeti hâsıl olmuştu. Buğday fiyatını bir ar
kadaşımın belirttiği gibi memleket içinde çok 
düşük bir hale geldiği zaman şehirler 
un istihlâk edenlerden Koruma Vergisi alarak 
buğday fiyatlarını 5 kuruşta tutuyorduk. Bu şe
kilde 5 kuruşa tutuluyordu. Bir arkadaşımız ra
kamların mukayesesini yaparken buğdayı 9 ku
ruşa diye ifade etmek suretiyle mukayeselere 
girişti. Tesbit edilmiş olan rakamları dahi bu 
şekilde, bilerek demeyeyim. Fakat dikkatsizlik 
eseri olarak kullanmak itiyadı hâsıl olursa o va
kit milletin hakikati anlaması bakımından istih
sali mümkün olan faydaları elde etmek zor olur 
birbirimizin emeklerini eritmiş oluruz. Bundan 
içtinap etmek lüzumunu bilhassa rica ederim. 
(Bıravo sesleri, alkışlar). 

AHMET KEMAL SÎLİVBİLİ (İstanbul) — 
Sayın arkadaşlar, dün köylü hukukunu çok cid
dî ve hakiki müdafaa ettiğimden dolayı'ademi 
hoşnudiyet görüyorum, (Hayır, öyle şey yok, ne 
münasebet sesleri). Müsaade buyurun arzedece-
ğim. Ben dün söylediğim sözleri unutmadım, 
dinliyenler de muhakkak unutmamıştır. Her ne 
suretle olursa olsun kanunin kanusuz alınan 
kararlarla zamanın icabı olarak Hükümet böy
le yapmıştır. Bunu biz ve köylüler seve seve 
verdik. Fakat türlü türlü hususlarla, 
türlü türlü vergileri bu zavallı köylüler 
vermiştir. (Hayır öyle şey olur mu1? ses
leri). Müsaade buyurunuz efendim. Bunları 
köylü vermiştir. Bendeniz köylrnün verdiği ver
giyi tebarüz ettirmek maksadiyle söyledim. Yok
sa bugünkü Hükümeti tenkit kasdiyle değil, O 
zamanın icabatına göre bu böyle yapılmıştır, lü
zum görülmüştür. Biz de seve seve verdik de
dim. ince, uzun hesaplara, rakamlara girmiye-
ceğim. Lâzımgelen cevap dün bildirildi. 

(Zavallı) kelimesinin mânasına gelince; arka
daşlar; zavallı, hakkı gözetilmiyene denir. Ben 
iddia ediyorum, köylünün hakkı gözetilmiyor. 
Dün söylemedim amma bugün söyliyeceğim. (İn
saf, insaf sesleri). 

Müsaade buyurun; köylünün hakkını gözet
mek için konulacağım. Maksat, mevzu özel İda
relerin memurininin maaşlarını, parasını verme
mek tehlikesinden bahistir, bunun için bu ta-
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sarı buraya gelmiştir. Aziz kardeşlerim; Türk ı 
köylüsü evlâdını üçüncü sınıfa ve nihayet be
şinci sınıfa kadar okutabilir. Bu Türk köylü
sü, Silivri kazasında bulunan 24 köy 35 000 lira 
masraf yapmak suretiyle birer mektep yapmış
tır. Bunun gibi bütün köyler kendi mektepleri
ni kendileri yapmışlardır. Çocuklarını üç ve 
beş seneye kadar okutabiliyorlar. Biz şehirliler 
hepimiz Hükümetin milyonlar sarfiyle yaptırdı
ğı ortamekteplerde, liselerde, üniversitelerde 
çocuklarımızı okutalım, istikballerini temin ede
lim, mektep parası diye de hiçbir şey vermiye-
lim O, çocuğunu kendisi okutsun, öğretmenin 
maaşını temin etsin, bizim çocuklarımızı okutan 
yüksek öğretmenlerin maaşlarını da köylüden 
istiyelim. îşte köylünün hukuku gözetilmiyor, 
Bunun için zavallıdır. (Soldan, yanlış sesleri). 
Siz öyle telâkki edin. 

BAŞKAN — Ahmet Oğuz! 
MUAMMER, ALAKANT (Manisa) — Sıra 

kendisinin mi ki, kürsüye geldi? Ben daha ev
vel söz almıştım. 

BAŞKAN —• Riyaset kimin daha evvel söz 
istediğini bilir ve takdir hakkını kullanmakta
dır. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Muhterem ar
kadaşlar ; Arazi Vergisine % 100 zam yapmış ol
mak için gelen tasarı etrafındaki konuşmalar 
Çok dağıldı ve Sayın Bakanların da, bilhassa 
Ticaret Bakanının izahatiyle ve bu iş hudutları 
ve çığırı dışına çıktı. (Soldan, sen çıkardın ses-
leri). Bendeniz çok müteessirim. Yalnız şu nok
taları belirtmek lâzımdır; tutulan güdümün hâ
diselerin zebunu olarak hâdiselerin peşinden 
koşulmuş olduğunu iddia ettiğim zaman bu 
kanunu bir misal olarak vermekte tereddüt et
medim. Bundan 9 ay evvel bu açığın olacağını 
bilen Hükümet bu Arazi Vergisi Kanunu ile, 
öyle bir kanun ki, gayri adilâne, nispetsiz, ba-
zan ihtiyaca salih olmıyan esasları alıp '% 100 
zam yaparak adı geçen açığı kapatmak arzu
suna kapılmışlardır. Daha 9 ay evvelden ne
den bunların yollarım düşünmediler? 

NAŞİT FİRAT (Samsun) — Neden teklif et
mediniz ? 

AHMET OĞUZ (Devamla) -r- Hükümete 
çıktığımız zaman. 

BAŞKAN — Maksat anlaşıldı. 
AHMET OĞUZ (Devamla) — Halen köylü 
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bir vergi vermiyor dediklerini Komisyonlarda 
ve gerekçelere istinaden arzetmiştim ve demiş
tim ki, arkadaşlar;, köylü verginin en büyü
ğünü veriyor, şöyle ki, biz hububat fiyatlarını 
tesbit ettiğimiz zaman köylüye de bir külfet 
tahmil ediyoruz ve bu şu hesaba vurulursa şu 
kadardır. Bu, bir hakikattir, nazariyat değildir. 

Bilhassa şu nokta üzerine Yüksek Kamuta
yın dikkat nazarını çekmek isterim: Yersiz. en
dişeleri uyandırmak kasdiyle bazı mütalâalar 
ileri sürüldüğünü sayın Ticaret Bakanı ima 
buyurdular. Hayır arkadaşlar, biz mütalâala
rımızda memlekette yersiz endişe uyandırmak 
değil, yapılan işlerin ne kadar yerli olduğunu 
göstermek için o gibi hâdiselere dayanarak, 
hattâ biraz daha şümullü ve ileri bir görüşle 
tetkik ederek burada fikirlerimizi belirtiyoruz. 
Bu itibarla sırf memlekette yersiz bir hava 
uyandırmak için reklam ve^propoganda yapılı
yor şeklindeki iddiaları tamamen reddederim. 
Gene Sayın Bakanın konuşmaları sırasında gü
zel nasihatlara rastgelmek mümkündür. Nasıl 
konuşmalı, nasıl rakamları sentez etmeli... Sa
yın arkadaşlarını, Milletin vekâletini alıp on
ların takdirine mazhar olup. buraya gelen ar
kadaşlar birbirine fikir öğretmeleri, rakamlar 
nasıl konuşulmalıdır tarzında şeyler söylemeleri 
herhalde hiç de yerinde değildir. Onu sakla
sınlar daha büyük işlerde; ve daha büyük teşeb
büslerde kullansınlar, (Sağdan bravo sesleri şl-
kışlar). 

TARIM BAKANI FAÎK KURDOĞLU (Ma
nisa) — Arkadaşlarım; Bütçe Komisyonu kıy
metli Sömisü ve onu takibeden iki Bakan ar
kadaşımın sözleri benini mâruzâtımı son dere
cede kısaltmıştır. Şüphesiz ki en doğru, en isa
betli yolu Büyük Meclisin tecelli edecek reyi 
tâyin edecektiı-. Bu bir hakikattir. Fakat 
bunun yanında başka bir hakikatte vardır ki o 
da şudur; reyinizi kullanırken, bir çok arka
daşların bir çok rakamlar zikretmiş oldukla
rına göre bunların devlet dosyalarındaki haki
ki'vaziyetlerini öğrenmekte mütalâa buyuraca
ğınız faydadır. Bu mülâhaza iledir ki müm
kün olduğu kadar kısa olarak maruzatta bulu
nacağım: Memleketimizde Arazi Kanununun 
tat bıkma sahne olan sahanın yüz ölçümü, tar
la itibariyle, toparlak rakam. 13 milyon hektar 
kadardır. Buna pek yakın bir rakam olarak 
da bağ, bahçe illi kısımları vardır. En yon 
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olarak yapılmış ve halen elimizde bulunan he
saplara göre çiftçi ailesi sayısı ise 2 374 481 dir. 
Arazi Vergisi bu çiftçi ailesi sayışına göre taksim 
edilirse, bu vergi 1936 senesinden 1944 senesine 
kadar, elimizde mevcut olan hesabı katilere 
göre, 9 ile 14 milyon lira arasında oynadığına 
göre bu yükseği olan 14 milyonu esas alırsak, 
her aileye ancak 6 lira düşmektedir. Çift başı
na hesaplanırsa bu nihayet 5,5 lirayı aşmaz. Bu 

aileler içinde bir hektardan 5 hektara kadar arazi
si olanlar umura çiftçi aileleri yekûnunun i% 42 
sini teşkil ediyor. 10 hektara kadar arazisi 
olanlar iso % 75 ini teşkil- etmektedir. Büyük 
işletmelere sahip bulunanların bunların elindeki 
arazi 162 000 hektardır. îşliyemedikleri veya 
işlemedikleri kısım takriben dörtte birini teşkil 
ediyor. 

Bu maruzatımın Yüksek huzurlarında ileri 
sürülmüş rakamlarla mukayesesi şu kanaati ve
rir : Memleketimizde büyük yekûnu teşkil eden 
zirai işletmeler umumiyetle 50 dönüm üstünde 
olmıyan işletmelerdir. Bir arkadaşımın söylediği 
gibi dönümüne 26 lira arazi vergisi vaziyeti, 
istisnai olarak, herhangi bir vilâyette dahi mev-
eut değildir. Kanunun tatbikatında küçük çift
çiler, şimdi arzettiğim rakamların sarahaten 
gösterdiği vaziyete nazaran, çok küçük çiftçiler 
değil, büyük nispette araziye sahip olan bir kı
sım çiftçilerin karşılaşacakları vergi hacmi ba
kımından, ve bunların fiilen işlennıemekte olan 
kısımları itibarı ile ve sırf kendi bakımlarından 
bir ağırlığı mevzuubahis olabilir. Arkadaşlarımın 
şüphesiz ki büyük bir samimiyetle burada ar-
zettikleri diğer mütalâalar hakkındaki kanaatia-
rımı da yine kısa kısa ar/edeceğim. îlk önce iki 
arkadaşımın ileriye sürdüğü ve Bakanlığımı alâ
kadar eden iki ııoktai nazar hakkında mâruzâtta 
bulunmak isterim. 

Ziya Oezaroğlu arkadaşımız, bir dönüm için 
ancak tahammül edebilen uç demirlerinin fiyat
ları hakkında bazı rakamlar vermiştir. Bu ra
kamlar mevcut resmî malûmata uymamaktadır. 
Mevcut malûmata göre, yerli, su verilmiş de
mirlerden yapılanların beheri, kendilerinin dedik
leri fiyata değil, 83 kuruşla iki lira 23 kuruş 
arasında satılmıştır. İthalât çeliğinden mamul 
uç demirleri fiyatları keza vasıflarına göre iki 
liradan 4 lira 25 kuruşa kadar değişmektedir. 
Dayanışları; su verilmiş demirden yapılanlar 10 
17 dönüm yapmakta ve tekrar tamir edildikten 
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sonra yine aynı müddet kullanılabilmektedir. Çe
likler ise 15 - 20 dönüm yapmaktadır. Binnetice 
maliyeti teşrih sadedinde verdikleri rakamlar 
hatalıdır. 

Arkadaşlardan Kminittin Balıkesir'in ifade 
ettikleri, ve Polatlı'daki müşahedelerine müstenit 
olduğunu söyledikleri teklifi dün iyice anlıya-

. mamıştım. Koridorda kendilerinden sordum; de
vamlı bir varidat kaynağı bulma mevzuunu Po
latlı'da mevcut 20 ziraat makinesine istinat ettir
diklerini gördüm. Bu fikrin güdülen maksat kar
şısındaki vaziyeti bakımından üzerinde durul
masına imkân olmadığını zannediyorum. 

Arkadaşlarım; şimdi burada ileri sürülmüş 
mevzu dışında değil fakat mevzu içindeki bazı 
fikirler hakkında kanaatlerimi kısa birer cümle 
ile arzederek mâruzâtıma hatime vereceğim mev
zu ile ilgili olmıyan sözlerin cevabını ise arka
daşlarım vermiş olduğu için ben tekrar etmi-
yeceğim. 

1. — Arazi vergisi konusunu münhasıran köy
lü ve küçük işletmeleri ilgilendirir bir mevzu 
olarak mütalâa etmek realiteye asla uymaz sanı
yorum. 

2. — Memleketimizde fiilen zeriyat sahasiy-
le vergi yekûnlarına ait rakamlar karşılaştırılır-
sa hakikatte bir çok arazinin vergi vermediği ve 
nadas bakımından ileri sürülmüş durumun fili-
yatta bu suretlede karşılandığı görülür. 

3. — mevzu ve memleketimizdeki bugünkü 
toprak tevezzü şekli köylü ve çiftçi vatandaş ye
kûnunun tamammı ifade eden rakamları bu 
mevzuda ileri sürmek mânidir. 

4. — Mevzu ile ilgilendirilerek ileri sürül
müş rakamların çoğu maatteessüf elimizdeki res
mî rakamlara tevafuk etmemektedir. Ben bun
lardan en mühimlerini zikretmiş bulunuyorum. 

5. — Kuraklık, seylap gibi vaziyetler ileri 
sürülerek yapılmış olan mütalâalara gelince; 
Bu kabîl vaziyetlere ait istisna hükümleri ana 
kanunda mevcut bulunmaktadır. 

6. — Maliyete katiyen müessir değildir de
nemez. Fakat bu tesir son derece cüzidir. 

7. — Bazı arkadaşların yaptığı gibi mevzuu 
değil de, inikaslarını nazara alırsak, bu muta 
lâaları herhangi bir vergi dölayısiyle de aynen 
yapmakta hiçbir mâni yoktur, ve hattâ çok 
isabetli gibi görülebilecek mevzularda eksik ol
maz. Bu takdirde medeni bir Devleti nasıl ida-
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re etmek ve onun bu çeşit ihtiyaçlarını nasıl kar
şılamak mümkün olur? sualine cevap vermek 
icabedecektir. 

8. — Bilhassa harb şartlarından doğma ha
yat pahalılığı karşısında kalan vatandaşlarımız 
yalnız; köylüler değildir. 

9. — Zirai faaliyetlerin Mahsulâtı Arziye 
Vergisinden sonra Gelir Vergisinden de istisna 
edilmiş bulunması karşılığında, mebde de arzet-
tiğim rakamların sevkettiği kanaatlere nazaran 
bu zam mükellefler için tahammül edilmez bir 
yük mahiyetinde değildir. 

10. —• Nihayet, her verginin yalnız zararı 
ihtiva etmeyip Devlet masraflarına iştirak vazi
feler karakteri dışında diğer bazı faydaları da 
olduğu aşikârdır. Yapılan tetkikler böyle bir 
zammın mükellefçe hissedilecek nispetlerin çok 
üstünde faydalı olabileceği mülâhazalarının da 
varit ve isabetli olduğunu göstermiştir. 

Devletin temeli olarak saydığımız, menfaat-
lan ve âzami imkân dahilinde hizmetleri için bin 
yoldan arasız çalıştığımız köylü ile hasren alâ
kalı bir iş gibi mütalâa doğru değildir. Köylü 
mefhumuna giren çiftçilerin büyük bir kısmının 
elli dönümden fazla zeriyat yapmadığı hakkında 
ilk mâruzâtım sırasındaki rakamları bir kere 
daha yüksek huzurlarında tekrar ederim. Köy
lü vatandaşlarımız bir devletin ne ile idare 
edildiğini en aşağı her birimiz kadar bilirler. 
Takdir Yüksek Meclisindir. 

İHSAN YALÇİN (Bolu) —- Bir sual sorma
ma müsaadenizi dilerim. Efendim, beş nüfuslu 
ailenin % 45 i teşkil ettiğinden bahis buyur
dunuz. Yalnız şunu öğrenmek istiyorum: Beş 
nüfuslu bir aileyi geçindirmek için köylünün kaç 
dekar arazisi olmalıdır? 

TARIM BAKANI FAİK KURDOĞLU (De
vamla) — Bir kere daima beş nüfuslu aile tasav
vuru nazari olarak ileri sürülmektedir. Mev
cut çiftaçı ailesi hakkında arzettğim iki milyon 
küsur rakama nazaran mevcut zirai nüfus yekû
numuz da bunu teyit eder. Anadolu'nun muhte
lif yerlerinde yaptırdığımız tetkikata nazaran 
istep sahalarda 100 dönüme kadar arazi lüzu
mundan ittifak edilmiştir. Bütün memleketi şa
mil vasati bir rakam tesbitine imkân görüleme
miş yalnız mmtakalar itibariyle tesbit edilmiş 
bulunmaktadır. 

İHSAN YALÇIN (Bolu) Merkezi Ana
dolu'da ne kadardır? 

TARIM BAKANİ FAİK. KURDOĞLU (De
vamla) — Merkezi Anadolu'da istep mmtakası 
için tesbit edilmiş bulunan rakam 100 dönüm
dür. 

ABDULLAH YA YOlOftLU (Maraş) — Ben 
(jnııııı Müdürlükten Türkiye'de mevcut arazi 
miktarı hakkında malûmat istedim, salahiyetli 
şube müdürünün bana verdiği rakamlardan Tür
kiye'de 44 129 000 mera. ve çayır olduğunu ve 
yüz ölçüsünün % 58 i olduğunu. 11 milyon 
ürün getirmiyen toprak bulunduğunu, o0 milyon 
orman ve bir milyon küsur hektar bağ, bahçe 
olduğunu ifade ettiler. Halbuki siz beyana 1 ınız-
da dediniz ki. Arazi Vergisine esas olan arazi 
l.'î milyon hektarı buluyor. 

•TARIM BAKAM FAİK KLRDu^LU t ıla-
nisa) —• Tarla mahiyetinde olan yerler 11 mil
yon hektarı bulmaktadır. Bununla beraber 
bahçe.... 

ABDULLAH YAYUIOÜLU (Maraş) - Şim
di 44 milyon mera, çayır olduğuna göre bu, ver
giye tâbi değil midir.' 

TARIM BAKANI FA IK" KURDO(JLF (De
vamla) - - Dâhil değildir. Bunların sahaları 
Devlete aittir. 

ABDULLAH YAYOIOULU (Maraş) — Bir-
şey daha öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN -— Frendim, sözleri kesiyorsunuz, 
sorunun sırasını geçiyorsunuz? Buyurun ('ezar-
oğlu. 

SAİT AZMI F.RYZl0(1 LL (Kayseri) Söz 
isliyorum. 

BAŞKAN — Efendim, sizin isminiz mevzuıı-
bahis olmamıştır. 

SAİT AZMİ FFYZİOC4LU (Kayseri) -
Rapor sözeüsü mevzuubahis ettiler. 

BAŞKAN — Cezaroğlu! Bir iki kelime ile 
«ıradan söyliyebilir misiniz? 

ZİYA CFZAROĞLU (Tekirdağ) — Müsaade 
buyurun yine bir iki kelime ile kürsüden arez-
deyim. 

Burada konuşurken saban demirleri hakkın
da, bir demir şu kadar dönüm yeri.sürer dedim. 
Kitabın dediği gibi değil, çiftçinin aklı erdiği 
gibi istihsal yapabilmek için :î - 5 defa toprağı 
sürmek lâzımdır ve günlük istihsal haddine 
kadar üç beş defa sürmek lâzımdır. Bir demi
rin de vasati kudreti aneak üç beş dönüm ara
sındadır. Fakat bir çiftçi bir dönümü üç defa 
beş defa sürmek zaruretinde olduğundan dolayı 
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bir demir bir dönümün işini yapar dedim. 

itiyat hakkında bendeniz dedim ki, 280 ilâ 
:îU0 kuruştur. Tarım Bakanı 225 ile 285 ara
sındadır dedi. Bunları Trakya'da kullanmaz
lar. 

Ben âzami olarak 7 Lira, dedim ve Heyeti Ali-
\eyi işlıat ederim, bir demiri Ziraat Vekâletinin 
Çorlu'daki Kurumundan on liraya aldığımı 
faturasını göstererek ispat ederim. (Sağdan 
bravo sesleri). 

MALİYE BAKANI HALÎD NAZMÎ KEŞ
MİR (Tokad) --. Sayın arkadaşlar, mesele bü
tün şümulüyle burada görüşüldü. Tasarının 
alevlimde konuşmuş olan arkadalanmızdan 
sonra Bütçe Komisyonunun değerli sözcüsü Mü
nir Birsel arkadaşımızın etraflı izahatına in
zimam eden diğer arkadaşların izahlarından 
sonra benim buna ilâve edebileceğim, çok bir 
şey kalmadı. Fakat maliye işlerinden sorumlu 
bir arkadaşınız sıfatiyle ve kanununnun bir 
vergi mevzuu alması dolayısiyle kanaatlarımı 
kısaca arzetmenıe müsade buyurmanızı rica 
ederim . 

Esasa girmeden evvel sayın Ahmet Oğuz ar
kadaşınım bir iki mütalâasına cevap vermek 
isterim. Yalnız benini cevaplarımı da bir nevi 
nasihat telakki buyurmasın! ar. Mâruzâtım 
yalnız mütalâadan ibarettir. 

Ahmet Oğuz arkadaşımız iki nokta üzerinde 
durdular ve onu takip eden diğer arkadaşlar
dan bir kısmıda bilhassa onun mütalâalarını te
yit ettiler. Mütalâalar evvelâ 7 Eylül kararla
rına temas ediyordu, saniyen hükümetin bütçeyi 
yaparken bütün ihtiyaçları etraflı olarak dü
şünmediği ve hâdiselerin seyrine kapılıp git
mek vaziyetinde kaldığı ve nihayet bütçenin 
tatbikından aylar sonra, böyle bir tasarının Mec
lise sunulduğu noktasına inhisar ediyordu. 

Arkadaşlar, 7 Eylül kararlarını burada tek
rar uzun uzadıya müdafaa etmiyeceğim. Çün
kü zaten konumuzun dışındadır. Yalnız küçük 
bir tavzih yapacağım. 7 Eylül kararları diye 
mütemadiyen tekrar edilen, lehinde ve aley
hinde bir nevi mistik yaratılmış olan bu karar
lar gayet basit şeylerdir. Bu kararların esa
sında bir. para operasiyonu ve ona müteferriğ 
diğer bazı iktisadi ve ticari tedbirler vardır. 
para operasiyonu da bildiğiniz gibi iç ve dış 
iştira kıymetleri arasında, kapatılmaz bir ge
nişlik, bir mesafe hâsıl olmuş olan paramızı 
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ayarlamak maksadını güdüyordu. Bu karar ne 
hayatı ucuzlatmak, ne hayatı pahahlaştırmak, 
ne de mütemadiyen tekrar edildiği gibi yalnız 
ihracatı teşvik etmek, ne yalnız ithalâta bir 
nizam vermek ve ne yalnız iç ekonomi nizamını 
tesis etmek maksadiyle alınmış değildir. Bu ka
rar bir kül ifade eder. Bunun içinde fiyat ve 
hayat istikrarı mündemiçtir. Bu ise bir ekono
minin en esaslı şartıdır. Dâhilde olduğu gibi 
beynelmilel iktisadi ve ticari münasebetlerde 
de bu şartın dışında hareket ederek bir netice
ye varmanın imkânı yoktur. Binaenaleyh 7 
Eylül kararı denilen kararîn moneter kısmı ta-
mamiyle bir istikrar maksat ve hedefini güt
mektedir ve hayatı ucuzlatmak diye bir iddiası 
yoktur. Bu kararda ancak bir intibak mev-
zuubahis olabilir. Eğer, o vakit mevcut olan pa
ra vaziyetine bir nihayet verilmemiş ve enfi-
lâsyona gitme yolları açık bulundurulmuş ol
saydı, memleket ekonomisi için hayırlı netice
lerini hâsıl olurdu?. Aksi istikamete gidilmiş 
olsaydı yani bir istikrar politikası takip edil
meyip bir deflasyon politikası takip edilmiş ol
saydı, yani hayatı ucuzlatma yoluna gidilsey
di hayırlı bir yolmu takip edilmiş olurdu t Ben 
şimdi arkadaşlarıma soracağım, dediler k i ; 7 
Eylül kararları ile hayatı cehennem yaptınız. 
Arkadaşlar, sözleriniz arasında zavallılığını de-
faatla tekrar ettiğiniz köylünün acaba bir def
lasyon politikası neticesinde hâsıl olacak fiyat 
ucuzlaması hâlinde zavallılığı ne mertebelere va
rabilirdi? Bunun üzerinde acaba düşünülmüş 
müdür? Bu bahis üzerinde daha fazla durma
yacağım. Bu iş ilim işi, geniş bir bilgi işide 
değildir. Bu bahisler artık herkesin bildiği bir 
bahistir. Bu bakımdan herkes kendi anlayış 
ve politik tandanslarma göre bu işi tefsir eder 
ve neticeler çıkarabilir. Zaten bu kararların 
fiilî netieeleri görülmeye başlamıştır. Bir müd
det sonra da daha fiilî ve hayırlı neticelere mu
hakkak sabit olacağız. 

tflâs bir hâdisedir, iflâs hâdisesinden, 3 - 5 
hâdise yüzünden hareket edip bütün memleketin 
ekonomik hayatı ve ie ve dış ticareti üzerinde 
hüküm vermek bilmem ne dereceye kadar doğru 
olur. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Millî Servet 
eriyor. 

MALİYE BAKANI HALİT NAZMİ KEŞ
MİR (Devanda) Siz öyle telâkki edebilirsiniz. 
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AMMKT OÛUZ (Uskişehir) — Zaman göste

rir. 
MALlYK BAKANI HALİT NAZMÎ KES

MİK (Devamla) Zaman size de gösterir. (De
vanı sesleri). 

ikinci nokta ; Hükümetin tedbirsiz olduğu. 
hâdiselerin arkasından sürüklendiği, bütçeden 
aylarca sonra bıı tasarıyı getirip sunduğu, Ah
met Oğuz arkadaşımız yine nasihat telâkki et
mesinler. nazrı dikkatlerini celbederim, bir 
defa tasarıdaki tarihe baksınlar, Hükümet bu 
1 aşariyi 1946 senesinin Aralık -ayında'Yüksek 
Meclise sunmuş bulunuyor.. Hükümet bütçesi
ni yaptığı zaman hepsini düşündü, açığını, nok
sanını hesap etti ve hasıl olacak açığın bir kıs
mını da bu suretle kapıyaeağını teemmül etti. 
Şimdi tasarı huzurun uzdadır, tabiî en isabetli 
katara siz varacaksınız. 

Ben bu konu dışında olan noktalara cevap 
verdikten sonra tasarının esası hakkında Mali
ye Bakanı olarak, nıütevazıane, uoktai naza
rımı söylemek isterim. Tabiî yine en isabetli 
karar yüksek heyetinizindir. 

Arkadaşlarım; burada mevzuubahis olan, 
Arazi Yergisidir, arazi mülkiyeti dolay isiyle 
alınan bir vergidir ve böylece arazi mülkiye
linden dolayı alınan bir vergi dünyanın bilais
tisna her memleketinde mevcuttur. Derhal şu
nu da ilâve edeyim ki Dünyanın birçok mem
leketlerinde buna inzimam eden bir de arazi iş
letmekten mütevellit zirai gelir vergisi vardır. 
yani iki vergi birbiri üstüne inzimam etmiştir. 
Bizde vaziyet bir mülkiyet vergisinin mevcut 
olmasından ibarettir. Biliyorsunuz ki, evvel
ki gelir vergisi tasarısında arazi kazançları mu
ayyen miktarda arazi işletmesinden mütevellit 
olduğu takdirde vergiye tâbi .bulunuyordu. Biz 
arazi işletmesinden mütevellit kazançları tama-' 
itliyle vergi dışında bırakmış bulunuyoruz. Bu
günün memleket şartlarına en uygunu da bu
dur. Başka suretle yapılamaz, samimi kanaa
tim de bu merkezdedir. Yalnız arazi mülkiyeti 
dolay isiyle alınan vergide şunu kabul buyurma
nızı rica ederini ki, birtakım şahsi mülâha
zalar hiçbir memlekette katiyen nazarı itibara 
.alınmaz. O, mülkiyet dolyısiyle alman reel, 
-haki.k'i ?bir vergidir. Yani bu vergide mülkün 
sahibi olanın vaziyeti, malî vaziyeti, iktisadi 
va;;iy.el;i ve gc İm durumu ile hiçbir memleket-
t." iI'-ilctı-ihıiLs değildir. Bu hakikatleri yüksek 
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huzurunuzda arzetmeyi bir vazife bilyonun ve 
lekrar ediyorum. Takdir yüksek heyetinizindir. 
Binaenaleyh burada bazı arkadaşların çiftçi za
viyesinden gayet iyi hislerle ifade ettikleri bazı 
mütalâalara yer vermeye bu verginin tekniği ba
kımından imkân yoktur. Binaenaleyh asıl dâva 
bu vergide mevcut olan nispet ağır mıdır, değil 
midir davasıdır. Tasarının gerekçesinde ve ko
misyonların mazbatalarında bu cihet iyice belir
tilmiştir. Bunun üzerinde duracak değilim. 
Tasarıyı reddeden Tarım Komisyonunun gerek
çesini ve Tarım Komisyonunun sayın sözcüsünü 
dikkatle dinledim, Bu tasarının aleyhinde bu
lunan arkadaşları da dikkatle ve samimi olarak 
başka bir kanaat a varmak gayretiyle dinledim. 
itiraf edeyim ki bu kanaata şahsan varmış de 
ğilim. 

Tasarııiuı aleyhinde bulunan arkadaşlar da
hi şu neticeye varıyorlar. Diyorlar ki büyük 
çiftçi, büyük arazi sahipleri ve verimli mmta-
kalardaki arazilerle iklimi müsait olan yerlerde
ki araziler için mesele yoktur. Tarım Komisyo
nu da bunu söylüyor. Fakat zaten dâva Orta 
Anadolu gibi iklimi sert, şeraiti sert, verimi az 
olan yerlerdeki çiftçinin ve bu çifçinin sahip 
olduğu arazinin vaziyetidir. Bunu da evvelki
lerden ayırmak mümkün değildir. Binaenaleyh, 
yapacak birşey yoktur. 

Arkadaşlar, bir fikir daha ileri sürdüler. Bu 
da küçük arazi sahiplerini zamdan istisna etmek 
fikridir. Bunu biz de düşündük* Fakat bu ver
ginin vasıfları ve tatbik şekilleri itibariyle, tek
nik bakımdan kaabili tatbik görmedik. 

Sonra küçük araziyi istisna ettiğimiz dakika
da bu zam portesi itibariyle mânasını kaybeder. 
Hakikaten küçük arazi sahipleri, yani Orta Ana
dolu'daki arazi sahipleri böyle bir zamdan • mü
teessir olurlar mı, olmazlar mı: Birçok rakamlar 
verildi. Benim de bildiğim Orta Anadolu'da Arazi 
Vergisi miktarı aşağı yukarı vasati dekar hesabiyle 
6-7 kuruş arasındadır. Bunun biraz yukarısı, biraz 
aşağısı olabilir. Hakikat böyle olunca bu ver
giye yapılacak olan yüzde yüz zammın küçük çift
çi için dahi bir yük teşkil etmiyeceği muhakkak
tır. Nihayet 40 - 50 dönümlük bir arazide 3 - 4 
liralık vergi 7 - 8 liraya çıkacaktır. Şahsi vazi
yetleri nazarı itibare almak imkânı bulunmamak
la beraber, eğer bu vergiye bir zam yapılacak
sa umumi olarak yapılmak icabeder, kanaatinde
yim. Denecek ki, ne de olsa tahrirde. Hazine 
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lehine, aleyhine; mükellef lehine, aleyhine bazı 
vaziyetler olmuştur. Bir kısmı yerlerde kıymet 
yüksek veya düşük takdir edilmişti', Bunların 
hepsini kabul ediyorum, arkadaşlar. Fakat bun
lar ne kadar izam edilirse edilsin, istisnayı teşkil 
ederler. Bir işde bir neticeye varmak için, istis
nai hâdiseler ve vaziyetler ele alınmaz. İstisnai 
vaziyetler eğer büyük mahzur tevlit ediyorsa, on
ları ıslah edecek şeyleri düşünmek lâzımdır. 
Bazı yerlerde hakikaten yüksek takdirler varsa, 
bugün dahi hususi tadil yolu ile, bunları ısluh et
mek mümkündür. Hattâ Kanuna tızaran bir di
lekçe île yapılacak müracaat üzerine bu tadilâtın 
yapılması tabiîdir. 

Arkadaşlar Arazi Vergisi bahsinde, ve bu ver
ginin tekniği bakımından mütalâalarını söyle
dikten sonra, biraz da sureti tınmmiyede vergi 
bahsine geçmek istiyorum: 

Biliyorsunuz ki, bizim vergi sistemimiz ihti
yacımıza cevap vermediği gibi, mükellefler ara
sında dağılışı bakımdan son derece haksız, 
gayriâdil ve ıstırap verici bir vaziyettedir. 
Size bir misal söyliyeyim; bizde en mühim va
sıtasız vergi Kazanç Yergisidir. Bu vergiye hat'b 
içinde yani son senelerde birçok zamlar yapıl
mıştır. Yapılan zamlarla birlikte Kazanç Yer
gisinin ve onu itmam eden Muvazene, Buh
ran ve sair vergilerle birlikte hâsılası bugün 350 
milyon lira civarındadır. Arkadaşlar, bu 350 
milyon liranın aşağı yukarı 250 milyonunu hiz
met ve ücret erbabı, 100 milyon lirasını ticaret 
ve sanat erbabı verir. Fakat bahsettiğim 100 
milyon lirayı tahlile girersek; 10 milyonunu nıü-
tahhitlerin, 25 milyonunu Devlet İktisadi Teşek
küllerinin, 20 milyonunu şirketlerin verdiğini gö
rürüz. Bu miktarın yalnız 15 milyonunu ticaret 
ve sanat erbabı verir. Bu kadar gayri âdil bir 
vergi yükü tevzii karşısında tabiatiyle vergi ıs
lahatı yoluna gitmekten başka çare yoktur 
ve bu son derece âcil bir hal almıştır. Gelir Ver
gisi tasarısını İşte bu maksatla huzurunuza ge
tirmiş bulunuyoruz. Arkadaşlar, her vergi mu
kavemetle karşılanır. Gelir Vergisini getirdik
ten sonra bilhassa dışarıda ne kadar mukavemet
le, karşılaştığımızı bilirsiniz, 15 milyon lira 
vergi veren ticaret ve sanat erbabı, defter tuta
mayız mütalâasiyle buna mukavemet etmiye 
kalktılar. Aynı zamanda serbest meslek zümre
sine mensup vatandaşlar; biz beşeriyete hizmet 
ediyoruz, vergi vermemeliyiz, dediler. Bunlar 
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teşekkül eden Yüksek Komisyonda tamamiyle in
celenip hayırlı kararlara varılıyor. Bunu bura
da arzetnıekten maksadım; velevki adaleti te
min maksadı ile, velevki içtimai bünyeyi sağ
lamlaştırmak maksadiyle de olsa vergi randıman
larını temin etmek ve âmme hizmetlerini kar
şılamak bakımından ıslahat yaptığımız zaman
da dahi verginin daima bir mukavemet uyandır
dığına işaret etmektedir ve bunu kabul etmek 
lâzımdır. 

Bu Mâruzâtımdan sonra tekrar konuya avdet; 
ediyorum; Arazi Vergisi gibi hakikaten memle
ket ölçüsünde milyonlarca insanı ilgilendiren bir 
verginin mukavemet uyandırmasına imkân yok
tur. Fakat burada mukavemetin asgari olması 
lâzımgelir. Şimdiye kadar arkadaşlar mı tekrar 
ettiler, Sayın Münir Birsel rakamlar verdi, millî 
gelirin yarısından fazlasını, aşağı yukarı, zirai 
gelirler teşkil ettiği halde direkt olarak zira-
atle meşgul olan vatandaşlarımızın verdiği ver
ginin çoğu arazi vergisi ile hayvan vergisine in
hisar etmektedir. 11 milyon liralık Arazi Vergi
sini dört milyarı bulan zirai gelire nispet edil
mesinin ifade ettiği mâna da çok azdır. 

Şimdi arkadaşlar, adedleri beş yüz bini bu
lan ücretlilerin ki, münevverlerin % 90 mı da 
ihtiva etmektedir. Vergileri hafifletmekte müte
kaitler, dullar vesaire yeni Gelir Vergisi mü 
kellefiyetinin haricine çıkmaktadır. Geri kalan 
kısmının da vergi yükü hafifletilmektedir. Bu, 
bir içtimai adalet mevzuudur. Bunun politik 
portesi yok mudur! Binaenaleyh her vergide 
lebde ve aleyhte politik porte mevzuubahis ola
bilir. Defter tutabildikleri halde defter tutmak 
istemedikleri için Gelir Vergisine mukavemet 
^\v\i sanat ve ticaret erbabının da yarattığı bir 
politik porte vardır. Bunların hepsi ölçülür, bi
çilir, hangisi mühinıse ona itibar etmek bir kere 
büyük arazi sahipleriyle verimli yerlerde ara
zisi olanların, bütün arkadaşların ittifak ettiği 
gibi, % 100 zam karşısında mukavemet etmeleri 
mevzuu pek akla gelmiyor. Kanaatimce diğer 
küçük arazi sahipleri içinde % 100 zam, arazi 
mülklerinde malûm olan vaziyet dolayısiyle, 
ancak birkaç liralık bir fark tevlit edeceği için 
onun da geniş bir mukavemet uyandıracağı ka
naatinde değilim. Mamafih yüksek takdiriniz 
bu dâvayı halledecektir. Yalnız bu münasebetle 
bir noktaya daha işaret etmek isterim: Benim 
Maliye Bakanı olarak bütün arkadaşları din-
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ledikten şuura, onları hüsnü niyetle ve onla
rın tandansına yakın bir kanaat a varmak ga
yesiyle dinledikten sonra kanaatlerim değişmiş 
değildir. Bunu Yüksek Huzurunuzda açıklama
yı bilhassa vazife bilirini. 

13u mevzuu kapatmadan evvel, şu netieeye 
varmak istiyorum : Arkadaşlar, memleketimizin 
umumi ekonomik ve sosyal durumu malûmdur. 
Millî yeli d u miktarı ve bundan da bir kısmının 
vergi mevzuunda hiç nazara alınmaması lazım 
geldiği malûm, bütün bunlar karşısında kalkın
ma ihtiyacı re görülecek âmme hizmetlerinin 
azameti de malûm. Yol yapmak, şimendifer yap
mak, kanal yapmak, liman yapmak, mektep 
yapmak. Hükümet konağı yapmak ve hattâ zel
zele bölgelerinde ev yapmak mecburiyeti karşı
sındayız. Binaenaleyh bu durumda olan bir 
memleket, vergi vermek hususunda, ne kadar 
ağır gelirse gelsin, âzami gayretini sarfetmek 
zaruretindedir. 

Binaenaleyh bir taraftan vergi almak husu
sunda gevşemek, diğer taraftan âmme hizmet
lerini tevsi etmek hususunda gayret göstermek 
bence gayet beşerî ve politik bir şeydir. Bizim 
içinde bu beşeri ve politiktir. Fakat her kolay 
ise kendimizi kaptırmak yoluna gidecek olur
sak, bilhassa Hükümet olarak biz kaptırmak 
yoluna gidersek bu memleketin ekonomik ve 
politik .durumu itibariyle yarın çok peşimanlık 
getirecek vaziyetler karşısında kalabiliriz. Ar
kadaşlar biz fakir bir memleketiz, azla iktifa 
etuıiye. çok çalışmıya mecburuz. Bunu bilerek 
elele verip çalışmamız ve memleketimizin yük
selmesine gayret etmemiz lâzımdır. (Alkışlar). 

CEMİL SAİD BAKLAS (Gaziantcb) Mü
saade ederseniz bir sual soracağım. 

1929 senesindenberi memurlardan alınan ver-
gi zamları nispeti ile, o senedenberi arazi ver
gisindeki zamları nispet edersek, aradaki nispet 
ne tarzdadır, bizi tenvir eder misiniz? 

MALİYE BAKANİ IIALİJ) NAZMİ KEŞ 
M fit (Tokad) - Arkadaşlar, bu rakam la rı der
hal size verecek vaziyette değilim. Yalnız şunu 
arzedeyim ki: memurlara muhtelif senelerde ya
pılan zamlar üst üste getirilirse, bir kısım me
mur ve hizmet erbabının ödedikleri vergi istih
kaklarının, bir kısmında c< -;> - ~*b bir kısmında 
da % 27 si raddesindedir. 

Arazi Yergisine gelince-, vasıtasız ve vası
talı bütün vergilerimize hnt'b yıllan- içinde üst-

üste birçok zamlar yapıldığı halde ve hattâ be-
yannanıeli ticaret erbabının vergileri c/c 80 mik
tarına çıkarıldığı halde, Hayvanlar Yergisiue, 
ki köylüye inikas eden bir vergidir, zam yapıl
dığı ve diğer vasıtalı vergilerin hepsine memle
ket ekonomisini bazan tazyik edecek nispette zam
lar yaplmış bulunduğu halde hiçbir zam görmi-
yc.n ancak ve ancak Arazi Yergisidir. Daha ev
vel l!]4:i senesinde Hükümet bu vaziyeti nazarı 
itibara, almış ve buna da yeni şartlara göre bir 
zam yapılmasına lüzum görmüş ve bir tasarı 
sunmuştur.. O sırada Toprak Mahsulleri Yer
gisi ve bin netice müstahsıla akseden ihracat 
Yergisi bulunduğundan bu tasarı da .Mecliste 
kalmış ve kadük olmuştur. Şimdi bu iki vergi 
t a mamiyle kalktı ve halen Toprak Mahsulleri 
Yergisi artıkları da kalkmış bulunuyor. Bu şart
lar dâhilinde Maliye Bakanı ve işin teknisiyeni 
olarak ben böyle bir zammın yerinde, mâkul ve 
ihtiyaca cevap verecek bir zam olduğuna kaani 
bulunuyorum. 

BAŞKAN -— Sait Azmi'yi Bütçe Komisyonu 
Sözcüsü bahis mevzuu .ettiğinden kendisine söz 
veriyorum. 

SAİT AZMİ F E Y Z I O O L Ü (Kayseri) - - E-
feııdiııı: vereceğim bu cevap bir mukaddime ol
sun içindir. Yoksa Meclisin kıymetli vaktini al
mak istemezdim. . 

Maliye Komisyonu raporunda aynen şöyle 
yazılı: «memur maaşlarına yapılan son zam
lar dolayısiyle özel idare bütçelerinde takriben 
kırk bir buçuk milyon liralık bir açık var...» 

Bendenizin ifade ettiğini bu açığı Sayın Mü
nir Birsel; yanlıştır diye kati bir ifade ile vasıf
landırdılar. içişleri Bakanı burada tekrar etti 
aynı şeyi. Yanlışlık yoktur. 

.Mâruzâtım şu olacaktır arkadaşlar; (Mir 
Yergisini tetkik ediyoruz.... 

BAŞKAN - - ihsasa girmeyiniz. Şahsınıza ta
allûk eden nokta üzerinde söyleyiniz. 

SAİT AZMİ FEYZİOÜLU (Devamla) -
Köy Kanununda, köylünün tediye kabiliyetine, 
kudretine tâbi olarak bir salma, bir imece alı
nır. Gelir Yergisinde mütehassıs olarak çalı
şan P. Noymark kitabında bunlara kaba bir 
gelir vergiyidir, diyor ve 1945 senesinde bunun 
tutarının 09 milyon olduğunu ifade ediyor. 11 
milyon arazi vergisi, 9 milyon da hayvan ver
gisi falan yuvarlak hesap 100 milyonu geçer. 15 
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milyon Kazanç Yergisi karşısında bunu küçük 
göremeyiz. Sayın Bütçe Komisyonunun bu ta
sarıyı geri almasını teklif ve rica ediyorum. (Al
kışlar) . 

BAŞKAN — Akif Eyidoğan! (Kâfi, kâfi 
sesleri). 

Rica ederim, müzakereler bu vakte kadar 
selâmetle yürümüştür, bozmıyahm. Arkadaşlar 
lehinde ve aleyhinde konuştular, Hükümet de 
noktai nazarını izah etti, İçişleri Komisyonu 
Sözcüsü de söz söylemekte ısrar etmiştir, söz ver
meye mecburum. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ AKİF 
EYlDOĞAN (Kars) — Çok kısa arzedeceğim. 
Arazi v ergisi Kanunun 9 ncu maddesinin değiş
tirilmesine dair olan ta°arı, bundan evvelki dev
rede Hükümetçe aynen ve aynı nispetlerle teklif 
edilmiş olan bu tasarı, yeni devrede Hükümetin 
Aralık ayındaki teklifi ile tazelendi. 

Sayın arkadaşlar; verginin nispeti üzerinde, 
nispeti ifade eden bir takım rakamlar var. İfa
de şeklini tashih edersek zannederim mevzuun 
telâkkisi de kolaylaşmış olur. Vergiye % 100 
zam deniyor; Biz Arazininn vergisini esasen kıy
meti üzerinden 10/1000 alıyoruz bunu şimdi 
20/1000 e çıkarıyoruz. 

Arkadaşlar; Aralık ayından beri İçişleri Ko
misyonunda arkadaşlarımız ve komisyonu teş
kil eden kadronun da fevkinde bütün Meclisin 
ilgili arkadaşlarını da dinliyerek, üç buçuk ay
dan fazla bir zaman çalışmıştır. Kanunun por
tesi etrafında muhterem arkadaşlarımın ver
dikleri izahata ilâve olmak üzere bir kaç rakam 
arzedeceğim. Çünkü şimdiye kadar konuşulan 
nispetlerden bizim müzakeratımızı gazetelerde 
takip edenlerin kâfi derecede tenevvür etmiye-
ceğini zannetmiyorum. 

Bir dekardan 30 dekara kadar arazisi bu
lunan mükelefin adedi; 7 milyon küsurdur. Bu 
mükelleflerden en yüksek, yani 30 dönüm sahibi 
olan vatandaş vasati olarak 270 kuruş Arazi 
Yergisi verecektir. Bu Arazi Yergisi 540 ku
ruş olacaktır. 30 dekardan 500 dekara kadar 
arazisi bulunan mükellef adedi 1 113 482 dir. 
500 dekar arazi sahibi olan mükellef vasati ola
rak senede 35 lira verir. Bu 35 lira 70 lira 
olacaktır. 500 dekardan 5 000 dekara kadar 
olan arazi sahipleri 27. Si l mükelleftir. Bunlar 
senede 250 lira verirler bu 250 lira 500 lira ola
caktır. 
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Arkadaşlar, umumi ve vasati hesaplar bunlar

dır. Mevziî hesplarda küçük bazı farklar ve is-
sitnai durumlar olabilir. Bendeniz 6 vilâyette 
Arazi Yergisi makbuzu olarak asgari 14 kuruşa 
kadar vergi makbuzu kesildiğini bilirim. En 
yüksek Arazi Yergisi olarak da tarla ziraatında 
bir mükellefe iki bin liraya kadar makbuz ve
rildiği «-örülmüştür. Bu iki bin lira 4 000 
lira olacaktır. Çukurova'da 36 bin dönüm üze
rine ziraat yapan vatandaşlarımız vardır. 
Bunlar dönüm başına 10 lira ticaret yapsalar 
3(}0 bin lira kazanç temin ederler. Bunların 
4 000 lira vermesine bir adaletsizlik var mıdır4/ 
Arkadaşlar, dönüm başına vasati 7,5 ku
ruş üzerinden teklif ettiğimiz zam nihayet de
kar başına yarım kilo arpa bedelidir. 14 kuruş 
vergi makbuzu kestiren vatandaş bu tasarıya 
göre 28 kuruş vermekle nihayet ancak 7 yumur
tanın bedelini ödeyecektir, 100 gram tereya
ğının bedelini ödeyecektir. (Gürültüler). 

Müsaade buyurun. Arkadaşlar bahsettiler 
ki bazı değhk mıntıkalarda köylümüz ziraatı 
bırakıyor, ameleliğe gidiyor. 

Arkadaşlar onları ameleliğe sevkeden Arazi 
Vergisi değildir, Orta Anadolu köylüsü kışın 
boş zamanlarını kıymetlendirmek için böyle 
mevsimin müsait olduğu yerlere gidip çalışıyor. 
Bunlar Kazanç Vergisi vermiyecektir, maden
lere gidenler de Kazanç Vergisi vermiyecektir. 

Arkadaşlar, size; müsaade buyurursanız ufak 
bit hâtıramı arzedeyim. Adana 'nın Boynuyoğun 
köyünün muhtarı mahsulâtı arziye tahminleri
ni yaptığımız zaman dedik ki, size, 80 bin kilo 
yazsak ne dersin. Devletin bu ihtiyaç zamanın
da 50 bin daha fazla yazın dedi. Arkadaşlar; 
Türk köylüsü realisttir, o hakikatle daima temas-; 
tadın. Vereceği miktarın kendisinin tahammül 
edeceği hudut dahilinde bulunduğunu ve bunun 
da kendi mahallî hizmetlerine sarfedileceğini el
bette müdriktir ve müdrik bulunacaktır. 

Bu maruzatımla İçişleri Komisyonu çoğunlu
ğunun reyini yüksek huzurunuza arzetmiş oluyo
rum. Karar Yüksek Meclisindir. 

BAŞKAN — Buyurun, Bütçe Komisyonu Söz
cüsü!. 

(Kâfi, kâfi sesleri). 
BAŞKAN — Müsaade buyurun, efendim, ne 

diyeceğini biliyor musunuz da kâfi kâfi diyor
sunuz? 
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BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MÜNİR 

BİRSEL (îzmir) — Arkadaşlar, belki iyi, hoşu
nuza gidecek bir şey söyliyeceğim. 

Arkadaşlar, Bütçe Komisyonunuz Büyük Ka
mutayda bu tasarı üzerinde lehte ve aleyhte ko
nuşulan fikirleri kendi aralarında birkere daha 
incelemek ve bir kere daha görüşmek kararını 
verdi. (Sağdan, soldan sürekli ve şiddetli al
kışlar). Komisyonumuz Yüksek huzurunuza, bu 
incelemelerden sonra tasarıyı getirmeyi işin mas
lahatına ve memleketin menfaatimi daha uygun 
olacağı kanaatini izhar etmiştir. 

Esasen bu sabah aktarma ve ek ödenekle kabul 
buyurduğunuz E milyon liralık özel İdarelere 
yardım ödeneğiyle bu işin ivediliği de bu suretle 
teehhüre müsait bir vaziyete gelmiştir. Bu iti
barla tasarının Komisyonumuza geri verilmesini 
rica ediyorum. (Alkışlar). 

BAŞKAN — İçtüzük'ün 118 nci maddesi mu
cibince Komisyonun talebi kabul olunarak, tasa
rıyı Komisyona geri veriyoruz. (Bravo sesleri). 

Rica ederim arkadaşlar, dağılmayım/, mesai
mize devam ediyoruz. Açık olarak ifade edeyim, 
Meclisin yarın tatile karar vermesi ihtimali mev
cuttur. Onun için dağıtmayınız, Gündeme de
vam edeceğiz. 

YAŞAR ÖZEY (Manisa) — Müsaade buyu
rursanız Sayın Başkan, Bütçe Komisyonu Sözcü
sünün şahsıma karşı söylediği bir noktayı tav-
zihen arzetmek isterim. 

BAŞKAN —. Mesele geçmiştir, Tekrar tazele-
miyelim. 

6. —• Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet ve Bütçe Komisyonları raporları (1/207) 
[1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Et-
miyenler ... Maddelere geçilmesi kabul edilmiş
tir. 

Tasarının ivedilikle görüşülmesi teklifi var
dır. Bu teklifi kabul edenler ... Etmiyenler ... 

[1] 205 say ıh basmayazı tutanağın sonunda-
dif. 

. 1947 O . 2 
Tasarının ivedilikle görüşülmesi teklifi kabul 
edilmiştir, 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadü
lüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı 
cetvelin Adalet Bakanlığı kısmında değişiklik 

yapılması hakkında kanun 

MADDE 1. — Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 30.VI.1939 tarihli 
ve 3656 sayılı Kanuna bağlı (I) sayılı cetvelin 
Adalet Bakanlığı İller kısmına bağlı cetvelde, 
derece, ad, sayı ve aylıkları yazılı kadrolar ek
lenmiştir. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi oya arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 4 . Vl l . 1934 tarihli 
ve 2556 sayılı Kanunun 5 nci maddesinde yazılı 
staja başlamış olanlardan bir yıllık süreyi bi
tirmiş olanları 31 . XII . 1948 tarihine kadar 
yardımcılık sınıfına tâyin etmeye Adalet Baka
nı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi oya arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler. Madde kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 1947 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (L) işaretli cetvelin Adalet Ba
kanlığı kısmında (29) yargıç adayı ve stajyer 
yargıç adayı kadrosu çıkarılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi oya arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler. Madde kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 1947 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelin Adalet Bakan
lığı kısmındaki (180) nci aylıklar bölümünün 
(I) nci memurlar aylığı maddesine (202 500) 
lira ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi oya arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler. Madde kabul edilmiştir'. 

MADDE 2. — Bu kanun 30 . VI . 1947 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
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yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarnm tümünü açık oya arzediyorum. 

7. — Gedikli Erbaş Membalanna dair olan 
2505 sayılı Kanunun 5 nci maddesini değiştiren 
4260 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değişti
rilmesi ve 3280 ve 4637 sayılı Kanunların birin
ci maddelerinin 1 ve 2 nci fıkralarının kaldırıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu raporu (1/201) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı?... Yok. Maddelere geçilmesini kabul buyu
ranlar... Kabul etmiyenler... Maddelere geçil
miştir. 

Gedikli Erbaş membalanna dair olan 2505 sayüı 
Kanunun 5 nci maddesini değitsiren 4260 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesinin değiştilmesi hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 2505 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesini değiştiren 15 . VI . 1942 tarihli 4260 
sayılı Kanunun 1 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir: 

A) Askerî lise ve ortaokullardan sıhhi hal
lerin dışındaki sebeplerle çıkarılanlar 18 yaşını 
bitirmiş iseler çıkarılmalarını mütaakıp, 18 ya
şını bitirmemişlerse askerlik çağma girdiklerinde 
ve yoklamaları yapılmaksızın er olarak kıtala
ra verilirler. 

B) Harb ve Deniz Harb okulları ile Ordu 
hesabına diğer yüksek öğrenim kurumlarında 
bulunan öğrencilerden derslerde başarı göster-
miyenlerle subay olamıyacaklarma dair okul ida
re kurulu tarafından verilen kararla okuldan 
çıkarılanlardan 3514 sayılı Kanım gereğince bağ
lı olmıyanlar çavuşlukla kıtalara gönderilirler. 

(T) Yukarıdaki fıkralarda yazılı öğrenciler, 
sınıflarına mahsus muvazzaflık hizmetinden baş
ka askerî okullarda parasız okudukları sürenin 
yarısı kadar fazla hizmete tâbi tutulurlar. Bun
ların muvazzaflıkları kıtaya girmelerinden baş
lar. 

D) Bunlardan istiyenler lâzım olan şartları 
haiz iseler muvazzaflık hizmetlerinden başka 12 
yıl hizmeti taahhüt etmek şartiyle yönetmeliğine 
tevfikan gedikli erbaş yetiştirilirler. 

[1] 197 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır, 

1.1947 O : 2 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 

mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 3280 sayılı Kanun ile 4637 
sayılı Kanunun 1 nei maddesinin birinci ve 
ikinci fıkraları kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul buyu
ranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.' 

MADDE 4. — Bu kanunu Millî Savunma* 
Bakanı yürütür. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul buyu
ranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

8. —• Hatay Milletvekili Ol. Eyüp Duru-
kan'ın, Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet 
Sandığı hakkındaki Kanunda değişiklik yapıl
masına dair kanun teklifi ve Millî Savunma, 
Maliye re Bütçe Komisyonları raporları (2/11) 

m.' 
BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 

mı? 
(il. EYÜP DURUK AN (Hatay) — Sayın 

arkadaşlarım, tasvibinize arzolunan bu tasarı
nın ivedilikle müzakeresini arz ve riea ediyo
rum. Çünkü bu son senelerde, sanayii harbiye 
fabrikalarında yapılan imalât ve tecrübeler 
esnasında kendi sunutaksiri olmıyarak iki gö
zünü, kolunu, bacağını kaybeden, yardıma muh
taç derecede malûl olmuş muvakkat işçiler var
dır. (!erçi bu işçilere 3575 sayılı Kanun muci
bince tazminat verilmiş ise de yine aynı kanun 
mucibince daimî işçiler için tekaüt maaşı bağ
lanmaktadır. Bu tazminatı alan bu işçiler, bu 
malûl harb sanayi işçileri bugün pek muhtaç 
bir durumdadır, bunların da diğer daimî işçi
ler gibi tekaüt olabilmeleri hakkındaki bu ka
nunu alâkadarlar uzun zamandanberi beklemek
tedirler. Onun için bunun ivedilikle müzake-

[1] 171 e ek basmayazı tutanağın sonundadır, 
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resi halinde, bir senedenberi buna intizar eden 
bu sanayii harbiye malûllerini sevindirmiş ola
caksınız. Bu sebeple ivedilikle müzakeresini 
arz ve rica ediyorum. Bir de takririm var, ka
bulünü dilerim. 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında baş
ka söz istiyen yoktur. Maddelere geçilmesini 
kabul edenler... Etmiyenler.. Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Tasarının ivedilikle görüşülmesi hakkında 
takrirler var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci defa görüşülecek işleri ara

sında bulunan 4 numaralı tasarmm ivedilikle 
görüşülmesine müsaade Duyurulmasını arzede-
rim. 

Millî Savunma Bakanı 
Cemil Cahit Toydemir 

Yüksek Başkanlığa 
Sözle izah eylediğim sebepler dolayısiyle 3575 

sayılı Kanunda değişikliğe dair olan kanun tasa
rısının ivedilikle müzakeresini arz ve rica ede
rim. 

Hatay Milletvekili 
Gl. Eyüp Durukan 

NÜRl ÖZSAN (Muğla) — ivedilik aleyhinde 
koııuşacağnn. 

BAŞKAN — Buyurun. 
Affedersiniz, zühul ettim, ivedilik aley

hinde görüşülemez. Yalnız oya konur. 
İvedilik teklifini oya sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı 
Kanununda bazı değişiklikler yapılmasına ve bu 
kanuna geçici bir madde eklenmesine dair 

Kanun 

MADDE 1. — 26.1 .1939 tarihli ve 3575 
sayılı Kanunun 11 nci maddesine aşağıda yazı
lı hükümler eklenmiştir : 

Vazifeden doğan kazalarda birinci ve ikinci 
derecelerde malûl kalan veya ölen (A) sınıfı 
mensuplarından ücretli veya yevmiyeli geçici 
memur ve işçiler hakkında yukarıki hükümler 
uygulanmayıp bunlar (B) sınıfına nakletmiş sa
yılır ve haklarında bu kanunun 33 ncü madde
sinde yazılı emekli aylığı bağlanır ve bu aylık
lara ilişkin diğer hükümler uygulanır. 

. 1947 O : 2 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GEÇlCl MADDE — Bu kanunun yürürlü
ğünden evvel (A) nnıfı mensuplarından vazife
den doğan kaza neticesinde birinci ve ikinci de
recede malûl kalmış veya ölmüş olan ücretli ve
ya yevmiyeli geçici memur ve işçiler hakkında da 
malûllük tarihinden itibaren birinci maddede 
yazılı hükümler uygulanır. 

Bunların, 3575 sayılı Kanunun 45 nci mad
desi gereğince hesaplanacak kesenek farkları 
toplamı ile aynı kanunun 11 nci maddesine gö
re almış oldukları muavenet paraları toplamı, 
malûllük tarihinden bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihe kadarki süreye ilişkin istihkaklarm-
dan mahsup edildikten sonra geri kalanı malûl 
adına borç yazılır ve aylıklarının dörtte biri ke
silmek suretiyle tahsil olunur. 

Malûlün ölümü halinde 3575 sayılı Kanunun 
45 nci maddesinin son fıkrası hükmü uygulanır. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Millî Savunma ve 
Maliye Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü yüksek oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Tasarmm ka-
nunluğu kabul edilmiştir. 

9. — Nakil Vasıtaları hakkındaki 3827 sa
yılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/194 [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı? 

SENlHl YÜRÜTEN (istanbul) — Saym 
Milletvekilleri, makam otomobillerinin tahsisi 

[1] 200 sayılı basmayazı tutanağın sanunda-
J dır. 
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maksadı dışında kullanıldığı ve miadı, dolma
dan yenilerinin alındıklarını ve birçok resmî 
devairde ihtiyaçtan fazla taşıt bulundurulduğu, 
lüks hevesiyle en yüksek fiyatlı otomobillerin 
alındığını gören Yüksek Meclisiniz 1940 sene
sinde çıkardığı 3827 sayılı Nakil Vasıtaları Ka
nunu ile bu hususları önlemeye çalışmıştır. 

Bu kerre huzurunuza gelen tasarı bu Kanu
nun üç. mühim maddesinin kaldırılmasını istih
daf etmektedir. 

1940 yılında meriyet mevkiine giren on dör
düncü madde, Elçiliklere mahsus otomobillerin, 
şoför ücretleri hariç olmak üzere, işletme mas
rafları kendilerine aittir. 

On beşinci madde: Bu kanunun 3, 4, 5, 6 ve 
yedinci maddelerinde yazılı otomobil ve motorlu 
nakil vasştalarmı her ne sebeple olursa olsun 
tahsis olunduğu işin gayrisinde veya şahsi hu
suslarda kullananlar veya Devlet hizmetinde 
kullanılmış gibi gösterenler veya kanunen bir 
makama tahsis olunmadığı halde hakiki tâbirle 
bu vasıtalardan istifade eden ve ettirenler bun
ların seyir ve seferlerine müsaade edenler ve ka
nun hilâfına numara ve plâka verenler ve is
timale elverişli olduğu halde miadını doldur
duğu bahanesiyle tecdit eden ve ettirenler ve 
bu hususlar için masraf tahakkuk evrakını ha-
zırlıyan ve tasdik veya bunlara ait itâ emirleri
ni vize edenler vazifeyi suiistimal etmiş addolu
nan, haklarmda kanuni takibatta bulunulmak
la beraber bu yüzden tahakkuk eden masraf ve 
zararlarda kendilerine teselsülen veya üç kat 
olarak tazmin ettirilir. Bu kanuna bağlanan (1) 
ve (2) sayılı cetvelde de otomobil tahsis edilen 
makam ismini, en çok satınalma bedelini (en-
çok kullanma haddini) tesbit ve 10 ncu madde
sinde (tip) ve nevinin dördü geçmemesini bilhas
sa koymuştur. 

6 ncı maddesinde de bu cetvel haricinde ka
lan otomobillerin satılmak üzere hemen makbuz 
karşılığı Maliye Vekâletine teslimi vardır. Hat
tâ ve hattâ zabıtlarda okuduğuma göre kanu
nun müzakeresinde İstanbul Defterdarlığına lü
zumu gösterilen bir (tek) otomobilin alınmasına 
dahi Yüksek Meclis reddetmiştir. 

On üçüncü maddesinde makamı işgal eden 
zatın ancak merasim ve resmi davetlerde refa-
katmda ailesi bulunabilir demekte, on beşinci 
maddesinde ise birçok cezai müeyyideler konmuş 
bulunmaktadır. 

1947 O : 2 
Görülüyor ki, vazıı kanun (her ciheti tesbit 

ve her hususta titiz davranmış (ölçüyü tam) çer
çeveyi o kadar daraltmıştır ki, bu suretle âzami 
tasarruf sağlanmıştır. Kanunun bu maddeleri 
karşısında Meclisimiz Başkan Yardımcılarına 
alınmasına lüzum gösterilen bir otomobilin dahi 
cetvele eklenmesi için 16 .1.1946 tarih ve 4823 
numaralı Kanunun çıkarılmasına mecburiyet 
hâsıl olmuştur. 

3827 numaralı kanun elyevm mer'i iken ge
rek makam otomobilleri ve gerekse hizmet oto
mobilleri namı altında «kaptıkaçtı» ve «kam
yonet» gibi münhasıran Devlet işlerinde kulla
nılması icabeden bu vasıtaların bir takım heva 
ve hevesine hattâ mutfak levazımatınm taşın
masında kullanıldığı cümlenin malûmu olsa ge
rektir. 

Buna 1944 senesinde alman otomobillerin ye
rine kanuni müddeti dolmadan son günlerde alın
mış lüks ve müzeyyenleri de ilâve etmek yerinde 
olur. Gerek kanunun cetvellerinde kayıtlı fiyat
ların üstünde pahalı otomobil alınması ve gerekse 
miadı dolmadan yenisinin alınması ve tahsis mak
sadı haricinde kullanılmasının cezayı müştekim 
olduğu mevcut kanunda sarahaten yazılı bulun
masına rağmen en yüksek icra makamlarını işgal 
eden en geniş salâhiyetleri kullanan vekiller heye
tinden bazılarının kanunlara açıkça ve çekinme
den riayet etmemelerini tebarüz ettirmeyi borç 
bilirim. Kanaatımca teklif edilen kanun 3827 nu
maralı Kanunun hükümleri dışında yapıla gel
mekte olan hareketlerin meşrulaştırılması mak
sadı ile Meclise getirilmiş bulunmaktadır. Cet
veldeki fiyatlarda gösterilen (4 500) lira ile bu
günün rayici üzerinden otomobil almak mümkün 
değildir. Fakat harcı alem her ihtiyacı tatmin e-
den, tevzi dolayısiyle halka verilen istandart oto
mobillerinin hemen kâffesi âzami 9 bin liraya a-
lınmaktadır. 

Aziz Milletvekilleri; kemali samimiyetle söy
lediğime emin olunuz ki, 35 sene içinde bulun
duğum ve birçok tecrübeler gördüğüm i§, ha
yatı siyasiyemde kanun mevzuu olarak karşıma 
çıktığı için bildiklerimi ve gördüklerimi huzu
runuzda belirtmeyi vicdan borcu bilirim. 

Şimdi müzakeremize sunulan tasarı kanunda 
tahdit edilen dört tipten sarfınazar edilme
si yani istenildiği zaman yeni model ve lüks alın
ması ve yine kanunda tahdit e<Jilen enaz beş 
sene kullanılacak bir otomobilin tahdidinin orta-
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dan kaldırılması ve satınalınacak otomobillerin 
fiyatlarının tahdit ve tesbiti Yüksek Meclisiniz
den alınıp Bakanlar Kuruluna verilmesi husus
larından ibarettir ki, bu doğru değildir. Bunla
rın hiçbirisine lüzum yoktur. Ölçü ve çerçive 
Yüksek Meclisten alınmalıdır. Bu değiştirme 
israftan başka birşey değildir. Maliye Bakanı
nın biraz evvel söylediği gibi bu kayıtla Devlet 
işlerinin görülmesi için her makama otomobil tah
sis etmiştir. Fakat dişinden tırnağından artır
dığı paraları şu veya bu hevese ve lüks arzularına 
verecek takati yoktur. 3827 numaralı Kanunda 
banların hepsi düşünülmüştür. Bu kanunun üç 
mühim maddesinden sarfınazar edilmesi, yani 
istenildiği zaman istenildiği modelde lüks otomo
bil alınması ve yine kanunda tahdit edilen enaz 
5 sene kullanılacak bir otomobilin tahdidinin or
tadan kaldırılması ve zaten alınacak otomobille
rin fiyatlarının tahdit ve tesbitinin Yüksek Mec
lisinizden Bakanlar Kuruluna verilmesi doğru de
ğildir. Bunların hiçbirisine lüzum yoktur, öl
çüsü ve çerkivesi Yüksek Meclisti olmalıda 
Bu değiştirme israftan başka birşey değildir. 
Biraz evvel Maliye Bakanının söylediği gibi, bu 
fakir millet, Devlet işlerinin yürümesi için ber 
makama otomobil tahsis etmiştir. Bu fakir mil
letin dişinden tırnağından artırdığı para ile 
şu veya bu lükse para vermeye takati yoktur. 3827 
numaralı Kanunda bunların hepsi düşünülmüş
tür, zabıtlarda okuduğuma göre o zaman Meclis 
üyelerinden Nazım Poroy, affetsinler Sayın Na
zım Poroy demediğim için, Emin Sazak, Refik 
Şevket înce uzun münakaşalar yapmışlar ve bu 
kanunu çıkarmakla memlekete ve millete büyük 
hizmetler etmiştir, kendilerine bu kürsüden te
şekkürü bir vazife bilirim. 

NAZIM POROY (Tokad) — Katiyen böyle 
bir müzâkereye karışmadım. 

SENlHÎ YÜRÜTEN (Devamla) — Aman 
efendim, gören gözlerim, işiten kulaklarımdır. 
Zabıtlar orada arkadaşlar, görüp okuyabilirler, 
Arzum, ricam, bu çerçive dâhilinde ve eldeki şu 
listeye göre birer makam otomobilinin kalitesi 
tesbit edilmiştir, bunun içerisinde kalalım. O da 
bir makama iki otomobil verilmiştir amma, af 
buyursunlar zülfüyara dokunmayayım, amma 
ikincisi evi mutfak masrafları için verilmemiştir. 
Ben bunları görüyorum, hepimiz de görüyoruz. 

Biz bir zamanlar güzel otomobiller görcucK 
için Paris Sergisine giderdik. Vekiller Heyeti 
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burada, otomobilleri şurada kapının önündedir, 
lütfen dışarı teşrif edin, lüks otomobilleri orada 
görürsünüz. Bendeniz, biraz evvel Arazi Vergisi 
Kanunu mevzuubahis olurken zam edelim mi, 
etmiyelim mi? Parayı kazanır mıyız, vergiyi bu
radan toplıyabilir miyiz denildiğini duydum, bu 
lüks otomobillerle açılan gedik 3 milyon lirayı 
aşar. (Nasıl olur sesleri). İstediğiniz dakikada 
kâğıt üzerinde tesbit edebilirim. 

Şimdi burada Yüksek Meclisten ricam, Mecli
sin bir ölçüsü vardır, bir listesi vardır, bu lis
tede otomobil fiyatları yazılmıştır, bugün 2 500 
liraya bir otomobil almıya imkân yoktur, fakat 
rayicine uydurmak lâzımgelirse 7, 8 veya 9 bin 
liraya almak mümkündür. Yarın naylon otomo
biller gelecektir. Ne lüzum var 40 - 50 bin li
raya, naylon otomobil alınıya? Asfaltla naylon 
olmıyan otomobil imtizaç etmez mi? Binaena
leyh ölçü ve çerçeve bu Meclisten dışarı çıkma
malıdır. 

Sayın Milletvekilleri j asırlarca devam eden 
saltanatı biranda yıkan Büyük Millet Meclisi, 
otomobil saltanatına artık bir nihayet vermeli
dir. Bunun için bir de takrir veriyorum. Yük
sek vicdanlarınızdan eminim. Aman bu ölçüyü 
Bakanlar Kuruluna vermeyiniz. (Soldan kağnı 
verelim sesleri). Kağnı da vermeyiniz. Beş bin, 
dokuz bin liralık otomobil veriniz. 19 bin lira
lık otomobil vermeyiniz, işte altı milyonun ya
rısı böyle çıkar. Maksadım bunları belirtmek
tir. 

(12 Bakanın otomobili ile 3 milyon para ta
sarruf olur mu sesleri). (63) tane de valilik oto-
mabilini unutuyorsunuz. Eğer sual sorarsanız ce
vabını vermekte tereddüt etmem. (Sağdan al
kışlar). 

TİCARET BAKANI ATIF İNAN (İzmir) — 
Muhterem arkadaşlar; ben İstanbul Milletvekili 
Senihi Yürüten'in teklifinin esası hakkında ma
lûmat arzetmiyeceğim. Yalnız demin başka bir 
kanun meselesi münasebetiyle bazı temenni ve 
ricalarda bulunmuştum. Kendilerine taallûkunu 
kabul eden arkadaşlar, bu ricalarımı nasihat ma
hiyetinde telâkki ettiler. Şimdi Senihi Yürüten 
öyle anlamasın. Bir hakikati belirtmek için söy-
liyeceğim. 

Birnevi birinden diğerine sirayet eden iti
yat halinde, faraziyeleri hakikat gibi ifade et
mek meyli karşısındayız. Dediler ki arkada
şım, Otomobil Kanununun şu maddesi şöyle 
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olursa lüks otomobillere rağbet oluna
caktır. Onlara alâkalı arkadaşlar cevaplarını 
vereceklerdir. Fakat bu mütalâayı söylerler
ken yarın naylon otomobiller de gelecek, onlar
dan da almağa kalkacaklar mı dediler. 

Arkadaşlarım, memlekte ithal edilen otomo
billerin ne cins olacağı hangi kilolarda otomo
biller olacağı, müracaat vaki olduğu zaman tet
kik edilmekte ve müsaadeleri ona göre verilmek
tedir. Tasavvur ettikleri lüks otomobillerin it
haline izin verilmemekte ve ithal edilmemekte
dir. Bu itbarla bazı resmî dairelerin bu otomo
billerden almasına imkan yoktur. Şimdi kendi
leri bazı daireler bu otomobillerden almak heve
sine düşseler diye vaki olmuş bir şeyden bahse
der gibi konuştular. 

Büyük Millet Meclisi kürsüsünden millet 
huzurunda böyle ifade etmekle bugünkü ida
rinin her türlü lüksü tecviz etmekte olduğu gi
bi bir zehabı uyandırmak neticesi hâsıl ola
bilir. Bu bakımdan meseleyi kendi ölçüsü için
de dahi haizi ehemmiyet telâkki ederek huzuru
nuzda hakikti belirtmeyi borç telâkki ettim. 

SENlHt YÜRÜTEN (İstanbul) — Cevap ve
receğim. 

BAŞKAN— Vereceksiniz efendim. Takdir 
bana aittir, müsaade buyurun. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Efendim, raporu okumuş 
olan bütün arkadaşlarm bildiği hususları bu 
kürsüden hulasaten dahi tekrar etmiş olursam 
beni mazur görmenizi rica ederim. 

Bu tasarı benden daha evevl söz söyliyen 
Senini Yürüten arkadaşımın söylediği mahiyeti 
taşımamaktadır. Bu tasarıda mevzuubahis olan
lar şunlardır. Bugüne kadar otomobil hakkın
daki malûm kanuna bağlı cetvelde satmalına-
cak otomobillerin fiyatı tesbit edilmişti. Dün
yada eşya fiyatlarında mevcut olmıyan istikrar 
ve hergün değişen fiyatlar bu bedel ve kıymet
lerle otomobil almak imkânını kaldırdı. Bu 
sebepledir ki; iki kanunla Büyük Meclisiniz 
valilere ve sefirlere satınalınacak otomobiller 
hakkındaki bedele mütedair eski hükmü kaldır
dı. Bugün bu tasarı ile Büyük Meclisinizden bu 
kısımda istenilen şey, fiyat hakkında donmuş ve 
hiç kımıldamıyan günün câri fiyatlarına uymı-
yan ve nihayet ihtiyaca cevap vermiyen hü
kümleri Bakanlar Kurulunuzun takdirine bırak-
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maktır. Ama bu demek değildir ki, Senihi Yü
rüten'in dediği şekilde, bu hususta ölçüyü, çer
çeveyi Büyük Meclis elinden kaptırmış, kaçır^ 
mış ve Bakanlar Kuruluna vermiştir. Arkadaş
lar, otomobillerin tahsisatını yine Büyük Mec
lis verecektir. Siz istemezseniz kimse beş pa
ralık bir eşya alamaz. Siz ne kadar verirseniz 
okadar alırlar. Nihayet bu hususta Bakanlar 
Kurulunun yapacağı muamele mantıkin ve işin 
icabına muhalif bir hareket olacak değildir. 
Sizin her zaman elinizde bulunan murakabeniz 
elbette bu. gibi şeyleri önlemiye kâfidir. Kaldı 
ki, arkadaşlar; nihayet bugünün değişik fiyat 
şartları içerisinde alınacak otomobil fiyatının 
haddinin tesbiti için, Bakanlar Kurulu gibi bu 
Devletin en ehemmiyetli işlerine vazıülyed bu
lunan ve verdiğiniz milyonlarca lirayı mesu
liyeti altında sarfeden bir heyete vermek ve 
onların mesuliyetine tevdi etmekte bilmiyorum 
ama memleket için büyük ölçüde herhangi bir 
endişe verici, mahiyet arzedeceğini de düşünmek 
mümkün değildir. 

İkinci iş; biliyorsunuz sayın arkadaşlarım, 
bütçe kanunlarına nakil vasıtalarına ait cetvel 
bağlıdır. Bu cetvellerin kanuna bağlanmasında 
şimdiye kadar bir faideli ameliye olduğunu gör
medik, tatbikat da bunu göstermedi. Fakat bu 
cetveller bütçenin tetkiki sırasında, sizin na
mınıza hesap ve bütçe denetlemesini en ufak te
ferruatına kadar yapan Bütçe Komişyonunuza 
verilecektir. Yalnız bu cetvelin her yıl basılması 
ve bütçeye bağlanmasında bir fayda görmedik. 

Üçüncüsü arkadaşlar; nevi ve tip meselesi. 
Bugüne kadar bu kanun hükmüne göre nevi ve 
tip tesbiti firmaların tesbiti şeklinde tatbik edi
le gelmektedir. Fen komisyonları, fen heyetleri 
bunun başka çaresini görememişlerdir. Bu, ne
vama bir inhisar teşkil etmektedir ve nihayet 
Devletin daha iyi, daha müsait şartlarla Önüne 
çıkan teklifleri kabul etmesi imkânını veren bazı 
kayıtlar halini almaktadır. Nihayet hizmete tah
sis edilen, binek, hizmet arabası, eşya taşıt va
sıtasının tipleri muayyendir. Bunları bazı fir
maların inhisarına verecek şekilde hükmün tat-
bikına devamda fayda yerine zarar mülâhaza 
ettik. Bu sebeple buna lüzum görmedik ve 
bundan Hazine ve iş nef 'ine olacağına kaani ol
duk» 

Miadı gelince; arkadaşlar, memleketimizde 
kanunda yazılı miadlardan çok daha fazla oto* 
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mübil kullanılmaktadır. Resmî makamlarda bu 
miaddan çok fazla zaman kullanılan otomobiller 
vardır. Miad ölçüsü vasıtanın kullanma yelle
rine ve şartlarına göre değişmektedir. 

Bunların leh ve aleyhde tesirleri olmaktadır. 
Nihayet Devlet dairelerinde bulunan eşyaların 
normal şekilde kullanılması ve onların miadları-
nı doldurup doldurmadıklarını ve eskime hal
lerinin takdirinin icra mevkiinde bulunan ma
kamlara terketmekteyiz. Bunda da bu usulü ka
bul ettik. 

Tasarının umumi hükmü budur. Senini Yü
rüten arkadaşımız, tasarıyı iyi okumamışlar, 
kendileri, emin olsunlar ki, bu kanunun vazetti
ği hükümler evvelki kanunun ana hükümlerini na
kil vasıtalarının istimal şekline ait esasları de
ğiştirmemektedir. Şunu da bilmelerini dilerim 
ki, kanuna muhalif hareketleri meşru kılmak 
iğin bu Meclise ne kanun sevkedilir, ne de Mec
lisin herhangi bir Komisyonu bu gibi şeylere alet 
olur. (Alkışlar, bıravo sesleri). 

SENlHl YÜRÜTEN (istanbul) — Müsaade 
buyurursanız evvelâ Muhterem Ticaret Bakanma 
cevap vereyim, sonra Bütçe Komisyonu Sözcüsü 
arkadaşıma da cevap veririm. Biraz da şahsiya
ta girecek gibiyim amma kabahat yaparsam af 
buyurun. 

REFlK AHMET SEVENGlL (Tokad) — 
Girmesen daha iyi olur. (Ortasını bul sesleri). 

SENlHl YÜRÜTEN (Devamla) — Peki or
tasını bulayım. 

Ticaret Bakanı Muhteremi Beyefendi dediler 
ki, Senihi Yürüten bunu yanlış söylüyor. Ben 
asıl Ticaret Bakanı Muhtereminden, Bakanlar 
Kurulunda olması dolayısiyle, asıl ondan çekmi
yorum. Çünkü kendilerinin, çok yalvaranlara 
karşı zaıfları vardır. Meselâ lüks otomobil sa
tan acantalardan biri yalvarır, benim otomobilimi 
almaya çare arayın derse bunu tecviz edeceğin
den eminim. (Soldan kaç defa yaptırdın sesleri) 
Bir tanesini söyliyeyim de ikincisini de ondan 
sonra arzederim. 

Meselâ Ticaret Vekili muhteremi tevzi işleri
nin başındadırya, otomobil tevziatı yapüırken 
onun emri olmadan kimse otomobil alamaz. 
(Soldan ya sonra sesleri) Acele etme beyim, 
Acele etmeyin şimdi cevap vereceğim. (Çabuk 
söyle sesleri). Meselâ 1941 - 1942 senesinde tekâ
lif suretiyle kamyonları alınan vatandaşlar var
dır. Bazılarının kamyonları, bazılarının otomo-
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billeri ellerinden alınmıştır. Bunlara ellerinden 
alman otomobilelrinin yerine yenilerinin verilme
si Ticaret Bakanlığınca tensip edilmiti. Sayın Ka
radeniz'in zamanıda. (Grürültüler, sadede gel 
sesleri). 

Yahu, ne kızıyorsunuz? Beni Sorbon'a mı 
gönderecek siniz? Bende argo lisanının ehâlâsı 
var. Açtırmayın kutuyu, söyletmeyin kötüyü. 

NAŞlT FIRAT (Samsun) — Kürsü nezahe-
tine dikkat ediniz. 

SENlHl YÜRÜTEN (Devamla) — Burası 
milelt kürsüsüdür. Aklıma geleni söylerim. 
(Gürültüler). Ne oluyorsunuz ayağınıza mı bas
tım? Kontak mı yaptı? Ne oldu bilmiyorum? (De
vam sesleri). 

Arkadaşlar, Yüksek Meclisin herşeyi bilmesi 
lâzım değil mi? Çok şükür Allalıa ki, Millet Mec
lisinden, Millet kürsüsünde konuşmak fırsatını bi
ze verdi. 

10 otomobil sahibine bir otomobil veren Ti
caret Bakanı nasıl oldu da istanbul'da yeni te
şekkül eden bir şirkete 10 kamyon verdi ve o 
kamyonlar birkaç gün sonra karaborsaya inti
kal etti. Sayın Atıf Beye hatırlatmak isterim 
ki, atıfet, devlet, millet kesesinden yapılmaz. 
söylesinler (Soldan : hangi şirket söylesin ses
leri). 

Kendileri söylesinler, benden daha iyi bilir
ler. 

Evvelâ bu noktaya cevap vermelerini istiyo
rum, diğerlerini sonra arzedeceğim. (Soldan 
gürültüler) . 

TİCARET BAKANI ATIF İNAN (izmir) — 
Arkadaşlar; insanların kendisi gibi söz hakkına, 
vatandaşlık hakkına, Türk vatanadşlığmm her 
türlü hakkına sahip olan diğer insanlar hak
kındaki düşünüş ve duyguları nihayet kendi dü
şünüşlerinin ve duygularının ölçüsü içinde te
celli eder. 

Şimdi otomobil ve lüks otomobil mevzuunda 
Senihi Yürüten'in, bir hatalı vaziyette sözlerini 
dinlemiş olan Yüksek Meclisin huzurunda, lüks 
otomobillerin ithaline müsaade edilmemekte ol
duğunu ve binaenaleyh, bu otomobilelrin resmî 
dairelerce alınmasına imkân bulunmadığı haki-
hatini belirtmek için vâki maruzatım üzerine 
hangi sebeple hiddetlenip Meclisi Âlinin huzu
runda bu kürsünün şimdiye kadar daima riayet 
gördüğü nezahet kaideleri dışında konuşmayı 
dahi caiz telâkki eden ve mutlaka çok şeyler 
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biliyormuş amma söylemek istemiyormuş gibi, 
eğer söylerse büyük şeyler çıkacakmış gibi bir 
kuruntu içinde otomobillerin tevziatında Tica
ret Vekilini şahsan atıfet saçan adam halinde 
göstermekte olduğunu dinlediniz. 

SENİHİ YÜRÜTEN (İstanbul) — Evet. 
ATIF İNAN (Devamla) — Arkadaşlar, Tica

ret Bakanınız bu arkadaşa cevap vermek müna
sebetiyle herkesin kendi anlayışı içinde bir 
türlü söz mevzuu yaptığı bu mevzuu aydınlat
mak fırsatını verdiğinden dolayı, işaret et
mek istediği, şüphe uyandırmak istediği va
ziyet ve ahvalden dolayı değil, onu ayrıca izah 
edeceğim, amma bu Yüksek huzurda bu mevzuu 
konuşmak fırsatını bana verdiğinden dolayı 
teşekkür ederim Senihi Yürüten'e. 

Ticaret Bakanınız mesuliyet mevkiine geldi
ği zaman otomobil tevzi işleri şöyle idi: Muh
terem selefim gayet isabetli bir düşünce mah
sulü olarak şu tedbiri almıştır; kamyonların 
mal oldukları fiatla, o günün ihtiyaç tazyiki al
tında serbest şartlar altında, bulabilecekleri de
ğer çok yüksek olduğundan dolayı tevzi usu-
liyle işin idare edilmesi zarureti vardı. Kime 
tevzi edilecek bunlar? Resmî dairelere ve onun 
yanı başında halka biraz tevziata başlama za
manının gelmiş olduğuna inanan arkadaşım şu
nu ölçü alıyor. Evvelâ askerî mükellefiyet do-
layısiyle ellerinden kamyonları alınmış olanlara 
verelim. Karar son derece isabetli ve yerinde 
olduğu için ve nihayet hizmetlerimiz biri di
ğerine eklenen hizmetler olduğu için bendeniz 
de aynı yol üzerinde yürüdüm. Askerî mükel
lefiyet yolu ile otomobilleri alınmış olanlara bir 
taraftan veriyoruz, öbür taraftan da bele
diyelere ve resmî dairelere muayyen bir ölçü 
içinde tahsisler .yapmakla işi idare ediyoruz. 
Bir zaman geldi k i ; bu askerî mükellefiyet yo-
liyle ellerinden otomobilleri alınmış olanların 
hepsine birer otomobil verildi. 

Şimdi efendim, benden bir otomobil değil, 
iki otomobil aldılar diye müracaatlar vâki olma
ya başladı ve bazıları da kendilerinden otomo
bil alındığına dair, askerî mükellefiyet dola-
yısıyle alınmış olduğuna dair vesikalar teda
rik edemeyip otomobil verin diye müracaat et
meye başladılar. Bunun yanında bir nevi âm
me hizmeti ifade eder mahiyette telâkki edi
lecek olan, meselâ un fabrikası sahibi ve bu 
mahiyette bazı müesseseler de müracaat etmeye 
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başladılar. Onlara da otomobil tahsis etmeye 
başladık. Bu yolda vâki olan bütün müracaat
ları isaf ettikten sonra gördük ki, otomobil 
mevzuu memlekette eski anlayışın dışında ah
lâki ve kanuni bakımdan doğru ve matlup ol-
mıyan ölçüler dışında menfaat temin edici bir 
mevzu olarak mütalâa edilme değeri bir se
ne evvelkine nispetle taşımamaktadır. Aksine 
olarak Hükümet eliyle tevziat devam ettiği 
müddetçe haklı haksız sözler ve şikâyetler te
vali etmektedir. Dedik ki, Hükümet progra
mında da işaret ettiğimiz veçhile, zaruretlerin 
çok katı ve yüksek tesirleri müsaade ettiği nis
pette ticaret hayatına vazedilmiş olan takyit
leri birer birer kaldıracağız demiş olduğumu
zun tecellilerinden biri olarak evvelâ binek oto
mobilleri mevzuunu mutlak olarak serbest bı
raktık. İkinci derecede de kamyonları % 20 
si resmî dairelerin emrine tahsis edilmek şartiy-
le Bakanlık emrinde muayyen bir müddet tutul
mak kaydiyle, % 80 tamamiyle serbesttir ve 
kamyon alışverişinde alıcı ile satıcı arasındaki 
münasebetler hâkim olacaktır dedik. İşler halen 
bu şekilde cereyan etmektedir. Şimdi arkada
şımız dedi k i ; açtırmayın kutuyu, söyletmeyin 
kötüyü. Böyle bir şahsi atıfet ile çalışılır gibi 
göstermek, nihayet âmme vicdanında bulantı 
husule getirecek şekilde idarei kelâm edilmesi 
doğru değildir. Bütün hayatında olduğu gibi 
şimdi bulunduğu mesuliyet mevkiinde daima 
prensipleri hâkim kılmış bir arkadaşınız olarak 
soruyorum kendisinden. 

Hangi şirkete îltimasen vermişim ve o şir
ketler kimlere satmış, hangi şirkete veya insa
na atıfet olarak verilmiştir? Söylesinler. 

BAŞKAN — Senihi Yürüten bu şeye cevap 
vermeniz lâzımdır. 

TİCARET BAKANI ATIF İNAN (Devam
la) — Bir şirkete değil, eseri atıfet olarak şu 
veya bu vatandaşa hangi zamanda, ne vakit, ne 
şekilde tahsis muamelesi yaptırmışımdır? Söy
lesin, cevap vereceğim. 

SENÎHt YÜRÜTEN (İstanbul) — İsterse
niz sesim müsait değil kürsüden söyliyeyim, her
kes işitsin. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SENİHİ YÜRÜTEN (İstanbul) — Efendim, 

Ticaret Vekili muhteremi «açtırma kutuyu söy
letme kötüyü» demişim diye tekrarladılar. Ma-
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demki açtırdılar kutuyu, söyliyeceğim kötüyü. 
(Şöyle, söyle sesleri). 

BAŞKAN — Böyle söylememenizi rica ede
rim. Bildiklerinizi sükûnetle Meclis huzurunda 
tekrarlayınız. 

SENÎHÎ YÜRÜTEN (Devamla) — Ben bu
raya gelmeden evvel İstanbul Motorlu Kara nak
liyatçılarının başkanı idim. Geldikten sonra ye
rime Avni Bektan namında birisi geldi. Bir gün 
kendisine Ankara'da bir lokantada tesadüf et
tim. Tabiî Ticaret Bakanı hatırlıyacaklar. Ne 
işin var? Avni! Dedim. Ticaret Vekili ile görü
şeceğim, bazı yerlerden kartvizit getirdim, ken
disiyle görüşeceğim, benimle bumda temas et
me, işim bozulur. Eğer konuşmak istersen te
lefonla konuşalım dedi. Bir gün refikamla otu
ruyordum. istanbul'dan telefon çaldı, dediler 
ki biz Şentaş namiyle bir şirket yaptık, bu şir
kete 10 kamyon verilmesi için Ticaret Vekâleti 
ile temas ettik, bugünlerde bu iş hallolunacaktır. 
Bendeniz tayyare ile istanbul'a gittim. Gördüm 
ki, şirket kurulmuş beş Ostin ve beş Fargo kam
yon emirlerine tahsis edilmiş. Ben de cemiyet 
namına bir kâr çıkarabilir miyiz ümidiyle de
dim ki: Cemiyetin 10 bin lirasını da bu şirkete 
koyalım. Mademki, Ticaret Bakanı bu şirketi 
himaye edeceğini vadetiniştir, hiç olmazsa muh
tacı muavenetlere verilmek üzere bu 16 bin li
ra da nemalarım iş olur. 10 gün sonra Fargo, Os
tin cinsinden kamyonları, Bakanın şifahi veya 
tahriri emirleri olması lâzımgelir ki verdiler. Şir
kete verildiğini gördüm. Ve aradan yirmi gün 
geçti geçmedi, bu kamyonlar karaborsaya inti
kal etti. Bir de bakıyoruz ki şirket feshediliyor. 
E, ne olacak? Dedik, size de, yani cemiyete 
300 lira veriyoruz dediler. Tabiî fesholunur, 
çünkü alacaklarını aldılar, karaborsaya sattılar. 
Ben de bir gün gelir Ticaret Bakanından bunu 
sorarım dedim, işte zamanı geldi soruyorum? 

Bu şirketin adı Şentaş Şirketidir. Verilen 
kamyonlar da Fargo 5, Osten 5 tir. Mesele bun
dan ibarettir. 

Dr. SALM ALİ DİLKMRE (Rize) — Doğru 
bir şey, bir şirkete kamyon verilmez mi? 

ŞEVKET ADADAN (izmir) — Mahalle kah
vesine döndürdün ya burayı? 

SENÎHÎ YÜRÜTEN (istanbul) — Mahalle 
kahvesine dönmedi. Sizden böyle öğrendim. 
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TİCARET BAKANI ATIF ÎNAN (izmir) 

—• Şunu arzedeyim. Kendisi Şoförler Cemiyeti
nin reisi olduğunu ve kendisi ayrıldıktan sonra 
ismi Avni olan zatın onun yerine reis olduğunu 
söylediler. Hakikatin aydınlatılmasında fayda
sı olacak bir noktayı belirtmiş olmalarını, mem
nuniyetle karşılarım. Bu Avni denilen zat Ti
caret Bakanlığında bendenize geldi. Görüştük 
ve hakikaten kendisinin ahlâki durumu hakkın
da onu tanıtmak kaydiyle kendisini tavsiye eden
ler de vardır. Yine Milletvekili arkadaşlar ve 
munzam vazife sahibi arkadaşlar kendisini tav
siye etti. istanbul Şoförler Cemiyetinin Reisi 
otomobil tevziatı da sona eriyor. Şoförler Cemi
yeti, Cemiyet olarak, Cemiyette dâhil bir çok in
sanların yine mensup oldukları cemiyetin içinde 
cemiyet dahilinde hizmet eden insanların teşek
külüne 10 otomobil tahsis ettik. Amma Ticaret 
Bakanının şahsi atıfeti olarak değil, demin de 
arzettiğim ölçüler dahilinde, askerî mükellefiyet 
yolu ile elinden alınmış adamlara verildi, geniş 
ziraat hizmetleri olan, un fabrikası işleten, yani 
cemiyet içinde bir vazife yaptığına inandığımız 
insanlara son tevzi listesinde yer verdik. Şoförler 
Cemiyeti reisi Avni'nin müracaatı üzerine, ya
pılan tahsis Şoförler Cemiyeti namına yapılmış 
olan bir tahsistir. Şimdi ismi Avni olan arkadaş 
ondan sonra kendisini bir defa İstanbul'a gitti
ğim zaman Parti ziyaretlerim esnasında, Partide 
gördüm, ondan sonra da bir gün yine Ticret 
Bakanlığına geldiğim zaman kendisine selâm ver
diğim bir kimsedir. Eğer Şoförler Cemiyeti na
mına kamyon almışlar ve bunu kara borsada faz
la fiytla satmışlarsa nihayet bunlar kara vicdan-
lariyle hareket etmiş insanlardır. Ama böyle 
bir muamelede Şoförler Cemiyeti nazarı itibâra 
alınarak reisine Ticaret Bakanı atıfette bulu
nuyor veya dilediğini, istediğini koruyor diye 
göstermeye, bunu bu hava içinde ifade etmiyc 
ahlâkı telâkkisi müsait olmalı mı bir Milletve
kilinin? Nihayet İstanbul'da Şoförler Cemiyeti 
namına tahsis yapıldı, falan adama değil. Doğ
rudan doğruya Şoförler Cemiyeti Reisliğini ya
pan adama ki, tahsis Şoförler Cemiyeti namına 
--HMİmıştır. Şimdi bir cemiyet olrak mensup ol
dukları millet içinde hizmet gören insanlara 
maişet medarı olmak üzere istedikleri şu talebi 
terviç etmeseydim eğer, otomobillerin satışının 
serbest bırakılmasının arefesinde böyle bir talebi 
terviç etmemiş olsaydım, cemiyet dahilinde bîr 
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araya gelip te çalışan insanların talebi karşısında 
müspet cevap vermediğimden dolayı eza du
yardım. 

Bidayette arzettiğim gibi, başkalarının hak
kındaki hükmü kendilerinin ahlâk telâkkisi ölçü
sü iyinde verenler iyilikleri dahi fenalık diye 
telâkki edebilirler. Bu arkadaş huzurunuzda kü
çültmeye yarar sebep diye bir şeyler söylemiştir. 
İşte hakikati ben de olduğu gibi arzediyorum. 
(Soldan alkışlar). 

SENİHİ YÜRÜTEN (istanbul) — Cevep 
vereceğim.. 

BAŞKAN — Ne cevabı vereceksin;' 
SENİHl YÜRÜTEN (istanbul) - - Nasıl 

eevab verniyeyim? Ahlâkıma kadar gittiler. 
BAŞKAN — Şirkete verdiklerini değil, Şo

förler Cemiyetine verdiklerini söylediler. 
SENİHİ YÜRÜTEN (İstanbul) — Şirkete 

vermişlerdir, Sol'örler Cemiyetine böyle otomobil 
vermemişlerdir. Şentaş Şirketine vermişlerdir. 
İsrar ediyorum. Eğer cemiyete vermişlerse özür 
dileyeceğim. Eğer Şirkete vermişlerse istifa et
meleri lâzımdır. 

NİHAT ERDEM (Kırşehir) — Senin sözünle 
mi? 

BAŞKAN — - Bu mevzu hakkında söze lü
zum yoktur, vaziyet tavazzuh etmiştir. Bakan 
hüsnüniyetle bir vaziyeti idare etmekten başka 
birşey yapmamıştır, Meclisi Âli bunu böyle 
anlamıştır. 

TİCARET BAKANİ ATIF İNAN (İzmir) 
•••- Muhterem arkadaşlar; İstanbul'da Parti Mü
fettişi olan Fazıl Şerafettin arkadaşımız burada 
ise, benim mâruzâtımda inanılır mahiyette bir 
neticeye varıldığını ifade etmek için işli ada ihti
yaç duymıyorum, Huzurunuzda hakikatler dai
ma kıymetlerini bulaıak itibar yerini kazanır
lar, fakat ilâve ediyorum ki, o arkadaşım bura
da ise söyler, bana ismi geçen zatı gönderenler
den biri Fazıl Şerafettin idi. Şoförler Cemiyeti 
adına size gelen bu zata eğer bir cemiyete dâhil 
insanlar adına iyilik yapmak bakımından bir 
kolaylık göstermek mümkünse hayatlarını bu 
mevzuda çalışmakla kazanan ve bununla geçi
nen insanlara çalışma imkânını vermenin insani 
nazı hâsıl olacaktır dediler. Bendeniz bu kanaa-
ta iştirak ile bu tahsisi yaptım. (Bravo, iyi yap
mışsın sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Arkadaşlar; Bakanın ifadesin-
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dea sonra bu işte açıklamıya lüzum görüyor 
musunuz? 

SENİHİ YÜRÜTEN (istanbul) Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SENİHİ YÜRÜTEN (İstanbul) - Affeder

siniz, Meclisinizi çok rahatsız ettim. Fakat ha
kikati belirtmeyi vicdan borcu bildiğim için 
söylemek mecburiyetinde kaldım. 

REFİK AHMET SEVENGİL (Tokad) - -
Devam edin, dinliyoruz. 

SENİHİ YÜRÜTEN (Devamla) — Biz Mil
letvekili olarak gördüğümüz bu gibi şeyleri söy-
lemezsek bu gibi şeyleri kim kontrol eder? 

BAŞKAN — • Bu noktadan dolayı sizi mua
heze eden olmuş mudur? 

SENİHİ YÜRÜTEN (Devamla) ~- Olmadı. 
Fakat... 

EŞREF DİZDAR (Giresun) — Sana hata 
ettin diyen yok. Böyle demagoji yapmakta mâna 
var mı? (Gürültüler). 

BAŞKAN — Siz devam edin. 
SENİHİ YÜRÜTEN (Devamla) — Peki su

sun da söyliyeyim. 
ŞEVKET A DA LAN (İzmir) — Numara 

yapma. 
SENİHİ YÜRÜTEN (Devamla) Galiba 

birisi numara yapma dedi. Ne ayıp lâkırdı bu. 
Tıpkı Ticaret Vekilinin ahlâkımı kötüliyecek 
kadar ileri giden sözleri gibi. Benim ahlâkımın 
ne kadar temiz olduğuna Büyük Millet Meclisi 
:î Şubatta karar verdi. 

BAŞKAN — Kavga etmeyiniz. 
SENİHİ YÜRÜTEN (Devamla) Ne ise 

kavga etmiyelim, af buyurun. Otomobilin veril
diğini kendileri de itiraf ettiler. Yalnız şirket 
mi, cemiyet mi bu iki kelime üzerinde durdular. 

| Arkadaşlar; cemiyet değildir. 1(> kişiden 
mürekkep bir şirkettir. Şentaş diye bir şirket 
kurdular. Otomobilleri aldılar ve karaborsada 
sattılar. Ticaret Bakanı lütfetti, Allah razı ol
sun. Başkalarından 10 alındı, bir verildi. 9 borç 
dururken bunlara onu birden verildi. Acaba 
kendilerinin olsaydı verirler mi idi? 

İşte açtınız kutuyu, söyledim kötüyü. Başka 
sözüm yoktur. 

Dr. FAZIL ŞEREFETTİN BÜRGE (Koca
eli) — Efendim, İstanbul'da Şoförler Cemiyeti 
Başkanı başta olmak üzere bir kısım şoför ar
kadaşlar müracaat ettiler. Cemiyetlerinin sos-
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yal bakımdan faydalanması için, işsiz zarurette 
bulunan, hasta olan şoförlere yardım kasdiyle 
bir şirket kurmak istediklerini söylediler. De
dim ki, güzel, mevzuata uygun olarak böyle bir 
şirket kurabilirsiniz. Fakat bu şirketi Şoför 
Cemiyetinin malı olarak tanımak is tem. Aksi 
halde hususi bir şirket olur. Peki dediler, Bu 
şirketin isminin Şentaş olup olmadığını iyi 
bilmiyorum, bunlar dediler ki, biz Ankara'ya 
gideceğiz, cemiyetimizin işsiz kalan şoförlere ve 
sosyal yardıma ihtiyacı olan arkadaşlara medar 
olmak üzere otomobil istiyeceğiz dediler. Bu 
otomobilleri işsiz şoförlere teslim edeceğiz, ha
sılatından da cemiyet faydalanacak, böyle bir 
teşebbüs yapacağız. Ben de hay hay dedim, mev
zuata uygun olmak üzere gidersiniz, ilgili Ba
kanla hattâ isterseniz Parti flenel Sekreterliği 
ile temasa geçersiniz. Meşru yollardan yürür
seniz böyle bir isteğinizi kabul ederler. Ben de 
arkadaşım Atıf İnan'a kendilerini tavsiye ma
hiyetinde bir mektupla gönderdim. Bunlar 
geldiler, tekrar beni ziyaret ettiler. Ticaret Ba
kanının kendilerini gayet iyi karşıladığını şük
ranla söylediler, Fakat binek otomobili veril
mediğini fakat bu yoklukta dört tane kamyon 
tahsis ettiğini, bu kamyonları alacaklarını ve 
söyledikleri şekilde çalışacaklarını tekrar etti
ler. Ben de pekâlâ dedim, yalnız kendilerine 
nasihat ettim, bunları şahsi olarak kullanmayı
nız ; Cemiyetinizin faydalanması için ulvi ve sos
yal maksatlarda hizmet etmek üzere kullanın 
dedim. Artık üst tarafını bilmiyorum. Ne ol
du, ne bitti. Nihayet günün birinde araların
da anlaşmazlık olmuş; Bu alman 4 kamyonun 
binek otomobili olmamasından dolayı, bu 4 kam
yonun işlerine yaramıyacağmdan bahsettiler, 
ve bunu Şoförler Cemiyetine devredeceğiz, de
diler. Devredin, sakın dışarıda satmayın, de
dim. Üstarafmı bilmiyorum, Karaborsada mı 
satıldı, yoksa oraya mı devredildi, bilmiyorum. 
Hâdise bundan ibarettir. Burada Ticaret Ba
kanına hâkim olan endişe yalnız bir sosyal te
şekküle yardımdır. (Bravo sesleri). Ticaret Ba
kam sırf zarurette bulunan ve istanbul'da sayı
l an 11 bine varan ve bir kısmı işsiz olan şoför
lere yardım için hareket etmiştir. Yani hakika
ten Ticaret Bakanı bir topluluğa, bir cemiyete 
sosyal yardım için bu tahsisi yapmıştır. Ben 
bundan eminim. Bu arkadaşlar da bu şekilde 
buraya gelmişlerdir. Fakat bundan sonra da 
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aralarında anlaşanıamazlık yüzünden bunları ka
ra. borsada sattılarsa, hu tamamen kendilerine 
aittir. Bunda Ticaret Bakanının ne bir mesuli
yeti ve ne de benim tavsiyem dolayısiyle şahsi 
ve vicdani bir mesuliyetim vardır. Maruzatım 
bundan ibarettir. 

DEVLET BAKAN VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) — Gö
rülüyor ki arkadaşlar, memleket yolunda hizme
te koyulmuş olan insanların en samimî, en dü
rüst ve en asil gayeler için yaptıkları işler da
hi daima sıkı hesap ve imtihanlara tâbi tutu
luyor bu imtihan yerindedir. Ancak bazanda 
böyle şüpheler izhar ediyor. Muhterem Senihi 
Yürüten arkadaşım, istanbul Şoförler Cemiye
tinin Reisi idi. Senelerce bu cemiyetin reisli
ğini yaptı. Biz o kanaatteyiz ki istanbul Şo
förler Cemiyeti başlarına dürüst ve namuslu 
adamları getirir. Ohalde size halef olarak seç
tikleri adamda dürüst ve namuslu bir arkadaş 
olarak kabul etmek lâzımdır. 

Şimdi istanbul Şoförler Cemiyetinin, başda 
reis olduğu halde 16 azası ve sayın itimat ar
kadaşların tavsiye ettiği şoförler sosyal gaye
lere hizmet etmek için bir cemiyet veya şirket ku
ruyorlar ve bunun kârından, kendisinin de sene
lerce himayesi altında bulundurulduğu mes-
lekdaşlarının fakir, kimsesiz, zayıf ailelerinin 
fayda 1 anacağını vadediyorlar Ticaret Baka
nının haiz olduğu kanuni salâhiyete istinaden, 
bu noktayı muhterem arkadaşlara bilhassa tek-

; rar tebarüz ettiriyorum, haiz olduğu kanuni sa-
! lâhiyete istinaden böyle bir emri hayır için bu 
j şirket veya bu cemiyete 4 otomobil tahsis edi-
' yor. 

I Şimdi hâdise gösteriyor ki, Ticaret Bakanı-
| nın Şoförler Cemiyeti Reisinin, muhterem arka-
; Alaşım uzun müddet reisliğini yaptığı Şoförler 
i Cemiyeti Reisi ile ve onunla beraber on altı 

arkadaşının müşterek olan insanların sözlerine, 
i ahlâkına, verdikleri söze itimaden yapılmış 
] olan bir muamelede kanunsuzluk olmadığı gibi, 
| hattâ bir emri hayır olması bakımından isabet 

de vardır. Amma sizin ifadenize göre arka-
j daşlarınız, sizin beraber çalıştığınız arkadaşla-
; rmız ve sizinle görüşen arkadaşlarınız, sizin 
' iddia ettiğiniz gibi ki, bence inşaallah yapama-
j mışlardır, bu emanete hiyanet etmişlerse hükü

met olarak kanunların müsaadesi nispetinde bu-
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günden itibaren takibata başlıyacağımızı Büyük 
Meclise arzediyorum (Bravo sesleri alkışlar) 

BAYINDIRLIK' BAKANI CEVDET KE
RÎM İNCEDAYJ (Sinob) ~ Arkadaşlar, ben 
Seni lıi Yürüten'i çok uzun yıllardır İstanbul'
dan tanırım. Beraber Parti arkadaşlığı yaptık. 
Demokrat Parti faaliyete geçtiği son dakikaya 
kadar Cumhuriyet Halk Partisi ideali etrafında 

'hizmetler rica ettim, vazifeler verdim ve bera
ber iş gördük. Kendisi Şoförler Cemiyetinin 
Reisi idi. Şunu söyliyeyim ki, arkadaşımın 
içinde hâtırası vardır, kendisini severdim. Bu
rada telmihli konuşması, içimde yara yaptı, ru
humda acı bir tesir bıraktı. Burada böyle tel
mih ile konuşarak memleket hizmetini yakinen 
bildiğim bir arkadaşı efkârı umum iyede karan
lık gösterecek bir şekilde konuşmasını hoş gör
medim, ve müteessir oldum. Yakıştıramadım. 

Kendisi de bu suretle bir zamanlar şoförler 
cemiyetinin reisi idi, muhtelif defalar bana gel
di, bir defasında lâstik tamiri için bazı şeyler
den bahsetti. Bana müracaatı tıpkı şimdiki şo
förler reisi Avni Efendinin müracaatı gibi, bu 
bir cemiyettir, içinde fakiri, zayıfı vardır, ge
çin inekte zorluk çekiyorlar, atelyemiz var, acaba 
bize kauçuk verseniz, eski lâstikleri biz tamir 
otsek, bunun gelirinden Şoförler Cemiyeti fay-
dalansa hastasına, yoksuluna, içtimai bir derde 
yarasa diye.geldi gitti.. Gayet iyi niyetle olarak 
bu isi yerinde telâkki ettim. Zannederim Kara
deniz arkadaşım Ticaret Bakanı idi. Ondan da 
rica ettim. Bir defasında telefonla rica ettim; 
bu arkadaşı dinle ve imkân varsa isteğini yap 
dedim. Bu, bu gibi meslekî, ve içtimai teşekkül
lerin başında bulunan arkadaşların gördükleri 
ilginin bir mahsulü değil midir? Şayet ben Se
min Yürüten'e bu delâleti yaptığım zaman - Ka
radeniz arkadaşım bu ricamı isaf ettiyse Senihi 
bu lâstikleri alıp bu kauçuğu karaborsada sat-
saydı. ben bir şerre alet mi olacaktım ve Ticaret 
Bakanı arkadaşım bana inandığı için vermişse 
bir suiistimal yapmışsa bunda benim ne kusurum 
olabilir?. Mamafih sonucunu ve ne olduğunu 
bilmiyorum. 

Senihi Bey bu kürsüden böyle konuşulmaz, 
çok üzüldüm. Bir ders vermek ve bir nasihat 
vermek niyetinde değilim amma Türk Milletinin 
ruhuna hitap ederek bu cemiyetin işlerini müş
terek, temiz, asıl bir gaye ile yürütmek için bu
raya toplanmış bulunuyoruz. Ağır bir mesuK-
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yet içinde olduğumuzu düşünmek lâzmıdır. (Sol
dan alkışlar), insan her insanın şerefini kendi 
şerefi gibi üstün tutmalı ve cemiyet ve millet 
işlerinde bu hislerle konuşup hareket etmelidir. 
'Soldan bravo sesleri, alkışlar). 

(Kâfi, kâfi sesleri). 
BAŞKAN — Rica ederim bu .mevzuun hiçbir 

kapalı yeri kahııamiıdır, ne biliyorsa söylesin
ler. 

SENİDİ YÜRÜTEN (istanbul) — Saym 
. Mümtaz Ökmeu'in, bu gibi işlerin doğru veya 
eğri olduğu hakkında kanuni muamele yapıla
caktır demesi, beni bu konuda daha fazla söz 
söylemekten meneder. Çünkü mademki, ka
nuni muamele yapılacaktır verenler, vermiyen-
ler, karaborsaya çıkaranlar hakkında dedikten 
sonra Hükümet lisaniyle, artık benim söyleme
me hacet yoktur. Binaenaleyh bundan dolayı 
kendilerine teşekkür ederim. 

Cevdet Kerim tncedayı'ya gelince: Kendi
sine karşı hürmetim vardır, kendisinden vak
tiyle çok direktifler aldım, vazifelerimi yaptım. 
Yalnız yanılıyorlar, hafızalarında, hafızalarına 
tekrar müracaat etsinler, ben hiçbir zaman 
şahsım için geçen defa da arzetmiştim - (Gü
rültüler) - (Şahsın için demedi sesleri). 

Durun bakalım ne diyeceğim, hemen cevap 
veriyorsunuz, aceleniz ne? Susalım. Şuhalde 
indirin kürsüden, on beş gün tardedin, ceza ve
rin, bu elinizde. Hayır, niçin böyle oluyor? Bil
miyorum. 

BAŞKAN — Sözünüze devam ediniz, mev
zua dönünüz. Yalnız kelimelerinize dikkat edi
niz. 

SENİHİ YÜRÜTEN (Devamla) : Ben bu 
kadar söylerim. Tahsil, terbiyem bu kadar. Ne 
yapalım edebiyat yapamam ki. 

Bendeniz şahsan kendime lâstik fabrikası 
açarım demedim ve demiyeceğim, bunlara da 
tenezzül etmem. 

BAYINDIRLIK BAKANI CEVDET KE-
RlM İNCEDAYT (SinoV) — Canını böyle de
din. 

SENİHİ YÜRÜTEN (Devamla) — Müsaade 
buyurun, sözümü kesmeyin. 

Ben İstanbul halkının vesaiti nakliye darlı
ğında neler çektiğini ve nasıl sardalya kutuları 
gibi birbirlerinin içine girdiğini ve bir otomo
bile on kişinin bindiğini bilen, gören ve bu »ı-
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İvintiyi hafifletmek için âzami kolaylık yapmak 
iyin maddeten ortaya atılan bir şahsiyetim. 
(Gülüşmeler). Ve bu arada yine Ticaret Vekâ-
letiııdeki kauçukların, bir sirkülerin yanlış an
laşılması dolayısiyle, Ofis depolarında kalma
sını önlemek için. Muhterem Cevdet Kerim Be
ye, hürmetim olması ve beni sevmesi dolayı
siyle, İstanbul'daki evinde, Ankara'daki evin
de, nihayet Mecliste mütaaddit defalar müra
caat ederek yârdım ve iltimasların] rica ettim 
ve nihayet Ticaret Vekili sabıkından bu emri 
aldım. Sirküleri gönderttirdim, İstanbul hal
kının vesaiti nakliye ihtiyacının 450 liraya çık
mış olan Karaborsa kaynağı lâstiği 75 liraya 
indirmek için hizmet ettim. Onun için bunun 
tavzihini taJebediyorum. Bana yaptıkları ilti
mastan dolayı teşekkür ederim. İki, üç defa 
söz aldım. Kelime sürcü yaptı isem, argo lisanı
nı çok iyi bilirim, Allah söyletmesin, birşey 
yaptı isem affetsinler. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAK-
UIMCISJ MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) — Be
nim Büyük Meclise . vâki ifademi muhterem 
arkadaşım belki başka şekilde anlamış olabilir
ler. Onun için tavzih edeyim. 

Biz Ticaret Bakanlığının muamelesinde ka
nuna aykırı birşey görmüyoruz dedik. Tah
sis yapılanların kendilerine tahsis edilmiş olan 
ve bir emrihayra sarf etmek vadiyle Devletten 
aldıkları bir otomobili karaborsaya satmışlarsa 
ve. mevzuat ta müsaitse, söz veriyorum, yarinden 
itibaren takibata bağlıyacağım. 

SENII1Î YÜltÜTEN (İstanbul) — Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Söz Zehra Budunç"undur. 
..Yalnız rica ediyorum. Bu konu bitmiştir. 

Bu mıh hakkında fazla birşey e gitmiyelim. 
ZEHRA BüDUNÇ (Bursa) — Arkadaşlar, 

kısa söyliyeceğim ve deminki müzakereler ve de
minki manzaralar üzerine bir şey söylemiyece-
ğim. Cünki sabahtaııberi bu Meclis hakikaten 
Zevk verecek bir şekilde çalışmış, iki Partili bir 
Meclis konuşmasının ideal derecesine çıkmak üze
re iken nedense arkadaşımız bunu böyle devam 
etmesini istemedi, demek ki indirin, çıkarın gibi 
Şeyjerle... Amma biz bunu işitmemezlikten geldik. 
Bu böyledir. 

'"Şimdi ben otomobil mevzuunda konuşacağını. 
Şunu anlatmak istiyorum ki. luepimiz şöyle ka
bul etmek zorundayız ki, bugün otomobil artık bir 
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lüks değildir. Arkadaşlar bugünkü dünyada, bu
günkü çalışma manzarası içinde otomobil evdeki 
yemek tenceresi kadar lâalettâyin eşyadandır. 
Buna büyük bir lüks gibi bakmak yanlıştır. Bu 
arkadaş, zannederim, ki, bu meslekte uzun sene
ler iş başında bulunmuştur, bizi tenkid etsin, de
sin ki: işler kalemle oluyor, işler ayakla oluyor, 
halbuki bugünün icabı makinedir. Bunun için 
geç kalıyoruz demesi lâzımken tamamiyle ayrı 
bir tenkit yaptı. Benim istirhamım şudur, tele
fon, otomobil artık Devlet makin a sın m âdeta 
mürekkebi hokkası kalemi gibi olmalıdır. Arka
daşlar, maarif müdürünün neden otomobili olma
sın mektepler yaptırıyor yalnız Bursa'nın 9 ka
zası ve 700 e yakın köyü vardır. Biz burada bin 
bir kusur buluyoruz falana eziyet edilmiş, fa
lan kum çalmış. Amma maarif müdürü ne yap
sın onun elinde bir kâğıt bir de kalemi vardır 
falan yerde bir şey oldumu maarif müdürü muh
tara yazacak muhtar cevap verecek 25 günde 
doğru haber ya alabilecek yalın t ta alamıyaeak. 
Eğer maarif müdürünün altında bir jip otomobili 
olursa derhal gidip tahkikat yapar. Böyle olsa 
iyi olmaz mı arkadaşlar? Niçin böyle, işi oluruna 
doğru yürütmiyoruz, ben hayretten hayrete 
düşüyorum. Doğrusu hieab duydum. 

BAŞKAN — Lütfen bu şekilde idarei kelâm 
etmeyin. 

ZEHRA BÜDUNÇ (Bursa) — Meclis hayatın
da tecrübem azdır, ben bundan lıicab duygumu ar-
zettim, affedersiniz. 

Geçenlerde bütçenin kabulünden sonra bir ta
kım tasarrufların yapıldığını işittik, Genel Kur
mayda telefonlar kaldırılıyormuş: Genel Kurmay
dan telefonlar kaldırılır mı arkadaşlar? Bu kal
dırma bu sefer diğer bir masrafın artışına de
lâlet eder, halbuki insafla düşünecek olursak 
bir otomobil 20 hattâ 100 memur demektir, 

Söyliyeceğim daha çoktu amma heyecanlan
dım, ne demek istediğimi siz anlarsınız. 

BAŞKAN — Açık oya konulan maddeye oy 
vermiyen arkadaş var mı? Oylarını kullanmamış 
arkadaşlar biraz acele etasinler... Oy toplama 
muamelesi bitmiştir. 

Nakil vasıtaları hakkındaki tasarının tümü 
hakkında başka söz istiyen yoktur. Tasarının red
di hakkında bir önerge vardır. Okunacaktır, 

Yüksek Başkanlığa 
I tzah ettiğim sebeplerden dolayı 3827 sayılı 
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Kanunda gösterilen nakil vasıtalarının sat m alın
masına v<> beş senelik kullanma mecburiyetiyle 
dört tipin kaldırılması mecburiyetine ait hüküm
lerin lağvını istiyen Hükümet tasarısının red
dinin oya konulmasını arz ve teklif ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Senihi Yürüten 

BAŞKAN — Senihi Yürüten'in önergesini 
kabul edenler... Etmiyenler... Önerge reddolun-
muştur. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi-
yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Nakil vasıtaları hakkındaki 3827 sayılı Kanun
da değişiklik yapılmasına dair Kanun 

MADDE 1. Nakil vasıtaları hakkındaki 
ir>.V.1940 tarihli ve .°,827 sayılı Kanunun 2 
ve :> ncü maddelerine bağlı cetvellerde yazılı 
olanlarla 4 ncü maddesindeki hizmetler için alı
nacak binek otomobillerinin satmalına bedelle
ri Bakanlar Kurulunca tesbit olunur. 

BAŞKAN - - Madde hakkında söz istiyeıı yok
tur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — -Aynı kanunun (i ncı .madde
sinin son fıkrasının emniyet işlerinde kullanıl
ması zaruri binek otomobillerinin sayılarının 
Bütçe kanunlarında tesbit edileceğine dair olan 
hükmü, 8 nci maddesi, 10 ncu maddesinin ilk 
fıkrası, çeşitli maddeleriyle l ve 2 sayılı cetvel
lerinin en çok satmalına bedelleri ve enaz kul
lanma sürelerine ait bulunan hükümleri ile 11 . 
IX. 1944 tarihli ve 4667 sayılı Kanunla ekle
nen geçici madde ve 20. X I I . 1944 tarihli ve 
4689 sayılı Kanun kaldırılmıştır. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyeıı yok
tur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

.MADDE o. --- Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeıı yok
tur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 4. -—- Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad-

de kabul edilmiştir. 
Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

W. — Niğde Milletvekili Hüseyin Vlusoy'un, 
Tarım Kndi Kooperatifleri hakkındaki 2836 sa
yılı Kanunun II nci maddesinin değiştirilmesine 
da-'-r kanun teklifi ve Tarım, Ticaret, Maliye ve 
fiiitce Komisyonları raporları (2/39) \1\ 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı ' Söz istiyen yoktur. Maddelere 
geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

ItCSEYÎN UEUSOY (Niğde) — Arkadaşlar, 
bu teklif, Tarım Kredi Kooperatif](iri ortakları
nın kooperatifle olan her münasebetlerini ve kre
di muamelelerinde kolaylık, basitlik ve sür
ati temin etmek için yapılmış bir-tekliftir. 

Dört Komisyon tarafından onanmıştır. Uzun 
latil devresi içinde ortakların faydalanabilmeleri 
için bu tasarının ivedilikle görüşülmesini yük
sek tasvibinize arzediyorum. 

BAŞKAN — ivedilik önergesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tarım Kredi Kooperatifleri Kanununun 11 

nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki tasa
rının ivedilikle görüşülmesini teklif ederini. 

Niğde Milletvekili 
Hüseyin Ulu soy 

BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler... Et
miyenler... İvedilikle görüşülmesi kabul edil
miştir. 

Birinci maddeyi arzediyorum. 

Tarım Kredi Kooperatifleri Kanununda deği
şiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. - 21 . X . 19:55 tarihli ve 28:16 sa
yılı Tarım Kredi Kooperatifleri Kanununun 11 
nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Tarım Kredi Kooperatiflerinin kredi ile il
gili alacak senetleri, kâğıtları ortağın oturduğu 
veya Kooperatifin bulunduğu köy veya mahal
le ihtiyar heyetleri tarafından parasız olarak 
tasdik olunur. Bu suretle tasdik olunan senet
ler ve kâğıtlar fera ve İflâs Kanununun 08 

[1] 209 sayılı, hasmayazı tutanağın, sonunda-
dn 
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nci maddesinde yazılı belgeler hükmündedir. Se
netler vâdelerinde protestoya tâbi tutulmaz. 
Müracaat vukuunda bu tasdik muameleleri no
terler tarafından da yapılır. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen yok
tur. "Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 2. —• Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul olunmuştur. 

MADDE 3. - - Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
di1 kabul olunmuştur. 

Tasarının tümünü yüksek oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Tasarının 
kaııunluğu kabul olunmuştur. 

/ / . Niğde Milletvekili Hüseyin (Jlusoy'un, 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kavunu
nun :")0 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Tarım, Ticaret, Maliye ve, Bütçe 
Konıisyonları raporları (2/36) [1] 

BAŞKAN Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı ' Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

İvedilik önergesi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının 

M nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ta
sarının ivedilikle müzakeresini teklif ederim. 

Niğde 
Hüseyin Uluso'y 

BAŞKAN --- Önergeyi kabul edenler... Etmi
yenler... İvedilik kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanunu
nun 50 nci maddesinde değişiklik yapılmasına 

dair Kanun 

MADDE 1. — 4 . V I . 1937 tarihli ve 3202 

fi] 20$ sayılı basmayazı tutan âğvn sunumda
dır, 
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sayılı Kanunun 50 nci maddesinin üçüncü fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Şehir, kasaba ve köylerde çiftçilere Bankaca 
yapılacak zirai kredilere ait senetler, kâğıtlar, 
kayıt, defter ve hesap özetleri çiftçinin otur
duğu veya arazisinin veya teminatının bulun
duğu köy veya mahalle ihtiyar heyetlerince 
parasız olarak tasdik edilir. Bu tasdik noter 
tasdiki ve bu belgeler İcra ve iflâs Kanununun 
38 nci maddesinde yazılı belgeler hükmünde 
olup bunlar hakkında da birinci fıkradaki 
muaflık hükümleri tatbik olunur. Senetler vâde
lerinde protestoya tâbi tutulmaz. Müracaal 
vukuunda bu tasdik muameleleri noterler tara
fından da yapılır. 

BAŞKAN —- Madde hakkında söz istiyen yok-
lur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiymı 
yoktur. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN -— Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum. Ta
sarının tümünü kabul edenler... Etmiyenler... 
Tasarının kanunluğu kabul edilmiştir. 

(Yarına bırakalım sesleri, devanı sesleri). 
BAŞKAN — Efendim, müsaade ediniz. De

minki oyun neticesini arzedeceğim. 
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 

Teadülüne dair olan. 3650 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılması hakkındaki tasarıya (318) 
arkadaş oy vermiştir. Kabul edenler (317) dir, 
çekinser (1) dir, tasarının kanunluğu (317) oy
la kabul edilmiştir. 

Yarm sabah saat 10 da toplanmayı oyunuza 
arzediyorum. 

Yarm saat 10 da toplanmayı kabul eden
ler... Etmiyenler... Yarın saat 10 da toplanılması 
kabul edilmiştir. 

Yarın saat 10 da, toplanılmak üzere Birleşi
me son veriyorum. 

Kapanma saati : 20,30 
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DÜZELTtŞ 

O : 2 

71 ruü Birleşim Tutanak dergisinin 121 nci sahiL'esitıin 1 nci sütununda 19 ncu satırdan sonra 
aşağıdaki iki satır eklenecektir : 

Acık oya konulan tasarılara oy vermiyen var mı? 
Oy toplama işi bitmiştir. 

ıve-<ı 

1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanuna verilen 

AÖBI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslaa 
Hal i d Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eyrair 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Ctvad Aktarman 
Mebrure Aksoley 
Hilmi Atlıoğl* 
İbrahim Rauf Ay aslı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Avni Refik Bekman 
Kaşit Börekçi 
Emin Halim Erfun 
Muammer Eri» 
t lisan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen 
Pakihe öymen 
01. Naci Tmaı 

AHTALTA 
Numan Aks*f 
Niyazi Aksu 

oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

üye sayısı 465 
Oy verenler 3 31 

Kabul edenler 304 
Oya katılmıyanlar 1 34 

Reddedenler 2 6 
Çekinaerler 1 

Açık Milletvekillikleri 0 

1 Kabul edenler] 
Dr. Galip Kahraman 
lUeih Kaplam 
üustafa Korkut 

AYDIK 
Emin Arkayıa 
Dr. Mazhar Germim 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabey oğla 
Muzaffer Akpınar 
Baat ARan 
Fuat Bilal 
Orgl. İzzettin Çalışlar 
Haeim Çarıklı 
Eminittin Çelik* 
Süreyya örgeevren 
Gl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BÎTLÎ8 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfî Gören 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
Dr. Zihni Ülgen 
İhsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin AlUy 
Ahmet Ali Çınar 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Dura 
Abdiirrahnıan Konuk 
Cemil öz 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğhı 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
M. Abdülhalik Renda 

Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Ereni 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Münir Çağı i 
Haseut İlgaz 
Suheyp Karaf akaoğlm 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Reşad Aydmh 
Dr. Hamdi Berkmaıı 
Cemil Çalgfinar 
Abidin Ege 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekîn 
thsan Hâmid Tigrel 
Şeref Uluf 
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EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğullan 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELAZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaja 
Hasan Kişioğlu 
Dr. ibrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Saffet Arıkan 
Behçet Kemal Çağlar 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Kaif Dini 
Nafiz Dumlu 
Münir Büerev Göl» 
Kemalettin Kamu 
Gl. Vehbi Koca gün e 7 
Şükrü Koçak 

OAZÎANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aair Atlı 
Cemil Said Barla* 
Dr. Muzaffer Canbolal 
Bekir Kalali 
Dr. Abdurralıman Helik 

GÎRESUN 
Münir Akkaya 
Eşref Diadar 
Kâzım Okay 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

OÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökraenstier 
Tahsin Tfefln 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Ol. Eyüp Durak** 
Suphi Bedir Uluo, 
Rasim Yurdman 

tSPARTA 
Kâzım Aydar 
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Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Ali Uıjca Arı 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Gl. Kâzım Karabekir 
Recep Peker 
Ahmet Kemal Silivrili 
Orgl. C. Cahit Toyde-
lllİl' 

ÎZMÎR 
Şevket Adal&n 
Beııal Nevzat Anman 
Münir Birsel 
Lâtif» Bekir Çeyrekba-
I» 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Oüloüoğlu 
Atıf inan 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Mehmet Bahadır ' J 

Akif Eyidoğan 
Aziz Samih Ilter 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Muzeffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Reaid özaoy 
Faik Seler 
HayraHah ürkÛn 
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KIRKLARELİ 

Zühtü Akın 
Korgl. Kem.'.! Doğan 
Kafi Atuf Kansu 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Cenap Akan 
Fnad Balkan 
Dr. F. Şerafettin Bürge 
Ali Dikmen 
Amiral Şükür Okan 
İbrahim Süreyya Yi-

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şak ir Altan 
Muhsin Adil Binal 
01. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çnmralı 
Dr. Millisin Faik Dûndan 
Raaim Erel 
Şevki Ergun 
Hnlki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memdnh tspartalıgil 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Karaköy-
lü 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşan »il 
Tevfik Temelli 
Şefik Tugay 
liahmud Nedim Zabeı 

MANİSA 
Y. Muammer Alakan t 
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Korgl. Ali Rıza Ârtun-
kal 
Kâmil Coşkunoğlu 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Faik Kurdoğlu 
Dr. M. Necdet Otasıuuı 
Yaşar Özey 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil idil 
Hasan Reşid Tank ut 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
irfan Ferid Alpaya 
01. Seyfi Düzgören 
Rıza Erten 
Gl. Kiazım Sevtiktakin 
Abdürrezak Satana 

MUŞ 
Bari Dedeoğlu 
ti al id Onaran 

NİĞDE 
Ferit Eear 
Rifat Gürsoy 
Vehbi Sandal 
ibrahim Refik Soyer 
Şükrü Süar 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Şevket Akyazı 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtan 
Amiral H. Gökdalay 
Dr. Zeki Mesut Seaer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RlZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Saim Ali Dilem re 
Dr. Fahri Kurtuluş 

SAMSUN 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karata* 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yöıüker 
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SEYHAN 

Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Gülek 
Sinan Tekelioğlu 
Ahmet Remzi Yüregir 

SttBD 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza BMB 
Lfttfi Yara* 

StNOB 
Lfttfi Aksoy 
Cevdet Kerim înesdayı 

SÎVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaitay 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 

AFYON KARAHISAR 
Mehmet Aakar 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 
Ahmed Veziroğlu 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
İhsan Karasioğlu 

AFTON KARAHllAR 
Gl. Sadık Aldogan 
Hazim Bozca 

AMASYA 
Zeki Tarhan 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
Arif Çubukçu (t.) 
tsmet inönü (Cumhur
başkanı) 

ANTALYA 
Tayfur Sökmen 

Reşat Şemsettin Sirer 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Ekrem Peke] 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Cemal KOYRİI 
Mustafa Lâtifoğl» 
Galip Pekel 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Sırn Day 
Daniş Eyiboğlu 

Behçet Gökçea 
Ali Rıza Kırsever 

EDİRNE 
Dr. Bahattin Öğütmen 
Mehmet öktem 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 

Nurullah Esat Sümer 
AYDIN 

Neşet Akkor 
GL Refet AlpouMi 
Mitat Aydı» 
Emin Bilgen 

BALIKESİR 
Osman Niyazi Bursu 
ismail Hakkı Usunçarşılı 

BÎLEOtK 
Memduh Şevket Essndal 
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Ali Rıza İşıl 
Raif Karadeniz 
Zekiye Molaoğltı 
Haradi Orhon 
Ali Sanalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yanmbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılası 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 
Razi Soyer 
Esat Tekeli 

(enleri 

İÇEL 
Halil Atalay 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. üelil Ramaaanojkı 

İSTANBUL 
Osman Nuri Koni 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 

BİTLİS 
Arif özdemir 

BURSA 
Atıf Akffüf 
Sadık Tahsin Arsal 
Akmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gere,eker 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Siner 

Suut Kemal Yetkin 
VAN 

Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Ziya Arkant 
Dr. K. Cenap Berksoy 
Kâmil Erbek 
Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 
Sabri Koeer 
Naîm Kromer 
Nuri Tarhan 

KÜTAHYA 
Ömer öadek 

MUĞLA 
Asım Gürsn 

StNOB 
Suphi Batur 
Enver K9k 
Yusuf Kemal Tsngir-
l«nk 

ÇORUM 
Dr. Cemal Kazansıoğlu 
Atıf Ttiıtin 
Asım Us 

ÇORUM 
Dr. Mustafa CantsMn 
(1.) 
İsmet Eker 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Feyzi Kalfagil (I.) 
Osman Oeak 

Redde, 

[ÇekinserlerJ 
MUĞLA 

Nuri özaan 

I Oya kahlmıyanlar I 
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EDİRNE 

Fethi Erimçag' 
ELÂZIĞ 

Fuad Ağralı 
ERZİNCAN 

Sabit Sağıroğlu 
ERZURUM 

Cevat Dursunoğltı 
ESKİŞEHİR 

Ahmet Oğnı 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoglu 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
İsmail Sabuncu 

OÜMÜŞANE 
Edip TSr 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (î.) 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Saim Ergenekon 
Salih İnankur 

İSPARTA 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Salamon Adat© 
Dr. Adnan Adtvar (I.) 
Enis Akaygen 
Cihad Baba» 
Celâl Baya» 
Gl. Refet Bele 

Mareşal Fv^i Çakmak 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Fuad Köprülü 
Dr. Mini Kemal öke 
Dr. Akil Muhtar özden 
H. Suphi Tannöver 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâmran örs (I.) 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Hilmi Çoruk (I.) 
Ziya Orbay 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş 
Ömer Taşçıoğlu 
Reşit Turgut 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad Umay 

KTRŞEHÎB 
İsmail Hakkı Baltacıoğlu 
Sahir Kurutluoglu 

KOCAELİ 
Ahmet Faîk Abaaıyanrk 
İsmail Rüştü Aksal 
Nihat Erim 
Sedad Pek 

KONYA 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak (Ba
kan) 

Ali Rıza Türel 
KÜTAHYA 

Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet 1. Gürsoy 
Adnan Menderes 
İhsan Şerif özgem 
Ihmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Dr. Cafer özelçi 

MANİSA 
İsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Emin Soysal 

MARDİN 
Abdülkadir Kalav 
Dr. Aziz Uras (t.) 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Necati Erdem 
Dr. Mitat Sakarofflu 

NÎĞDB 
Halid Mengi (I.) 

ORDU 
Yujraf Ziya Ortaç 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh (1.) 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Cemil Bilsel 
Hüsnü Çakır 
Dr. Sadi Konuk 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Hilmi Uran 

Ali Münif Yegena 
SÜRD 

Etem İzzet Beniee 
SİVAS 

Nazif Ergin 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 
Gl. Fikri Tirkeş 
ismail Mehmet Uğur 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 

TOKAD 
Recai Güreli 
Halid Nazmi Keşmir 
(Bakan) 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutça 
Temel Göksel 
Hasan Saka (Bakan; 

VAN 
ibrahim Arvaı 

YOZGAD 
Celâl Arat 
Sırrı İçdz 
ihsan Olgun 

ZONGULDAK 
ismail Ergener 
Ali Rıza Incealemdar-
oğlu (1.) 
Orhan Seyfi Orhon 
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Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanununa bağh (A) 

işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı t 4Ö5 
Oyverenler : 324 

Kabul edenler t 317 
Oya katümıyanlar : 141 

Reddedenler : 7 
Çekinaerler : o 

•çık Milletyekillikleri : O 

edenler] 
AFYON KARAHISAR 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 

AÖRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
Hilmi Atlıoğlu 
İbrahim Rauf Ayaşh 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Arni Refik Bakman 
Raşit Börekçi 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş /1 

İhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen 
Fakihe öymen 
Gl. Naci Tına» 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Emin Arkayın 
Emin Bilgen 

IKabul 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpınar 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Orgl. izzettin Çalışlar 
Hacim Çarıkk 
Eminittin ÇelikOa 
Süreyya örgeevren 
Gl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 

BtLEOÎK 
Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BÎTLÎS 
Muhtar Ertan 

BOLÜ 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambeî 
Lûtf i Gören 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
İhsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Zehra Budunç. 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmet Münir Erhan 

Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 
Faik Yılmaıipek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingfll 
Niyazi Çıtakoğlu 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
M. Abdülhalik Renda 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naiın Ataiay 
Hasene Hgas 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Dr. Ilamdi Berkman 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Naili Küçük» 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz /T*-'—"-

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin 
İhsan Hamit Tİgral 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
M. Edip Ağaoğulları 
M. Nedim Gündüzalp 
Dr. Bahattin Öğütmen 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu 
Dr. t Tali öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Saffet Ankan 
Behçet Kemal Çağlar 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgdl 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç 
Nafiz Dumlu 
Münir Hüsrev Göle 
Keanalettin Kamu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
Abidin Potuglu 

GAZÎANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aıir AÜı 
Cemil Said Barlaa 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdürrahman Melefc 

- 3 5 1 -
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KÜTAHYA 

Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım GündtLı 
Memduh Ispartalıgil 
Ömer özdek 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Karaköy-
lü 
Osman Taner 
Abdülkadir Tasang il 
Tevfik Temelli 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabeı 

MANİSA 
Y. Muammer Alakant 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğhı 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Faik Kurdoğlu 
Dr. M. Necdet Otaman 
Yasar özey 
Hilmi öztarhan 

OÎBESUN 
Münir Akkaya 
Eşref Dizdar 
Kâzım Okay 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

OÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmeneüer 
Tahsin Tüzttn 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. Eyüp Durukan 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İSPARTA 
KAzna Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Kökaal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Ali Rıza Arı 
Fuad Hulusi Demirelli 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeg 
Gl. Kâzım Karabekir 
Oaman Nuri Koni 
Recep Peker 
Ahmet Kemal Silivrili 
Orgl. C. Cahit Toyde-
mir 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Benal Nevzat Aranan 
Münir Birsel 
Lâtife Bekir Çeyrekba-
P 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Atıf İnan 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
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Aziz Sami îlter (I.) ' 
Şerafettin Karacan 
Dr. Eead Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Eeevit 
Fethi Mağara 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Gl. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Resid özsoy 
Faik Seler 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Naf i Atuf Kansu 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Amiral Şükür Okan 
İbrahim Süreyya Yi-
| i t 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin Faik Dündar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Hulki Karagülle 
Naim Hazian Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Halie Ulusan 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmü idil 
Hasan Resid Tankut 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
irfan Ferid Alpaya 
Gl. Seyfi DüzgSrea 
Rıza Erten * N 

Gl. Kiazım Sevüktekin 
Abdürrezak Şataaa 

MUŞ 
Bari Dedaoğta 
Hal id Onaran 

NİĞDE 
Ferit Eeer 
Rifat Gürsoy 
Vehbi Saridal 
İbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 
Hüseyin Uîuaoy 

ÖRDÜ 
Şevket Akyau 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gokdalay 
Dr. Zeki Mesut Seaer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Saim Ali Dilesare 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen 

SAMSUN 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
öm%r Karata» 
Muin Köprülü 
Mehmet Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblaa 
Kasım Gülek 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 
Ahmet Remzi Yüregir 

SÖRD 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 
Suphi Batur 
Cevdet Kerim Incedayı 
Enver KSk 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleâa 
Şemsettin Günaltay 
Xâmil Kitapsı 
Muttalip öker 
Reşat Şemsettin Sirer 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakml 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cesaroğlu 
Ekrem Pekel 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Halid Nazmİ Keşmir 
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Cemal Soyalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Galip Pekel 
NanmPoroy 
Refik Ahmet Saraafi 

TRABZON 
Sim Day 
Danig Eyiboğlıı 
Ali Rıza Işü 
Raif Karadeni» 
Zekiye Molaoğlu 

Hamdı Orhon 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Muammer Yanmbıyık 

TÜNOELİ 
Ntemeddin Sahir Sıla* 
Mahmut Tan 

ÜRFA 
Osman Ağan 

Atalay Akan 
Vaafî Gerger 
Ram Soyer 
Eıat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Ziya Arkant 

Dr. K. Cenap Berksoy 
Kâmil Erbek 
Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Şİnaıi Derrin 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
, Vaim Kromer 
Nuri Tarhan 

AFYON KARAHİSAR 
Dr. Cemal Tunca 
Ahmed Veziroğlu 

lReddedenler] 
ÇANAKKALE 

ihsan Karasioğlu 
ESKİŞEHİR 

tsmail Hakkı Çevik 

İÇEL 
Halil Atalay 
Dr. Aziz Koksal 

İSTANBUL 
Enis Akaygan 

[Oya katümı yanlar j 

AFYON KARAHİSAR 
Gl. Sadık Aldogan 
Mehmet Askar 
Hacim Bozca 
Hasan Dinçer 

AMASYA 
Zeki Tarhan (1.) 

ANKARA 
Falih Rıf ki Atay 
Arif Çubukçu (î.) 
tamet İnönü (Cumhur-
b takanı) 

ANTALYA 
Tayfur Sökmen (î.) 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Gl. Refet Alpman 
Mitat Aydın 

BALIKESİR 
Oaman Niyazi Bureu 
İsmail Hakkı Uzunçaraıh 

BİLECİK 
Memduh Şevket Eaendal 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 

BİTLİS 
Arif özdemir 

BOLU 
Dr. Zihni Ülgen (î. Ü.) 

BURDUR 
Ahmat Ali Çınar 

BURSA 
Atıf Akfftf 
Sadık Tahsin Anal 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
(i.) 
Muhittin Bana Para 
Dr. M. Talât Sunar 

ÇANAKKALE 
Behçet Gökçen 
Ali Rıza Kırsever 

ÇORUH 
Dr. Cemal Kazaneıoglu 
Atıf Tüzün 
Anm Uf 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
(î.) 
Münir Çafrl 
İsmet Eker 

DENİZLİ 
Reaad Aydınlı 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Feyzi Kalfagü (I.) 
Oaman Ocak 

EDİRNE 
Fathi Erimçağ 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroglu 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğln 

ESKİŞEHİR 
Ahmet O&uz 
Hasan Polatkan 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven (1.) 
İsmail Sabuncu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
(Başkan V.) 
Edip Tör 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKARİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu (î.) 
Abdülgani Türkmen 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Saim Ergenakon 
Salih înankur 
Refik Koraltan 

Dr. Calâl Ramazanoğta 
İSTANBUL 

Salamon Adato 
Dr. Adnan Adı var (t.) 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Ferzi Çakmak 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Köprülü 
Dr. Mim Kemal Öke 
Dr. Âkil Muhtar özden 
H. Suphi Tannörer 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senini Yürüten 

İZMİR 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Haydar Rüştü öktam 
Dr. Kâmran örs (ö.) 
Hasan Ali Yücel 

KARS 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzef f er Akalın 
Hilmi Çoruk (î.) 
Ziya Orbay 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş 
Ömer Taşçıoğlu 
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Reşit Turgut 
KIRKLARELİ 

Dr. Fuad Umay 
KIRŞEHİR 

îamail Hakkı Baltacıoğlu 
Sahir Kurutluoğlu (t.) 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
(I.) 
îamail Rüştü Aksal 
Nihat Erim 
Sedad Pek 

KONYA 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak (Bakan} 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet I. Güraoy 
Adnan Menderes 
îhsan Şerif örgen 
Ahmet Tahtakılıç 
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MALATYA 

Dr. Cafer özelçi 
MANÎSA 

İsmail Ertem (I.) 
Şevket Raçit Hatipoğhı 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Emin Soysal 

MARDÎN 
Abdülkadir Kalav 
Dr. Aziz Uras (I.) 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Necati Erdem 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

NİĞDE 
Halid Mengi (Hasta) 

ORDU 
Yunuf Ziya Ortaç 

RÎZE 
Hasan Cavid Belûl 

. İ947 0 : â 
Ali Zırh (I.) 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Cemil Bilsel (I.) 
Hüsnü Çakır 
Dr. Sadi Konuk 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Ali Münif Yegena 

SÎÎRD 
E tem İzzet Beniee 

SlNOB 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk ı 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Hikmet laik 
Necmettin Sadak (1.) 
Gl. Fikri Tirkea 

ismail Mehmet Uğur 
(t.) 

TEKİRDAĞ 
Fayık öıtrak 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Reeaî Güreli 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Temel Göksel 
Hasan Saka (Bakan) 

VAN 
İbrahim Arvaa 

YOZOAD 
Celâl Arat 
Sırrı Îç5ı 
îhsan Olgun 

ZONGULDAK 
İsmail Ergener 
Ali Rıza Incealemdar-
oğlu (Hasta) 
Orhan Seyfi Orhon 

— • — 

istanbul Üniversitesi 1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına 
dair kanuna verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHİSAR 
Şahin Lâçin 
Kemal ösçoban 

AĞSI 
Mflştak Aktan 
Ahmet Alpaalan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Eaad Uraa 

Üye eayıaı 465 
Oyrerenler : 3 29 

Kabul edenler : 3>4 
Oya katılmıyanlar : 136 

Reddedenler : 4 
Çekinserler 1 

Açık Mllletrtkillikleri : 0 

1 Kabul edenler] 
Ali Kemal Yiğitoğln 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
Hilmi Atlıoğlu 
İbrahim Rauf Ay&çh 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Arni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Emin Halim Ergun 

Muammer Eriş 
ihsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen 
Fakihe oyman 
GL Naei Tına* 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 

Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Emin Arkaym 
Emin Bilgen 
Dr. Mazhar Germen, 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
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B : 74 17.6.1947 O : 2 
Muzaff er Akpmar 
Eaat Altan 
Fuat Bilal 
Orgl. îzzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköı 
Süreyya örgeerren 
Gl. Kâzım özaİp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLÜ 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Cemil ösçağlar 
Celâl Sait Siren 
İhsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Zehra Buduna 
Fahri Bük 
Axi* Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 
Faik Yılmaripek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingfil 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
Ali Rıza Kırserer 
Nurettin Unen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rif at Dolunay 
M. Abdülhalık Renda 
Ol. Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 

Ali Rıza E rem 
ÇORUM 

Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Haıent ilga* 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemdi Çalgünar 
Abidin Egt 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal Oneat 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Carit Ekin 
İhsan H. Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğullan 
Fethi Erimçağ 
Mahmut N. Gündüsalp 
Dr. Bahattin Öğütmen 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağea 
Saffet Arıkan 
Behçet Kemal Çağlar 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgffl 
Salim Altuf 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç 
Nafiz Dumlu 
Münir Hüsrer Göle 
Kemalettin Kamu 
OL Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
Abidin Potuoğln 

OAZİANTEB 
Oma? Asm Ak»ey 

Cemil Alerli 
Gl. Asir Atlı 
Cemil Said Barias 
Dr. Muzaffer CanboUt 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdürrahman Melek 

GİRESUN 
Münir Akkaya 
Eşref Diıdar 
Ahmed Ulu» 
Fikret Yüzath 
Dr. Galip K. Zaimoğhı 

OÜMÜŞANE 
Şerket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüıün 

HATAY 
AbduUah Cüli 
Gl Eyüp Durukam 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Ham Atalay 
Dr. Aziz Koksal 

İSPARTA 
Kiram Aydar 
Rifat Güllü 
Sait KSkaal 
Kemal Turan 
Şarki Yalr.ne 

İSTANBUL 
Enis Akaygen 
Ali Rıza Arı 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Gl. Kânm Karabekir 
Recep Peker 
Ahmet Kemal Silivrili 
Orgl. C. Cahit Toydemir 

İZMİR 
Şerket Adalan 
Benal N. Anmam 
Münir Birsel 
Lâtife Bekir Çeyrekba-

Esat Çmar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Atıf İnan 
Rahmi Köken 

Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Aziz Samih İl ter 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdürrahman Sürmen 
Teser Taskıran 

KASTAMONU 
Muzef f er Akalm 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mafcara 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Gl. Salih Avgın 
Sait Aerui Feysioğlv 
Reçid Ossoy 
Faik Seler 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Naf i Atuf Kahsu 
Şerket ödül 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Şerket Torgnt 

KOCAELİ 
Cenap Akan 
Fnad Balkan 
Dr. Fani Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Amiral Şükür Okan 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alatas 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin Faik Dündar 
Rasta Brel 
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Şevki Ergun 
Hulki KaragûlU 
Naim Hanim Onat 
Dr. Aziı Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Aıım Gündüz 
Ömer özdek 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikme't Fırat 

Mustafa Naim Karaköylû 
Osman Taner 
Abdülkadir Tasangil 
Tevfik Tamelli 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zaboı 

MANlSA 
Yunus M. Alakant 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
KAmafl Goskunoğlu 
Rıdvan Nafi^ Edgüer 
Faik Kurdoğlu 
Dr. M. Needet Otaman 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 

MARAg 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil idil 
Hasan Reşid Tankut 
Abdullah Yaycıoğhı 

B : 74 17 . 6 
MARDİN 

îrfan Ferid Alpaya 
Gl. Seyfi Düzgören 
Rıza Erten 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Abdürresak Satana 

MUĞLA 
Nuri özsan 

MUŞ 
Bari Dedeoğlıı 
Hal id Onaran 

NÎGDE 
Ftrit Ecer 
Rifat Gürsoy 
Vehbi Sandal 
îbrahim Refik Soyar 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Şevket Akyazı 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. GSkdalay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen 

SAMSUN 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataş 
Muin Koprülft 

1947 O : 2 
Mehmed Ali Yörûker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Gülek 
Cavid Oral 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 
Ahmet Remzi Yüregir 

SÎTRD 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûti'i Yavuz 

SİNOB 
L fit fi Aksoy 
Suphi Batur 
Cevdet Kerim İneedayı 

srvAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Kâmil Kitapçı 
Muttalipöker 
Reşat Şemsettin Sirer 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Atae 
Ziya Ersin Cezarojjlu 
Ekrem Pekel 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Halid Nazmi Keşmir 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoglu 
Galip Pekel 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
S i m Day 
Daniş Eyiboğlu 
Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yarmıbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 
Razi öoyer 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
îbrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZOAD 
Ziya Arkam* 
Dr. K. Oenaj) Berksoy 
Kâmil Erbek 
Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
Emin Erisirgil 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Nuri Tarhan 

AFYON KARAHİSAR 
Akmed Veziroğlu 

/Reddedenleri 

ÇANAKKALE 
İhsan Karasiofclu 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik 

İSTANBUL 
Osman Nuri Koni 

ICekinserlerJ 
SÎNOB 

Enver Kök 
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B : 74 17 . 6 .1947 O : 2 

[Oya k at ılmıy anlar j 
AFYON KARAHlSAR 
Ol. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hatim Boaca 
Hasan Dinçer 
Dr. Cemal Tunca 

AMASYA 
Zeki Tarhan 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
Arif Çubukçu 
tımet İnönü (Cumhur-
btşkanı) 

ANTALYA 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
GL Refet Alpman 
Mitat Aydın 

BALIKESİR 
Osman Niyazi Burcu 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Menıdnh Şevket. Esendal 

BİNGÖL 
Tahsin Banjruoğlu 

BİTLİS 
Arif özdemir 

BOLU 
Dr. Zihni Ülger, ( İ Ü . ) 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Sadık Tahsin Anal 
Muhittin Baha Pars 
Dr, M, Talât Simer 

ÇORUH 
Dr. Cemal Kazancıeftlu 
Atıf Tttzûn 
Aıım Ui 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
(Hasta) 
Münir Çafcl 
îsmet Eker 

DENİZLİ 
Resad Aydmlı 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Feyzi Kalfagil (1.) 
Osman Ocak 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Cevat Dursunoglu 

ESKİŞEHİR 
Ahmet Oğoı 
Haaan Polatkan 
Emin Sazak 
Keıtıal Zcytinuğlu 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseverı 
Kâzım Okay 
ismail Sabımev 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç (Baş 
kan V.) 
Edip Tor 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKARİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu 
Abdtilgani Türkmen 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Saim ErgrnekotT 
Salih İnan kur 
Refik Koraltan 
Dr. Celâl Ramazanoglu 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar (t.) 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Ol. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 

Fuad Köprülü 
Dr. Mim Kemal öke 
Dr. Akil Muhtar Özden 
H. Suphi Tannöver 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Haydar Rüatü öktem 
Dr. Kâmran örs (t.) 
Haaan Ali Yüeel 

KARS 
Hüsamettin Tugaa. 

KASTAMONU 
Hilmi Çoruk 
Ziya Orbay 

KAYSERİ 
Kâmil Oünt'eş 
Ömer Taşçıoğlıı 
Reşit Turgut 

KIRKLARELİ 
Dr. Ftmd Uma? 

KIRŞEHİR 
tsm ail Hakkı Baltacıoğlu 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıranık 
İsmail Rü>tü Aksal 
Nihat Erim 
Sedad Pek 

KONYA 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi îrmak 
(Bakan) 
Ali Rica Türel 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet î. Gttrsoy 
Memduh îspartalıgil 
Adnan Menderes 
İhsan Şerif özgen 
Ahmet Taht ak iliç 

MALATYA 
Dr. Cafer özelçi 

MANİSA 
İsmail Ertem 

Şevket Raait Hatipoflu 
Foyaullah Uslu 

MARAŞ 
Emin Soysal 

MARDİN 
Abdttlkadir Kalav 
Dr. Aziz Uras (1.) 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Necati Erdem 
Atım Gürsn 
Dr. Mitat Sakaroğln 

NİĞDE 
Hal İd Mengi 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaf 

BİZE 
Flasan Cavid Belfll 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Bark 
Cemil Bilsel 
Hnsnfl Çakır 
Dr. Sadi Konuk 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Dr. Kemal Satır 
Ali Münif Yegena 

SURD 
Stem İzset Benice 

SÎNOB 
Yusuf Kemal Tengirşen* 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 
Ol. Fikri Tirkes 
İsmail Mehmet Uğur 

TEKİRDAĞ 
FayıkÖEtrak 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Reea! Güreli 
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TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Hasan Saka (Bakan) 

B : 74 
YOZGAD 

Celâl Arat 
Sırrı Içö* 

17 .6 .1947 O : 2 
thsan Olgun 

ZONGULDAK 
ismail Ergener 

Ali Rıza încealemdar-
oğlu (î.) 
Orhan Seyfi Orhan 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanuna oy verenlerin sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AP^ON KARAHÎSAR 
Şahin Lâçin 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Bymir 
Esad Ura* 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
Hilmi Atiıoğlu 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Emin Halim Eagtm 
Muammer Eriş 
İhsan Ezğti 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 

Üye •ayın : 4ft5 
Oyrerenler : 323 

Kabul edenler 310 
Oya katılmıyanlar : 142 

Reddedenler 3 
Çekineerler | 

Açık Milletvekillikleri : 0 

[Kabul edenlerj 
Raeih Kaplan 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Gl. Refet Alpman 
Emin Arkayın 
Emin Bilgen 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri GÖktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpınar 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Orgl. İzzettin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çelikö* 
Süreyya örgeevren 
Gl. Kâzım Özalp 
ÎT i İmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 

BÎLEOÎK 
Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Sımcr 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşün
sel 

BÎTLÎS 
Muhtar Ertan 

BOLÜ 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 

BURSA 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Ahmet Münir Erhan 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
Ali Rıza Kırs«ver 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
M. Abdülhalik Renda 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan Zeyneloğla 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Haaene İlgaz 
Suheyp Karafakıoglu 
Necdet Yûoer 

DENİZLİ 
Dr. Hara di Berkman 
Cemil Çaîgüner 
Abıdi© Eye 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Carit Ekin 
ihsan H. Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Fethi Erimçag" 
Mahmut N. Gündüzalp 
Dr. Bahattin ÖJütmen 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Muıtafa Arpacı 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu 
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Dr. îbrahim T. öngören 
ERZİNCAN 

Ziya Ağca 
Saffet Ankan 
Behçet Kemal Çağlar 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç 
Nafiz Dumlu 
Münir HûareT Göle 
Kem alettin Kamu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
Ahmet Oğuı 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Akıoy 
Cemil Alerli 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Mejck 

GİRESUN 
Münir Akkaya 
Eşref Dizdar 
Ahmed Ulus 
Fikret Ytuath 
Dr. Galip K. ZaimofUı 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Tahsin Tüzün 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. Eyüp Durukan 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Halil AUlay 
Dr. Aziz Koksal ' N 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 

B : 74 17.6 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Ali Rıza Arı 
Faruk Nafis ÇarnlıbeJ 
Fuad Hulusi Demirelli 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Gl. Kâzım Karabekir 
Ahmet Kemal Silivrili 
Orgl. C. Cahit Toyde-
mir 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Benal Nevzat Arıman 
Münir Birsel 
Lâtife Bekir Çeyrek-
başı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Atıf inan 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Ati-İurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
GL Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Eoevil 
Fethi Mağara 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Gl. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Kâmil Gündeş 
Resid özsoy 
Faik Seler 
Reşit Turgut 
Hayrullah Ürkün \ 

. 1947 0 : 2 
KIRKLARELİ 

Zühtü Akın 
Korgl. Kanisi Doyaa 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket Ödül 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bflrge 
Amiral Şükür Okan 
İbrahim Süreyya YigJl 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altesi 
Mu hain Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebeaoy 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin Faik Dündar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
llulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
llalİH Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüs 
Memduh Ispartalıgil 
Ömer özdek 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Karaköylü 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Tevfik Temelli 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Korgl. Ali Rıza Artunka1 

KAmil Coskunoğlu 
Rıdvan Nafiz Edgüer 

Faik Kurdoğlu 
Dr. M. Necdet Otaman 
Yasar özey 
Hilmi Oztarhan 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Dr, Kâmil İdil 
Hasan Resid Tankut 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
irfan Ferid Alpaya 
Gl. Seyfi Düzgören 
Rıza Erten 
Gl. Kiazım Sevüktekİn 
Abdürrezak Satana 

MUĞLA 
Asım Gürsu 

MUŞ 
Bari Dedeoğlu 
Hali d Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat Gürsoy 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refih Soyer 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Şevket Akyazı 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Dr. Zeki M. Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen 

SAMSUN 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataş 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblaj* 
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Cavid Oral 
Sinan Tekeli oğlu 
Hilmi Uran 
Ahmet Remzi Yüregir 

SÜRD 
Sabri Çeiiktuğ 
Ali Rıza Esen 
Ijfıtfi Yavuz 

SÎNOB 
Lûtfi Aksoy 
Suphi Batur 
Cevdet Kerim İneedayı 

SÎVA8 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Güııaltay 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 

Reşat Şemsettin Si •er 
Gl, Fikri Tirkaş 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğiu 
Ekrem Pekel 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğiu 
Galip Pekel 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengİl 

TRABZON 
Faik Âhmed Barutçu 
Sırrı Day 

Danış Eyiboğlu 
Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniı 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhou 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçtoğîu 
Muammer Yarnabıyık 

TÜNOELI 
Ntemeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

ÜRFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 
Razi Soye? 

Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Ziya Arkant 
Dr. TC, Cenap Berksoy 
K&mü Erbek 
Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
Emin Erisirgil 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Nuri Tarhan 

AFYON KARAHÎSAR 
Kemal özçoban 

I Reddedenler I 

ÇANAKKALE 
İhsan Karasioğlu 

İSTANBUL 
Osman Nuri Könİ 

IÇekinserler] 

SINOB 
Enver Kök 

[Oya katılmıyanlar] 

AFYON KARAHÎSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hatim Bozca 
Hasan Dinçer 
Dr. Cemal Tunea 

AMASYA 
Zeki Tarhan 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
Arif Çubukçu 
İsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen (Bakan) 

ANTALYA 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
MiUt Aydın 

BALIKESİR 
Osman Niyazi Burcu 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Memduh Şevket Esendal 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 

BİTLİS 
Arif özdemir 

BOLU 
Dr. Zihni Ülgen (1. Ü.) 
İhsan Yalçın 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Sadık Tahsin Arsal 
Aziz Dura 
Mustafa Felımi Gerçeker 

Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 

ÇORUH 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 
Asım Uf 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantskin 
(I.) 
Münir Çağıl 
İsmet Eker 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Feyzi Kalfagil (t.) 
Osman Ocak 

ELAZIĞ 
Fiıad Ağralı 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik 
Hasan Polatkan 
Emin Sazak 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
KAum Ofcay 
İsmail Sabuneo 

GÜMUŞANB 
Hasan Fehmi Ataç 
(Başkan V.) 

Şükrü Sökmensüerr (Ba
kan) . 
Edip T8r 
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Abmtt Kemal Varınca 

Selim Seven (I.) 
HATAY 

Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 

İÇEL 
Haydar Atlan 
Saim Ergenekoa 
Salih İnankur 
Refik Koraltan 
Dr. Celâl Rem e san o g in 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
(I.) 
Enis Akaygen 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Ferti Çakmak 
Fuad Köprülü 
Dr. Alim Kemal öke 
Dr. -ikil Muhtar özden 
Eecep Peker (Başba
kan) 
H. Suphi Tannörer 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

IZMlE 
Dr. Hüe&yiû Huüd Oura 
Haydar Rüştü öktem 
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Dr. Kararan Örs (t.) 
Hasan Ali Yücel 

KARS 
Anı Samih Utar 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Hilmi Çoruk (t.) 
Ziya Orbay 

KAYSERİ 
Ömer Taşçıoğlu 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
tsmail Hakkı Baltaeıof İm. 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
tsmail Rüştü Aksal 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Sedad Pek 

KONYA 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi İrmak (Bakan) 
A1İ Rîift Türel 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet I. Gürsoy 
Adnan Menderes 
ihsan Şerif Ösgen 
Ahmet Tahtakıbç 
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MALATYA 

Dr. Cafer öselçi 
MANİSA 

İsmail Ertem 
Şevket Basit Hatipofclu 
Faysuilah Uslu 

MARAŞ 
Emin Soysal 

MARDİN 
Abdülkadir Kalar 
Dr. Aziz Uras (I.) 

MUOLA 
Abidin Çakır 
Necati Erdem 
Nuri össan 
Dr. Mitat Sakarogln 

NIÖDB 
Halid Mengi (Hasta) 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl 
Ali Zırh .<!.) 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Cemil Bilse! 
Hüsnü Çakır 
Dr. Sadi Konuk 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Kasım Gülek 
Dr. Kemal Sasır 

Ali Münif Yegana 
smtD 

E tem izzet Beniee 
BlNOB 

Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 
İsmail Mehmet Uğur 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Fayıköstrak 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Recai Güreli 
Halid Nazmi Keşmir 
(Bakan) 

TRABZON 
Hasan Saka (Bakan) 

VkS 
İbrahim Arvas 

YOZOAD 
Celâl Arat 
Sırrı Içös 
thsan Olgun 

ZONGULDAK 
İsmail Ergener 
Ali Rıza tncealemdar-
oğlu (Hasta) 
Orhan Seyfi Orhon 
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Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet

velin Adalet Bakanlığı kısnunda değişiklik yapılması hakkındaki kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye BMjm ı 4Ö5 
Oyrerenler ; 318 

Kabul edenler : 3 ] 7 
Oya katılmıyanlar 147 

Reddedenler o 
Çekinserler ı 

Açık Millstrekillikleri : 0 

[Kabul edenler] 
AFYON KARAHISAB 
Mehmet A&kar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Ahmed Veziroğln 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Eead Uras 
Ali Kemal Yiğitoğiu 

ANKARA 
Naki Cerad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
Hilmi Atlıoğlu 
ibrahim Rauf Ayaklı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Arni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
İhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen 
Fakihe öymen 
Ol. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip KJahraısaa 
Rasih Kaplan 

Mustafa Korkut 
Nurullah Esat Sümer 

AYDOT 
Neşet Akkor 
GL Ref et Alpman 
Emin Arkayın 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpraar 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. İzzettin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çelikte 
Süreyya örgeevren 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtrl Gören 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
Dr. Zihni Ülgen 
îhsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korknt 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Zehra Buduna, 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçem 
Ali Rıza Kırserer 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
M. Abdülhalik Renda 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet îhsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Münir Çağıl 
Hastns İlgaz 
Suheyp Karafataotflu 
Necdet Yüeer 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkmae 
Cemil Çalgüntr 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 

Dr. Behçet Uz 
DİYARBAKIR 

Vedat Dicleli 
Cavit Ekin 
İhsan Hâmit Tigrel 

EDİRNB 
M. Edip Ağaoğulları 
Fethi Erimçağ 
M. Nedim Gündüsalp 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Fahrî Karakaya 
Hasan Kişioğla 
Dr. 1. Tali öngören 

ERZİNCAN 
Abdülhak Fırat 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç 
Nafiz Dumlu 
Münir Hüsrev Göle 
Kemalettin Kamu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTZB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Bari as 
Dr. Muzaffer C*nbola4 
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Şevki Ergun 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Oı gl. Asım Gündüz 
Memduh îspartalıgil 
Ömer özdek 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 

Mustafa Naim Karaköylü 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Tevfik Temelli 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabcı 

Bekir Kaleli 
Dr. Abdarrahmaa Melek 

GİRESUN 
Münir Akkayp 
Eşref Dizdar 
Kâzım Okay 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulue 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANB 
Şevket Erdoğan 
ŞÜkrü Sökmensüer 
Tahein Tüzfln 

HATAY 
Abdullah Cüli 
Gl. Eyüp Durukan 
Rasim Yurdman 

tÇEL 
Salih İnankur 

İSPARTA 
Kâzını Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Enis Akaygen 
Ali Rıza Arı 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Gl. Kâzım Karabekir 
Osman Nuri Könİ 
Recep Peker 
Orgl. Cemil Cahit Toy-
demir 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Benal Nevzat Anman. 
Münir Birsel 
Lâtife Bekir Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu ' 
Atıf İnan 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Şükrü Saraçoğlu 
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KARS 

Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Aziz Samih tlter 
Şerafettın Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Muzeffer Akaîrn 
Gl. Abdullah Alptoğnn 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Eeevit 
Fethi Mağara 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Gl. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Faik Seler 
Reşit Turgut 
Hayrallah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
tsmail Hakkı Baltacı oğlu 
Nihat Erdem 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. F . Şerefettin Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
İbrahim Süreyya Yi
ğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin AdiJ Binal 
Gl. Ali Fuad Cebeeoy 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin Faik Dündar 
Rasim Erel 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoglu 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Dr. M. Necdet Otaman 
Yasar örey 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
Emin Soysal 
Hasan Reşit Tankut 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
trfan Ferid Alpaya 
Gl Seyfi Düzgören 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Gl. Kiaznn Sevüktekin 
Abdürrezak Satana 

MUĞLA 
Asrm Günra 

MUŞ 
Bari Dedeeğhı 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Eeer 
Rifat Gürıoy 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soy er 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Şevket Akyazı 
Dr. Vehbi Demir 
Amiral H. Gökdalay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Haindi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Dr. Fahri Kurtuluş 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karata» 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Gülek 
Sinan Tekelioğlu 

8HRD 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 
Suphi Batur 
Cevdet Kerim tneedayı 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip Öker 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Oezaroğlu 
Ekrem' Pekel 
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TOKAD 
Fejd Eken 
Cemal Koyak 
Mustafa Lâtifoğlu 
Galip Pekel 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Sırn Day 
Daniş Eyibeglıı 
Temel Göksel 
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Ali Rıza Işıl 
Raif Karadenia 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçı oğlu 
Muammer Yanmbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahi-r Sılan 
Mahmut Tan 
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URFA 

Oaman Ağan 
Atalay Akan 
Vasfı Gerger 
Razi Soyer 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
İbrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 

Rüştü Oktar 

YOZOAD 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 
Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
Ahmed Güreli 
Sabrı Koçer 
Naim Rroıuer 

fÇekinserler] 

MUĞLA 
Nuri öznan 

I Oya k atıl mıy anlar J 

AFYON KABAHÎ8AB 
Gl. Sadık Al doğan 
Dr. Cemal Tunca 

AMASYA 
Zeki Tarkan 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
tsmet İnönü (Cumhur
başkanı). 

ANTALYA 
Tayfur Sökmen (I.) 

AYDIN 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 
Dr, Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Esat Altan 
Gl. Kâzım Özalp 
îamail Hakkı Uzunçarsılı 

BİLECİK 
Memduh Şevket Esendal 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 

BİTLİS 
Arif özdemir 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Sadık Tahsin Arsal 

Mustafa Fehmi Gerçe-
ker (î.) 
Muhittin Baha Para 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
ihsan Karasioğlu 

ÇORUH 
Dr. Cemal Kaeancıoğlu 
Atıf Türün 
Asım Us 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
(1.) 
tsmet Eker 

DENİZLİ 
Reead Aydınlı 
Abidiıı Ege 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmet Aykaç 
Feyzi Kalfagil (t.) 
Oıman Ocak 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Dr. Bahattin Öğütmen 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Saffet Arrkan 
Behçet Kemal Çağlar 

ERZURUM 
Salim Altuğ 
Cevat Dursunoğlu 

ESKİŞEHİR 
lımail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğtu 
Hasan Polatkan 
Emin Sazak 

GİRESUN 
O.b'ıl Esatl Arseven (I.) 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
(Başkan V.) 
Edip Tor 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKARİ 
Selim Seven (î.) 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu (1.) 
Abdülgani Türkmen 
Suphi Bedir Uluç 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Saim Ergenekon 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal (1.) 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adı var (î.) 

Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Relet Bele 
Mareşal Fevri Çakmak 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Fuad Köprülü 
Dr. Mini Kemal öke 
Dr. Akil Muhtar özden 
Ahmet Kemal Silivrili 
11. Suphi Tanrıöver 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senini Yürüten 

fgM'l'K 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Haydar Rüştü Öktem 
Dr, Kâmran örs (1.) 
Hasan Ali Yüoel 

KARS 
Hüsamettin Tugae. 

KASTAMONU 
Hilmi Çoruk (t.) 
Ziya Orbay 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş 
Reşîd özsoy 
Ömer Taşçıoğiu 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
Sahir Kurutluoğlu (1.) 
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KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyamk 
(t.) 
îsmail Rüştü Aksal 
Sedad Pek 

KONYA 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi İrmak (Bakan» 
Ali Rıza Türol 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet İhsan Gürsoy 
Adnan Menderes 
ihsan Şerif özgen 
Ahmet Taht akıl iç 

MALATYA 
Dr. Cafer özelçi 

MANİSA 
İsmail Ertem (1.) 
Faik Kurdoğlu (Bakan) 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 

B : 74 17 
Dr. Kâmil îdi! 

MARDİN 
Dr. Aziz Uras (I) . 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Necati Erdem 
Dr. M i tat Saknroğlu 

NİĞDE 
Ilalid Mengi (Hasta) 

ORDU 
Mehmet Furtun 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
(Bakan) 
Hasan Cavid Bclûl 
Fuad Sinneıı 
Ali Zırh (1). 

SAMSUN 
Hüseyin Berk -
Cemil Bilsel (1). 
Dr. Stdi Konuk 
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SEYHAN 

Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Hilmi Uran 
Ali Mftnif Yegena 
Ahmet Remzi Yüregir 

SLtRD 
Etem İzzet Benice 

SÎNOB 
Enrtr K5k 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

SİVAS 
Necmettin Sadak (1.) 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 
Gl. Fikri Tirkeş 
İsmail Mehmed Uğur 
d.) 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Recai Güreli 
Halid Nazmi Keşmir 
(Bakan) 

TRABZON 
Faik Ahmed Ba-nıtru 
Hasan Saka (Bakan) 

Y02GAD 
Celâl Arat 
Dr. Kemal Cenap Berk-
soy 
Sırrı îços 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
İsmail Ergener 
Emin Erisirgil 

Ali Rıza Inceale.mdaroğlıı 
(Hasta) 
Orhan Seyfi Oıhon 
Nuri Tarhan 





S; Sayısı: 171 e ek 
Hatay Milletvekili Gl. Eyüp, Durukatı'm Askerî Fabrika
lar Tekaüt ve Muavenet Sandığı hakkındaki kanunda 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve Bütçe Ko

misyonu raporu (2/İ1) 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. BM. M. ' ' •. 
Bütçe Komisyonu 11 . VI , 1947 

Esas No. 2/11 
Karar No. 106 ı 

'•' Yüksek Başkanlığa 

Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet San
dığı hakkındaki 3575 sayılı Kanunun bazı hü
kümlerinin değiştirilmesi hakkında Hatay Mil
letvekili General Eyüp Durııkan tarafından ya
pılan ve Millî Savunma ve Maliye Komisyonları 
raporlariyle birlikte Komisyonumuza verilerek 
görüşülüp Kamutayın yüksek tasvibine sunu
lan kanun tasarısının birinci maddesinde bir de
ğişiklik yapmak lüzumu hâsıl olduğundan Ka
mutayın 6 . VI . 1947 tarihli Birleşiminde Ko
misyonumuza geri verilmesi istenilen ve Kamu
tayca bu istek dikkat nazarına alınarak geri veri
len kanun teklifi üzerinde yeniden yapılan ince
lemeler sonunda: 

Birinci maddenin 3575 sayılı Askerî Fabrika
lar Tekaüt Kanununun on birinci maddesinin 
2 numaralı bendinin değiştirilmesi halinde bu 
fabrikalarda çalışan ve sandığın (A) sınıfına 
dâhil bulunan subaylar ve askerî memurlardan 
böyle bir kaza neticesinde birinci ve ikinci derece 
malûl kalanların hiçbir tazminat alamamak duru
muna düşecekleri anlaşıldığından (A) sınıfın
daki ücretli veya yevmiyeli geçici memur ve 
işçilerden birinci ve ikinci derece malûl kalanlar 

hakkında uygulanması istenilen ve Komisyonu
muzca da kabul edilen hükmün sözü geçen on bi
rinci maddeye ayrı bir fıkra halinde eklenmesi
nin daha doğru olacağı anlaşılmış ve tasarı bu 
değişiklikle yeniden hazırlanmıştır. 

Kamutayın tasvibine arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. 
Edirne Diyarbakır 

M. N. Gündüzaf.p Ö. Ekin 
Sözcü Kâtip 

Ankara Ankara 
M. Birsel F. öymen 

Ankara Ankara Aydın 
N. C. Akkerman C. Ekin R. Alpman 

Bursa Bursa Diyarbakır 
S. T. Arsal F. Bük V. Dicleli 
Diyarbakır Diyarbakır Eskişehir 

/, H. Tigrel Ş. Uluğ A. Potuoğlu 
İstanbul İzmir Mardin 

Dr. A. Adtvar S. Dikmen R. Erten 
Niğde Samsun Yözgad 

R. Gürsoy M. A, Yörüker A. Sungur 



BÜTÎJİr t^İİ İ l t^T^tfN DEĞÎŞTÎEÎŞÎ 
Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığı 
Kanununda b*mi değiştlâikler yapılmasına ve biı 
kanuna geçici bir nvoA&e e^enrmmıe dair kanun 

tasartsi 

ÎÎADDE İ. — 26 . I . 1939 tarihli ve 36*75 
sayılı Kanunun 11 nci maddesini aşağıda yazı
lı hükümler eklenmiştir: 

Vazifeden doğan kazalarda birinci ve ikinci 
derecelerde malûl kalan veya ölen (A) sınıfı 
mensuplarından ücretli veya yevmiyeli geçiei 
memur ve işçiler hakkında yukanki hükümler 
uygnlanmayıp bunlar (B) sınıfına nakletmiş sa
yılır ve Haklarında bu kanunun 33 ncü madde
sinde yazılı emekli aylığı bağlanır ve bu ay
lıklara ilişkin diğer hükümler uygulanır. 

GEÇÎCÎ MADDE — Bu kanunun yürürlü
ğünden ewel( A) sınıfı mensuplarından vazife
den doğan kaza neticesinde birinci ve ikinci de
recelerde malûl kalmış veya ölmüş olan ücretli 
veya yevmiyeli geçici memur ve işçiler hakkın
da da malûllük tarihinden itibaren birinci mad

dede yazılı hükümler uygulanır. 
Bunların, $8tflf* sayılı Kanunun 45 nci mad

desi gereğince hesaplanacak kesenek farkları 
toplamı ile aynı kanunun 11 nci maddesine gö
re almış oldukları muavenet paraları toplamı, 
malûllük tarihinden bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihe kadarki süreye ilişkin istihkakların
dan mahsup edildikten sonra geri kalanı malûl 
adına borç yazılır ve aylıklarının dörtte biri 
kesilmek suretiyle tahsil olunur. 

Malûlün ölümü halinde 3575 sayılı Kanunun 
45 nci maddesinin son fıkrası hükmü uygulanır.-

MADDE 2. 
rürlüğe girer, 

Bu kânun yayımı târihinde yü-

MADDE 3. — Bu kanunu Millî Savunma ve 
Maliye Bakanları yürütür. 

( S. Sayısı: 171 e ek )' 



S. Sayısı: |97 
Gedikli Erbaş membalanna dair olan 2505 sayılı Ka
nununun 5 nci maddesini değiştiren 4260 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi ve 3280 ve 
4637 sayılı Kanunların birinci maddelerinin 1 nci ve 
ikinci fıkralarının kaldırılması hakkında kanun tasarısı 

ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/201) 

T.C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 4 . VI . 1947 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71/814, 6 - 1553 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gedikli Erbaş membalanna dair olan 2505 sayılı Kanunun 5 nci maddesini değiştiren 4260 sa
yılı Kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi hakkında Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan 
ve Baaknlar Kurulunca 9 . V . 1947 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun ta
sarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
R. Peker 

Gerekçe 

Askerî liselerde olgunluk sınavında muvaffak olamıyanlarla Harb ve Deniz Harb okullarında ve ordu 
hesabına diğer yüksek öğrenim kurumlarında dersten başarı gösteremiyenler Askerî Hesap ve Mu
amele memuru okuluna gönderilmektedirler. 

Sınavlarda muvaffak olamıyarak Muamele memuru Okuluna gelenlerin sayısı yıldan yıla çoğal
makta ve subay yetiştirilmeleri matlup olan öğrencilerin çalışmalarını sağlamak için bunun kâfi 
bir müeyyide olmadığı görülmektedir. 

Askerî Muamele memuru görevleri bundan sonra sıhhi durumları ordu kıtalarında çalışmaya 
elverişli olmıyan ve fakat büro işlerinde vücutlarından istifade edilecek veya barış kıta kadrola
rından fazla kalacak olan subaylarla ve hesap memuru görevleri de levazım subaylariyle gördürül
mek üzere Muamele ve Hesap memuru Okulu kaldırılacağından askerî okullarda çahşmıyanların 
kıtalara gönderilmesi münasip görülerek bu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 



Millî Savunma 

T. B. M. M. 
MUM Samınra Komisyonu 

Esas No. 1/201 
Karar No, 31 

Yüksek 

Gedikli Erbaş kaynaklarına dair olan 2505 
sayılı Kanunim f> m-i maddesini değiştiren 4260 
sayılı Kanununun 1 ııci maddesinin değiştiril
mesi hakkında Millî Savunnnı Bakanlığınca ha
zırlanıp ve Bakanlar Kurulunca 9 . V . 1947 
tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırı
lan ve 6 . VI . 1947 tarih inde-Komisyonumuza 
havale Duyurulan kanun tasarısı-, 9 . VI . 1947 
günü; Millî Savunma Bakanlığı temsilcisi de 
hazır olduğu halde görüşülüp incelendi. 

Hükümetin gerekçesinde beyan olunan ve 
Millî Savunma Bakanlığı temsilcisi tarafından 
da verilen izahata göre; askerî liselerde olgun
luk sınavında muvaffak olamıyanlaıia kara ve 
deniz harb okullarında ve ordu hesabına diğer 
yüksek öğretim kurumlarında dersten başarı gös
tereni iyenler; askerî hesap ve muamele memu
ru okuluna gönderilerek askerî memur olarak ye
tiştirilmekte idi ve bu suretle-, talebe, subay 
olaırnyaeağım endişesiyle daha fazla çalışmaya 
mecbur edilmek ve bir taraftan da muamele ve 
hesap memuru yetiştirilmesi gayesi istihdaf edil
miştir. 

Fakat bu suretle işlem yapılması matlup ga
yeyi temin edememiştir. 

Çalışma hevesi ve kabiliyeti az olanlar; «su
bay olmazsam, askerî muamele ve hesap memuru 
olurum.» mülâhazası ile daha ziyade tembelli
ğe kapılmışlar ve bunların miktarının seneden 
seneye artığı görülmüştür. 

Bununla beraber askerî muamele memurları 

2 — 
Komisyonu raporu 

11 . VI . 1947 

Başkanlığa 

görevinin; bundan sonra; ahlâki ve meslekî du
rumları muvafık olduğu halde sağlık bakımları 
kıtalarda çalışmaya müsait olmıyan subaylara 
ve hesap memuru görevlerinin de; aynı durumda 
olan levazım subaylarına verilmesi daha muvafık 
olacağı anlaşılmıştır. 

Bu sebeplerle Hükümetin hazırlamış olduğu 
kanun tasarısı; hiçbir tashih ve tadile lüzum 
görülrniyerek; Komisyonumuzun toplantısında 
bulunan üyelerinin oybirliğiyle kabul edilmiştir. 

Kamutayın Yüksek tasviplerine arzedilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunuldu. 

Millî Savunma Komisyonu Başkanı 
Konya 

A. F. Cebesoy 
Sözcü Kâtip 
Hatay Erzincan 

E. Duruhan B. K. Çağla?' 
Ankara Çankırı Çankırı 

Ar. T m az Dr. A. Arkan K. Z. Soy demir 
Erzincan Erzurum Erzurum 
rZ. Ağca E. S. Akgöl V. Kocagüney 
Gazianteb Kars Kastamonu 

A. Atlı II. Tugaç A. Alptoğan 
Kayseri Kırklareli Kocaeli 
S. Avgın K. Doğan Ş. Okan 

Konya Kütahya Mardin 
Dr. H. Aalataş M. îspartahgil K. Sevüktekin 

Mardin Seyhan Van 
S. Tekelioğlu Dr. A. ITras R. Oktar 

( S. Sayısı : 197 ) 



— 3 — 
HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Gedikli Erbaş membalanna dair olun 2505 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesini değiştiren 4260 sayılı 
Kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 2505 sayılı Kamınım 5 nei 
maddesini değiştiren 15 . VI . 1942 tarihli 4200 
sayılı Kanunun 1 nei maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

A) Askerî lise ve ortaokullardan sıhhi.hal
lerin dışında sebeplerle çıkarılanlar 18 yaşını bi
tirmiş iseler çıkarılmalarını mütaakip, 18 yaşını 
bitirmemişle ise askerlik çağına girdiklerinde ve 
yoklamaları yapılmaksızın er olarak kıtalara ve
rilirler. 

B) Harb ve Deniz Harb okulları ile Ordu 
hesabına diğer yüksek öğrenim kurumlarında 
bulunan öğrencilerden derslerde başarı göster-
miyenlerlo. subay olamıyaeaklarına dair okul 
idare kurulu tarafından verilen kararla okuldan 
çıkarılanlardan 3514 sayılı kanun geçerliğine 
bağlı olmıyanlar çavuşlukla kıtalara gönderilir
ler. 

C) Yukarıdaki fıkralarda yazılı öğrenciler, 
sınıflarına mahsus muvazazfhk hizmetinden baş-
ka askerî okullarda parasız okudukları sürenin 
yarısı kadar fazla hizmete tâbi tutulurlar. Bun
ların muvazaflıkları kıtaya girmelerinden baş
lar. 

D) Bunlardan istiyenler lâzım olan şartları 
haiz iseler muvazazfhk hizmetlerinden başka 12 
yıl hizmeti taahhüt etmek şartiyle yönetmeliği
ne tevfikan gedikli erbaş yetiştirilirler. 

MADDED 2. — 3280-sayılı kanun ile 4637 
sayılı Kanunun birinci madedsinin birinci ve 
ikinci fıkraları kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı .tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Millî Savunma 
Bakanı yürütür. 

Başbakan 
R. Peker 

Devlet Bakanı 
M. A. Benda 

Millî Savunma Bakanı 
C. C. Toydemir 
Dışişleri Bakanı 

H. Saka 
Millî Eğitim Bakanı 

Reşat Ş. Sirer 
Ekonomi Bakanı 

T. B. Balta 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

T. Coşkan 
Ulaştırma Bakanı 

Ş. Koçak 
Çalışma 

Dr. 8. 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

M. öktnen 
Adalet Bakanı 

Ş. Devrin 
İçişleri Bakanı 
Ş. Sökmensüer 
Maliye Bakanı 
H. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
C. K. tncedayı 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. B. Uz 

Tarım Bakanı 
F. Kurdoğlu 
Ticaret Bakanı 

A. İnan 
Bakanı 
Irmak 

- H - - # • * • H * -

( Ö. Sayısı: İÖf ) 





S. Sayısı:200 
Nakil vasıtaları hakkındaki 3827 sayılı Kanunda de 
ğişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ve Bütçs Ko

misyonu raporu (1/194) 

T. C. 
liaşbaknlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 -840, 6-1496 

30 . V . 1917 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Nakil vasıtaları hakkındaki 3827 sayılı Kanunda değşiklik yapılmasına dair Maliye Bakanlı
ğınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 29 . V . 1947 tarihinde Yüksek Meclise sunulması karar
laştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
• • : * " • ' • ' ' / / . Pcka-

Gerekçe 

.1. — Nakil vasıtaları hakkındaki 3827 sayılı Kanunla binek otomobilleri için tesbit olunan en-
çok satmalma bedellerinin harb içindeki fiyat yüksekliği karşısında kâfi gelmediği ve bu sebeple 
1944 yılında, iki kanunla olağanüstü zamana münhasır kalmak üzere Valilik ve Elçilik otomobilleri 
için satmalma bedellerinin Bakanlar Kurulunca tesbit olunacağının .kabul edildiği malûmdur. 

Aynı zaruret diğer makam otomobilleri için de mevcut bulunduğu halde fiyatların ileride nor
mal bir hale ineceği ümidiyle bu iki istisna diğerlerine teşmil olunmamıştır. 

Fakat son defa tesbit olunan döviz İnatları bu halıistc müstakar bir esas koymuş bulunduğu 
cihetle evvelce tesbit olunan satmalma bedelleri ile artık otomobil tmlariki mümkün olmadıktan 
başka otomobil fiyatlarının ençok miktarınm kanunla tesbit olunması da mahzurlu bulunmaktadır. 

/ i r a bugünkü dünya piyasalarının durumu h<'v istenildiği zaman istenilen fiyatta eşya teda
rikine imkân vermediğinden ve ithal malı olan bu gibi ararların fiyatları daima hariç şartlara 
bağlı bulunduğundan bunların fiytlarındaki tahavvüJleri kanunla tesbit olunan bir fiyat esası ile 
takibetmek mümkün değildir. 

Bu bakımdan otomobil fiyatlarının âzami hadlerinin kanunla değil Bakanlar Kurulu karariyle 
tesbit olunması esasının kabulü muvafık görülmüştür. 

2. — Yürürlükte olan kanunun 10 ncu maddesine göre. satın alınacak bütün taşıma araçlarının tip
leriyle nevilerinin dördü geçmemek üzere bir komisyon marifetiyle tesbit olunması lâzım gelmek
ledir. 

Uygulamada bu madde hükmü nakil vasıtalarının markaları tesbit edilmek suretiyle uygulan
makta ve bunun -neticesi olarak da bil- kısım firmalara fiilî bir inhisar verilmesi gibi bir durum 
hâsıl olmaktadır. 

Taşıma araçlarının--belli bir tipte veya tiplerde toplanılması hususundaki fayda kabili inkâr de
ğilse de fiiliyatta bu araçları-belli tiplere irca edebilmek imkânsız olmasına ve binuetice tipin tâyini 
için marka tesbiti yoluna gidilmesi zaruri bulunmasına binaen bu sistemin yaratacağı yukarıda 
arzolıman (İnhisar) mahzuru, sağlıyacağı faydaya üstün görülmekte ve binnetiee satın almacak 



_ 2 — 
araçlari şa'itestJnraknıakta, zaruret bulunmaktadır. 

l)İğeı|j#r;a f tan tesbitolunan -markalar dahilinde kalmak zarureti bu markalar dışındaki araçlar
dan -faydalanamamak durum unu da ihdas etmekte v o bu yüzden taşıma araçlannm halihazır dünya 
piyasalarında esasen mebzul olmamayı -do^ıyjsiylş jte§Mt üljiu|a*ı pa rka la rdan aia^sağljto^&şifen 
bunıınp kai^i^nudk' satınalManiıza arzolunan ve fakat tesbit olunan markalar arasında yeri bu-
Iuıniiiyau*aı?rt^||î5i, ihtiyaç ;bi^ın«afeınaf S-a|;iHen|#atiBalaaaHa^i; ımiıİkim öMaratakta ve Tjüftiötiee 
lıi./m et mutazarrır olmamaktadır» • ;.. , , ..-•.,:•• 

:>. - - Yine yürürlükte olan kafilin a* göre 1 >i 1 elimle dairelerin canlı, motorlu ve motorsuz bütün ta
sıma araçlarının Bütçe kanunlarına bağlı (D) işaertli cetvelde tesbit olunması iktiza etmekte 
div. Bütçelerde 200 e yakın sayfalık bir yer işgal eden bu cetvelden, yedi yıldanberi devam 
eden uygulama süresi iyinde ne ameli ne de nazariherhangi bir fayda görülmemiş bilâkis bütçe na
zı rhklarnıda daireleri başlı başına işgal inU-n bir koıi'i olmuştur. 

Bu itibarla taşıt kadrolarının bütçelere bağlanmasını Amir olan hükümlerin kaldırılması da fay 
dalı görülmüştür. 

4. -— Yürürlükteki kanunda binek otomu!..illeri için 4 yıldan 7 yıla kadar değişik miadlar tesbit 
olunmuş ise ıh --uygulamada bu sürelerden ı-ok daha uzun bir zaman dayanan otomobiller görüldüğü 
gibi süresi olmadan da. çeşitli sebeplerce••'•kııllanıîanı-ıyac'âk hale düşmüş otomobiller olmuştur. 

Binaenaleyh,/ otomobillerin kullanma sür* sini kanun .ile tâyin ve takyit i etmek ihtiyaçlara uygun 
biV sistem olarak görülmemektedir. 

Diğer taraftan bu sistem kanunla tâyin edilen miadı doldurdu diyerek heuibi kullanma, imkâna 
olan otomobillerin de yenilenmesi temayüllerini tahrik etmekte olduğundan mahzurlu bulunmakta
dır. 

Bu bakımdan Kanunun miad ile ilgili hükümlerinin de kaldırılması lâ/nngelmektedir. 
r>.'-~ Yukarıda arzolunan esaslar 4667 ve -1-689 sayılı Kanunlarla elçi ve vali otomobilleri için 

daha evvelce de kabul edilmiş, fakaı bu krıunlaı oiağanüslü hallerin devamiyJe mukayyet bulun
muştu. 

O kanunların kabulüne saik olan sebeplerin ekserisi otomobil konusunda normal şartlar olarak 
yerleşmeye yir/ tutmuş bulunduğundan bu esasların devamlı ve bütün binek otomobillerine teş
mil edilmesi adı geçen kanunlarla açılmış olan yola da uygun bulunmuştur. 

Sözü -gecen kanunlar hükümleri'daim! mahiyetto've şümullü bir surette tasarıda yer almış oldu
ğuna göre Artık bu kanunların yürürlükte kalmalarına da herhangi bir sebep kalmamıştır. 

Bu. maksatlarla ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştı,'. 

Bütçe Komisyoftu raporu 

T. B.M.M 
Kütçe Komisyonu 11: VI..1917 

Esas No. 1/194 
Karar 'No. 107 

Yüksek Başkanlığa 

Nakil vasıtaları hakkımdaki o827 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılmasına dair Maliye Bakan
lığınca hazırlanıp Başbakanlığın 30 . Y . 1947 
tarihli ve 6/1496 sayılı tezkeresiyle Yüksek Mec
lise sunulan kanun tasrısı Komisyonumuza hava
le buyurulmakla Maliye Bakanı Halid Nazıni 
Keşmir hazır olduğu halde incelenip görüşüldü. 

Nakil vasıtaları Kanununun 2 ve H.neü mad
delerine bağlı eet veli erde ve dördüncü madde
sinde bu cetveller dışında, kullanılmasına izin 
verilen tünek otomobillerinin: kıymetleri 2 500' 
ile 7 000 lira arasında değişmektedir. BU kıy
metler kan uııun kabulü sırasmdaki rayiçlere: uy 
gun olarak tesbit edilmiş ise de bu fiyatlarla bu 

( S. Sayısı : 200) 



günkü piyasadan hiçbir binek otomobili;alınma
sı mümkün bulunmamaktadır. Otomobiİ fiyat
larının muhtelif zamanlarda böyle değişmeler ar-
zetmesi daima imkân dahilinde olduğuadan oto
mobil fiyatlarını kanlınla testrit etmenin sık sık 
bu kanunda değişiklik yapılmasını gerektirdiği 
ve evvelce de bu mahzuru kısmen önlemek üzere 
sefaretlerle valiler için alınacak otomobiller hak
kında fiyat tesbiti babamından Bakanlar Kuru
luna ^salâhiyet veren kanunlar kabul edildiği ve 
halen dabi otomobil fiyatlarında istikrarın uzun 
zaman sağlanamıyaeağı gözönünde bulundurula
rak satıttahnaeak otomobillerin fiyatlarının tak
diri hususunda Bakanlar Kuruluna tanı bir yet
ki verildiği; takdirde, satmalına tarihindeki fi
yatlara göre ihtiyaçların kolaylıkla ve süratle 
temini imkânı hâsıl olacağı düşünülerek tasarı ile 
bu yetki istenilmektedir. 

Tasarının diğer bir hükmü de; yukarıda arr 
zedilen yetkinin verilmesi halinde, Nakil vası
taları Kanununun muhtelif maddelerinde bu ko
nuyu ilgilendiren ve yine aynı kanunun bu ko
nu dışında olmakla beraber tatbikatta ameli hiç 
bir fayda temin etmiyen bazı hükümlerinin kal
dırılmasını, hedef tutmaktadır. 

Kaldırılması istenilen hükümlerden biri; ka
nunun altıncı maddesinin son fıkrasında emniyet 
işlerinde'-'kullanılması zaruri olan binek otomobil
lerinin îfizum ve ihtiyaca göre bedellerinin Büt-
<;e kâ»nnlarmdartesbit edileceği' hakkındaki hü
küm ottip; birinci maddenin kabulü ialinde bu
na. lüzum kalmıyacağı cihetle kaldankaası.,;? 

Diğeri kanunun 8 nci maddesi olup j Devletin 
bütün teşkilâtında, Devlet ekonomi kurumla
rı nda t.ve,Katnıa Bütçeli dairelerde -ve buajaınn 
kurdukları ortaklıklarda mevcut, merkepten» 
sandaldan bâşlıyarak her türlü nakil vasıtaları
nın teferruatiyle müfredatını gösteren bir cet
velin her yıl Bütçe Kanunlarına bağlanması 
hakkındaki hükmü ihtiva etmektedir. Bu cet
vel he* yıl Bt&şe Kanununa bağlanmakta ise -de 
muhtelif ^kademelerden geçerek Büyük Meelise 
sunulan bu cet peltesin.., şimdiye kadar Bütçe 
Kanunlarında yer almış olmaktan başka hiçbir 
kıymet ve ehemmiyeti olmadığı ve tatbikatta 
ise bu maddenin tedvin maksadı olan kontrolün 
bu cetvelle yapılamadığı gibi ekseriya içtinabı 
kaabil olmıyan yanlışlıkları ihtiva etmesi iti
bariyle daire ve teşekkülleri birtakım zorlukla-

a*— 
ra sevkettiği <• ve «şaseni Bt&çc Kantonların4*>:. 
ödetteMer® kabüfit :sırasında nakü * vasıtalaMDa 
ait raaiüflıal *ve izahlar alınması itibariyle • bulu
ların ayrıca bir" cetvel halindfe' ya«^«aasw»i]f 
ameli-ve tahkik* bir faydası göıHömediği< anl«~ 
şıldığ-Hidan bn hükmün kaldırılması; 

Keza Kaannun onıtııcn* maddesinin birinci • 
f ıkrasında ilgili Bakanlıktır tarafindan • kum
laca k bir fen heyet i ' vasıtasjjşle satın- alınacak 
nakil vasıtalarının ihtiyarlara gö*o • tiplerinin 
tâyini emrolunmakta ise de bu heyetçe yapıla» 
türlü denemelerde objektif olarak'bir, tip tâyini 
imkânı bukmamadığindan bu heyet tarafından 
birkaç otomobil firmasralfit ismi tavsiye -edal-
inek neticesine varılmış ve bu suretle bir nevi 
inhisar vaziyetinin meydana geldiği görülmüş 
olduğundan serbest rekabeti temin bakımından 
ve amelî olmadığı anlaşılan bu hükmün de kal
dırılması ; 

Birinci madde yetkisine göre kanuna bağlı 
cetvellerin en.çok.satmalma bedelleriyle en az 
kullanma sürelerinin kaldırılması. 

Sefaretler içki satınalınaeak otoııobillet'le 
valiler i e ^ satanabnaesk otGBft#büle«fi bedel
lerinin Bök«aiar'^Kurutanun kâraıriyie tesbiti-
hakkındaki hükümleri-tasıya* 4G&İ ve 4#89»sa-
yıh • Ka»nnku;m 'kaldırılmaları; 

Maksatlartyle tasaf in ın 'haz ı r landığ ıyt^âm 
incelemelerden ve açıklamalardan anlatılmıştır. 
Tasarının esası kabul edilmekle beraber tip ve 
miat tâyininin amelî bir usule bağlanmasının 
mümkün olacağı hususunda bazı üyeler ta?afıft:= 

dan ileri sürülen fikirîerV Bilhassa tip hüsusunr 

da malzeme ikmali gibi faydaların bulunduğu , 
mülâhazası da "belirtilmiş ise de Devlet daire
lerinin kullandıkları ve ktUlahâcakİarı nakil 
.vasıtalarının Devlet dışında kullanılanlara na
zaran mahdut kalacağı ve malzeme ikmaji gibi 
bir konunun memleket çapında düşünjtUnıesi ge
rektiği ve bu sebeple böyle bîr tahdideT şimdilik 
lüzAim olıuadjığı, miat husnannjjfc dav: e»«*qfQ- ka
nunun mevcut hükümlerine göre kulJanıiaöK^M 
cak hale geldiği anlaşılan vasıtaların gerekli 
fen heyetlerince tesbitinden sonra yenilenmesine 
mecburiyet bulunduğundan miat tesbiti ha
linde iyi kullanılmış bir vasıtanın da miadı gel
diğinde yenilenmesi mümkün bulunduğu, bu 
hükmüıı kaldnüması halinde bu mahzurun da 
kaldırılmış olacağı mütalâa olunarak bu hüküm ̂  

(S;,îB*ym-; m$ 



ledn kaldarıltisası ekseriyetle kabul edilmiştir. 
Ancak-bütçelere bu hizmetler için konmuş 

olan ödeneklerin incelenmesi «ırasında fayda
lanışta bafeımındjan Bakanlık ve; dairelerin kul
lanmakta oldukları ve o yıl i«inde kullanacak,! 
lan nakil vasıtalartnm cins itibriyte ve toplam 
olarak miktarlarının bütçelerle birlikte bir Üs-. 
te halinde Meclise gönderilmesini Komisyonu
muz temenniye değer bulmuştur. 

Bu açıklamalara göre aynen kabul edilen 
tasarı Kamutayın; onayına arzedilmek üzere 
Y ükyek Başkanlığa sunuliur. J 

Başkan; Başkanvekili Sözcü 
üdirne Diyarbakır İzmir 

:•[.. KtGmıâmalp .C.-Ekin • M, Birsel 

Kâtip 
Ankara- . ' 

F. ÖifMift . ,;. 
• Antalya 

N. E: Sümer: 
Balıkesir 

tf. Örgeevren 
Diyarbakn? 
V. Dicleli 
Eskişehir 

A, Potuoğlu 
Samsun 

Ankara ; Ankam 
N. C. Akkernmn V. (jlale4 

Aydın 
R. AlpttMH 

Bursa 
S,-T. Arsal 
Diyarbakn* 

/. H. Tiyrel 
İzmir 

8. Dikmen 

M. A. Yörüker R. 
ürfa 

E. Tekeli 

Balıkesir 
E., Attan 

Bursa 
F. Bük 

Diyarbakır 
• Ş:. Uluğ 

Kırşehir 
Ş.Torgut 

Tokad 
A. SeVengü 
Yozgad 

S.îçöz 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Nakil vasıtaları hakkındaki .3827 sayılı Kanun
da değişiklik yapıtmastna dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Nakil vasıtaları hakkındaki 
15 . V . 1940 tarihli ve 3827 saydı Kanunun 2 
ve 3 neü maddelerine bağlı cetvellerde yazdı 
olanlarla 4aıcti maddesindeki hizmetler için alı
nacak binek otomobillerinin satın alma bedelle
ri Balfaıdaş Kurulunea tesbit o t o 

MAÖDİB 2. -r- Aynı kanunun, 6 ncı madde
sinin son fıkrasının emniyet işlerinde kullanıl
ması zarurt binek otomobillerinin sayılarının 
Bütçe kanunlarında tesbit edileceğine dair olan 
hükmü, 8 uci maddesi, 10 neu maddesinin ilk 
fıkrası, çeşitli maddeleriyle 1 ve 2 sayılı cetvel
lerinin en çok satınalma bedelleri ye enaz kul
lanma sürelerine ait bulunan hükümleri ile 1% . 
IX . 1944 tarihli ve 4667 seyılı Kanunla ekle
nen geçici madde ye 20 . XII . 1944 tarihli ve 
4689 sayılı. Kanun kaldırılmıştır. 

MABDE3 
rürfife girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde yü-

MADDJIIB 4, —-Bu kanunu Bakan)?!}' üiıu-tılu 

yürütür. 

Başbakan 
R. Peker 

Devlet Bakanı 
M, A, Renda 

Millî Savunma Bakanı 
C. C. T oy demir 

Dışişleri Bakanı 
H. Baku 

MiMî Eğitim Bakanı 
Refât Ş, Sirer 

fikonomi Bakanı 
T. B. Balta 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Coşkan 

Ulaştırma Bakanı 
S, Koçak 

Çalışma Bakanı 
Dr. S İrmak 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

M. ökmen 
Adalet Bakanı 

;i: #. Devrin 
İçişleri Bakam 
$.. Sökmemüer 
Maliye Bakanı 
H. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakam 
C. K. încsdayt 

Sağlık ve Sosyal Y. Bakanı 
Dr.B.Uz 

Tarım Bakanı 
F. Kıırdoğhı 

Tiearet Bakanı 
A. înan 

( S: Sayısı: 200 ) 



S; Sayısı: 205 
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair 
blan 3656 saydı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Ada
let Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısı ve Adalet ve Bütçe Komisyonları 
raporları (1/207) 

T. C. 
Başbakanlık :' , > , 

Muamelât Genel Müdürlüğü 6 .VI'. 1947 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayı: 71/849, 6-1598 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı 
cetvelin Adalet Bakanlığı kısmında değişiklik yapıl ması hakkında adı geçen Bakanlıkça hazırlanan 
ve Bakanlar Kurulunca 6 . VI . 1947 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasa
rımın gerekçe ve ilişiğiyle birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
R.Peker 

Gerekçe 

Yargıçlar Kanununun beşinci maddesinde gös icrildiği üzere yargıç adaylığı süresi iki yıldan 
ibarettir. Bu kanunun geçici maddesinin üçüncü bendiyle yargıç adaylığına ait hükümlerin yerine 
getirilmesi kadro durumu icaplarına göre iki yıl geri bırakılmış ve bundan sonra yürürlüğe giren 
3206, 3885 ve 4431) sayılı Kanunlarla geri bırak ma «üresi ık)kuz yıl -daha uzatılmış bulunduğu için 
bu yetkinin sona erdiği 21 . VI . 1946 tarihine kadar kadro durumunun icaplarına uyularak yılda 
bazan dört defa devir yapılıp yargıç adayları yargıç yardımcılığı sınıfına alınmak suretiyle Aday 
kadroları boşaltılmakta ve böylece yeni mezunların adaylığa tâyinine imkân elde edilmekte idi. 

21 . VI . 1946 tarihinden itibaren iki yıllık yargıç adaylığı süresinin uygulanmasına başlan
dığı için eldeki (321) aday kadrosu tamamen dolmuş ve bu yüzden adaylığa tâyin için müracaatta 
bulunan (360) Hukuk mezunu nın tâyini yapılamamıştır. Bunlardan fiilî askerlik hizmetlerini yapa
rak terhis edilmiş olan (200) e yakın isteklinin askere alındıkları tarihe nazaran bir buçuk, iki yıl 
ve daha ziyade askerlikte kalmak suretiyle uzun bir bekleme devresi geçirdikleri görülmüştür.. Bunla
rın adaylığa tâyin edilemiyerek uzun müddet bekletilmeleri, gerek şahsi durumları gerek meslekî 
bilgileri bakımından zararlı olacağı cihetle bu mahzurları önlemek ve aynı zamanda Yargıçlık ve 
Savcılık mesleğinin gelecek inkişafını sağlamak maksadiyle (121) yargıç adayı kadrosu alınması 
gerekli görülmüş ve bu sebeple ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 



_ 2 
Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 10 . VI . 1947 

Esas No. 1/207 
Karar No. M 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
.sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı kısmında deği
şiklik yapılması hakkında Adalet Bakanlığınca 
hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 6 . VI . 1947 
trilüi toplantısında Yüksek Meclise sunulması 
kararlaştırılan kanun tasarısı Komisyonumuza 
havale edilmekle ihtiva eylediği hükümler Ada
let Bakanı huzuriyle incelendi. 

Kanun tasarısının gerekçesinden ve Adalet 
Bakanından alman tamamlayıcı izahattan anla
şıldığına göre, bu tasrmm, evvelce iki senelik 
staj müddeti beklenmeden tâyinler yapılmış ol-
halen staj müddetinin iki seneye çıkarılmış ol
ması gibi sebeplerle kadroların dolmuş olmasın
dan ötürü adaylığa tâyinleri yapılamıyan hu
kuk mezunlarının taleplerini karşılamak ve asker
lik ödevleri yüzünden iki yıl ve daha ziyade 
adaylığı bekleme devresi geçiren adayları daha 
fazla bekletmemek ve bu suretle onların şahsi 
durumlarını ve meslekî bilgilerini koruyucu ma
hiyette bir tedbir almak ve aynı zamanda yar
gıçlık ve savcılık meslekinin gelecekteki gelişme
sini de sağlamak maksadiyle hazırlanmıştır. 

Bu şekilde alman izahata nazaran kanun ta
sarısının kapsadığı haükümler Komisyonumuz
ca da muvafık görülmüş ancak IJükümetin ikinci 
madde olarak teklif eylediği mddenin hükümleri 
geçici olmasına göre birinci geçici madde ola
rak yazılmasına ve mütaakip. madde numaraları

nın buna göre tertibine ve aynı zamanda Yargıç
lar Kanununun 5 anci mddesi mucibince iki se
nelik staj müddetinden bir yıllık süreyi bitir
miş olanları 31 . XII . 1947 tarihine kadar yar
gıçlık sınıfına tâyin etmek hususunda Adalet 
Bakanına verilen yetki Bakan* tarafından zaru
ret halinde kullanılacağı, kesin zaruret olmadık
ça stajdan umulan faydanın istihsali maksadiyle 
staj süresinin eksiltilmesi düşünülmediği ve fa
kat şimdiye kadar bu müddetle mukayyet ol
maksızın ve staj müddetine bakılmaksızın tâyin
ler yapılmış olması sebebiyle kadrolar arasın
da bir hareketsizlik husule gelmiş bulunduğu 
yolunda yapılan beyan bu kayıtlarla komisyonu
muzca da uygun görülerek bu yetkinin 31.XII. 
1948 tarihine kadaj uzatılması ve madde buna 
göre değiştirilmek suretiyle diğer hükümlerle bir
likte aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna veril
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Adalet Komisyonu 

Başkanı Bu rapor Sözcüsü Kâtip 
Trabzon Manisa 

R. Karadeniz K. Coşkunoğlu 
Balıkesir Denizli Erzincan 

O. N. Burcu N. Küçüka A. Fırat 
İsparta Kayseri Kayseri 
R. Güllü S. A. Feyzioğlu R. özsoy 

Konya Rize 
ff. Karagülle Dr, S. A. Dilemre 

( S. Sayısı : 205 ) 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/207 
Karar No. 115 . 

m:Wî.m& 

Yüksek Başkanlığa 

Savlet ;̂ £em4&İİ0jSi vA^fcjclara*ifi /pevhtit, vejiTe-
adülüne-d»air pla&,-36â6 -sajy^k^Kamına ;ba#h. (1) 
say ıh ,C£İV«1HI ,Adalet, ŞakşBİi'ğı kfsmâaâar değV 
siklik-, yaptkn^ma dair iUtalot Bakaöiığnşca ha
zırlanıp Başhaknlığm 6 . VI . 1947 tarihli ve 
6/1598 sayıh»;t^^er^yle.YülgKk Meclise- SUHU-
lan kanun tasarısı Adalet Komisyonu raporiyle 
birlikte Komisyonumuza verilmekle Adalet Ba
kanı Şinasi Devrin ve Maliye Bakanlığı adına 
Bütçe .ye Mali Kontrol Genel M^döıröjH^^iHlıs^ 
man hazır oldukları halde incelenip görüşüldü. 

4 . VII . 1934 tarihli ve 2556 sayılı Yargıç- $a$£a» 
lar Kanununun beşinci maddesi hükmüne göre E/Mime v 
yargıçlık sınıfına geçebilmek için yargıç adayı M. N. Gündiizalp 
olanak ik iy ı l .mahkemelerde, staj yapmak,gersek* Kâtip 
mektedîr. Bakanlık kadrolarının durumu, adı- Ankara 
geçen kanunun ;bu hükmünü ertelemek jM<e£İfu,ri- F, $ymytn . 
yetini doğurmuş ve 3206, 3885 ve 4439 sayılı Balıkesir 
kanunlarla bu gerek, dokuz yıl ertelenmiştir. E. Alton 
Bakanlık 21 Haziran 1946 dan itibaren iki yıl- Bursa 
lık staj usulünü uygulamaya başladığından elde- F. Bük 
ki 321 yargıç adayı kadrosu hemen dolmuş ve izmir 
bundan başka müracaat etmiş olan 360 hukuk #. Dikmsn 
mezununun da tâyinlerini yapamamak durumu Mardüı 
hâsü olmuştur. R. Erim 

Yargıç kadrolarının biranevvel doldurulma
sını temin maksadiyle daha 121 yargıç adayı kad

rosunun eldekilere eklenmesi ve iki yıllık staj 
süresinin de Adalet Komisyonunun tadili veçhile 
1948 yılı sonuna kadar bir yıla indirilmesi sure
tiyle yukarıda arzedilen durumun önleneceği he
saplanarak bu tasarının hazırlandığı alman izah
lardan, anlaşılmış bıüunmalOa Kflfliis-yonıanaHâa 
da y e ^ n d e ^ g ö r ü ^ ^ t a ^ 
değişikliği daires^de ayniyle kabul edilmigtir. 

İvedilikle göıMişülmesi-dileğiyle îKarafttaşm 
onayına ; arzeKİilmek1: üzere YüJçseki ;• Ba|to5itit^a 
stmuhır. : 

M. N. Gündüzah) C. Ekin 

•jBıt-Rappr Sö£. 
.An^afla 

Ms CrAkkermşsm 

Ankaar 

Balıkesir 
S, .örgeevren 
iOiyarimkır 
-/. / / . Tigrel 
• Kastamanu 

M. Akalın 
Samsun 

M. A. Yörüker 
Y©8gad 

A\ Sungur 

R 

^ y i b n 
B. iA^t'şiMn 

Bursa 
S T. Arsal 
Diyarbakır 

Ş. Uluğ 
K^şehir 
ş. Tmgnt 

Tokad 
A.. Sevengil 

mmm 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülü-
ne dair olan 3656 say ıh Kanuna bağlı 1 say ıh 
cetveliin Adalet Bakanlığı kısmında değişiklik 

yapılması hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Memnrları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 30 . V I . 1939 ta
rihli ve 3656 sayılı Kawn> bağh (I) sayılı cet
velin Adalet Bakanlığı İller feftpftn»vl»t£lı cet
velde, derece, ad ve sayıları yasık kaâMİar-ek-
lenmistir. 

ADALET^MİSYONUNUN DEÖIgftRlŞl 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadü
lüne dait'jçlm 26$&:myıh Kanu^j^lk l-tM^U 
cetvelin Adalet Bakanlığı kısmında, değişiklik 

yapılması hakl^d,kagvmi£aparm 

MADDE 1. — Hükümetin birinci maddesi ay-

(S. m$m*%#)i 
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MADDE 2. — 4 . VII . 1934 tarihli ve 2556 
sayılı Yargıçlar Kanununun 5 nci maddesinde 
yazılı staja başlamış olanlardan bir yıllık süre
yi bitirmiş olanları 31 . XII . 1947 tarihine ka
dar yardımcılık sınıfına tâyin etmeye Adalet 
Bakam yetKüidir. 

GEÇİCİ MADDE 1 .— 1947 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (L) işaretli cetvelin Adalet Ba
kanlığı kısmında (29) yargıç adayı ve stajyer 
yargıç adayı kadrosu çıkarılmıştır. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — 1947 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelin Adalet Bakan
lığı kısmındaki (180) nci aylıklar bölümünün 
(I) nci memurlar aylığı maddesine 202 500 lira 
ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun 30 . VI . 1947 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
R. Peker 

Devlet Bakanı 
M. A. Renda 

Millî Savunma Bakanı 

Dışişleri Bakanı 
H. Saka 

Millî Eğitim Bakanı 
Reşat #. Sirer 

Ekonomi Bakanı Sağlık ve Sosyal Y. Bakanı 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

M. ökmen 
Adalet Bakanı 

Ş. Devrin 
İçişleri Bakanı 
$. Sökmensüer 

Maliye Bakanı 
H. N. Keşmir 
Bayındırlık Bakanı 

T. Ti. Balta 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

T, Coşkatı 
Ulaştırma Bakanı 

S}-. Koçak 
Çalışma Bakanı 

Dr. S. Irmak 

D. 

Dr. B. üz 
Tarım Bakanı 

F. Kurdoğlu 
Ticaret Bakanı 

A. İnan 

AdK. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — 4 . VII. 1934 tarihli 
ve 2556 sayılı Kanunun 5 nci maddesinde yazı
lı staja başlamış olanlardan bir yıllık süreyi bi
tirmiş olanları 31 . X n . 1948 tarihine kadar 
yardımcılık sınıfına tâyin etmeye Adalet Baka
nı yetkilidir. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. 
birinci maddesi aynen. 

GEÇÎCÎ MADDE 3. 
ikinci maddesi aynen. 

Hükümetin geçici 

Hükümetin geçici 

MADDE 2. — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen. 

MADDE 3. 
si aynen. 

Hükümetin dördüncü madde-

Hükümetin teklifine bayh 
CETVEL 

Görevin çeşidi vâayı »Aylık 

11 Yargıç Adayı 121 30 
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S Sayısı:208 
Niğde Milletvekili Hüseyin Ulusoy'un, Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankası Kanununun 50 nci maddesi 
nin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Tarım, Ti. 
caret, Maliye ve Bütçe Komisyonları raporları (2 36) 

Ni^de Milletvekili Hüseyin Ulusoy'un, 32 2 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakşkında önergesi 

- • " '• " '; 25 .111 .1947 
Yüksek Başkanlığa 

3202 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki önerge ile gerekçesi ilişik ola
rak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini dilerim. 
.- - »-*.*¥* Niğde Milletvekili 

• • "* Hüseyin ülusoy 

3202 sayılı Kanunun (50) nci maddesinin değiştirilmesi hakkmda gerekçe 

25 . 111 . 19947 

3202 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin üçüncü fıkrası; 
(Köylerde, zürraa Bankaca yapılacak zirai kredilere ait evrak, senedat, kuyut, defatir ve hulâ-

sai hesabiyelerin Köy İhtiyar Meclislerince tasdiki, noter tasdiki hükmünde olup bunlar hakkında 
da birinci fıkradaki muafiyet hükümleri tatbik olunur) demektedir. 

Ziraat Bankası bu fıkranın başında bulunan (köylerde) kelimesinin delâletine dayanarak, 
bugün, köylerde yaptığı ikrazlarda, senetlerin İhtiyar Meclisleri tarafından tasdikini Noter tasdi
ki hükmünde tanımaktadır. Kasabalarda yine köylüye yaptığı ikraz muamelelerinde senetlerin 
noter tarafından tasdikini şart koymaktadır. 

Köylerdeki ikraz muamelelerinde İhtiyar Meclisleri tasdikinin Noter tasdiki hükmünde sayıl
ması, tatbikatta köylüye büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Bu, İhtiyar Meclisleri tarafından 
tasdik işinin Ziraat Bankasının köylü ile ikraz münasebetlerinde herhangi bir hukuki zaıf mey
dana getirmediği, bu sentlerin de, noterden tasdikli senetler gibi tahsil kabiliyeti gösterdiği denen
miş bir olaydır. 

Diğer taraftan Ziraat Bankasının köylüye kasaba merkezlerinde yaptığı ikrazlarda senetlerin no
ter taraf mdan tasdikini şart koyması, tek tek yapılan ikrazlardan daha ziyade (Kefaleti müteselsile 1 
ile yapılan ikrazlarda büyük zorluklar doğurmaktadır. Cetvellerini köylerinde tanzimle bankaya mü 
racaat*ettikleri ve bankaca da muameleleri süratle bitirildiği halde noterde, şahısların görülmesi, 

imzaların tatbiki, şahitlerle tesbiti, bilhassa bazı kasabalarda noterlerin başkâtiplik ve saire gibi 
munzam vazifelerle meşgul olması, parasız olduğu için bazı noterler tarafından işe ehemmiyet ve
rilmemesi, noterin hasta veya izinli olması gibi haller yüzünden köylü kafilelerinin günlerce ka
sabalarda süründükleri görülmektedir. Bu suretle köylü bankadan aldığı paranın mühim bir kıs
mını şehirde yemekte, Ziraat Bankası ve Devletin yardım maksadı zaafa uğramaktadır. Köylülerin 
ikraz senetleri zaten ihtiyar meclisleri tarafından tasdik edilmiş bulunduğu için bir de noter tara
fından tasdiki lüzumsuz ve geciktirici, zorluk çıkarıcı bir formalite olmaktadır. Köylü ile Ziraat 



Bankası arasında yapılan ikarz muameleleri ister köyde ister şehirde olsun senetlerin ihtiyar 
meclisleri tarafından tasdikinin noter tasdiki hükmünde tanınması köylüye maddeten büyük kolay
lıklar sağlıyacaktır. Bu düşünce ile üçüncü fıkranın başındaki (Köylerde) kelimesi yerine (Köy
de oturan) kelimelerinin konmasını teklif etmiş bulunuyorum. Bu suretle köyde oturan çiftçilere 
kolaylık sağlamakla beraber şehirde oturup da köy do çiftçilik yapan kimselerin banka ile hukuki 
münasebetlerinde herhangi bir değişiklik meyduna gelmemesi sağlanacaktır. 

Zirai Donatım Kurumu Kanununun her yerde .yapılan muamelelerde noter tasdiki yerine ihtiyar 
meclisleri tasdikini yeter gören -16 ncı maddesinin tatbikatı teklifimin güzel bir delili olarak muta 
lâa edilebilir. Kanaat Yüksek Kamutayındır. 

Niğde Milletvekili 
H. JJlusoy 

Tarım Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Tarım Komisyon 10 . V . 1947 

Esas No. 2/36 
Karar No. 8 

Yüksek Başkanlığa 

Ziraat Bankası Kanununun 50 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkında Niğde Milletvekili 
Hüseyin Ulusoy tarafından hazırlanıp Komisyo
numuza gönderilen tadil teklifi Ziraat Bankası 
uzmanları ve tetklif sahibi hazır bulundukları 
halde okundu, görüşüldü. 

Ziraat Bankasının köylerde ödünç para ver
me işlerinde ihtiyar kurullarının tasdik muame
leleri noter tasdiki hükmünde sayıldığı halde 
ayni muamelenin ayni şekilde şehir ve kasaba
larda yapılması halinde bu hükmü alamayıp 
noter tasdiki zaruri görülmektedir. Bunların 
bilhassa müteselsil kefaleti ödünç para işlerin
de zorluğu bir k,at daha göze çarpmaktadır. 
Her kazada noter bulunmayıp harca tâbi tutul
madan yapılan bu işlerin mahkeme başkâtiple
rine gördürülmesi köylünün günlerce bekleme
sine sebeb olmaktadır. 

Esasen Zirai Donatım Kurumu Kanununda 
da bu gibi muamelelere ait senetlerin muhtar 
ve ihtiyar kurullarınca tasdiki mutlak olarak 
noter tasdiki hükmünde tutulduğuna göre çift
çiye büyük kolaylık sağlıyacak olan bu madde
deki değişikliğin umumi olarak yapılmasında 
şüphesiz büyük faydalar vardır. Ancak çiftçinin 

müracaatı halinde yine eskiden olduğu gibi 
noterlerin bu tasdikte devam edecekleri tabiîdir. 
Bu düşüncelerle bu tadil teklifi Komisyonumuz
ca da çok yerinde görülerek 50 nci maddenin 
üçüncü fıkrası bu ihtiyaca göre değiştirilmiştir. 

Havalelerine göre Ticaret Komisyonuna gön
derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Tarım Komisyonu 
Başkanı Sözcü Kâtip 

îzmir Manisa Manisa 
R. Göken Y. özey H. öztarhan 
Aydın Çorum Denizli 

İV. Göktepe N. Atalay C. Çalgüner 
Denizli Hatay 

K. C. öncel A. Türkmen 
îmzada bulunamadı İmzada bulunamadı 

izmir Kırklareli Malatya 
8. Gülcüoğlu Z. Akın M. N. Karaköylü 

Maraş Seyhan Sürd 
R. Çuhadar K. Ener A. E. Esen 

îmzada bulunamadı 
Sinob Antalya Maluatya 

E. Kök M. Korkut A. Esenbel 
îmzada bulunamadı 
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Ticaret Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 

Easas No. 2/36 
Karar No. 20 

14. V. 1947 

Yüksek Başkanlığa 

Ziraat Bankası Kanununun 50 nei maddesi
nin değiştirilmesi hakkında Niğde Milletvekili 
Hüseyin Ulusoy tarafından hazırlanıp Tarım 
Komisyonunda görüşüldükten sonra Komisyo
numuza gönderilen değiştirme teklifi Ziraat 
Bankası uzmanları ve teklif sahibinin huzuriyle 
görüşüldü : 

Ziraat Bnkası, köylü çiftçilere kolaylık ol
mak üzere hazan kredi muamelâtını köylerde 
yapmaktadır. Bu takdirde krediye mütaallik 
bilûmum evrak ve senedatm muhtar ve ihtiyar 
heyetleri tarafından tasdikim noter tasdiki hük
münde saymaktadır. Bu tasdik keyfiyeti köylü 
için büyük kolaylıklar sağlamakta, aynı zaman
da senetlerin infaz kabiliyetinde herhangi bir 
zaaf ta yaratmamaktadır. Diğer taraftan aynı 
kredi muamelesi kasabalardaki banka merkezle
rinde ypıldığı takdirde 50 nci maddenin üçüncü 
fıkrası gereğince muhtar ve ihtiyar heyetleri 
tasdikini noter tasdiki hükmünde tanımıyarak 
köylü, notere sevkedilmektedir. 

Bu notere sevk keyfiyeti bilhassa kefaleti 
müteselsildi ikrazatta büyük müşkilât doğur
makta, köylü gruplarının günlerce şehirlerde 
kalmasını, lüzumsuz masraflara boğulmasını 
icabetirmektedir. Birçok kasabalarda noterlerin 
munzam vazife sahibi, izinli ve hasta olmaları, 
grupların hüviyetlerinin tesbiti, grup içinde bir 
iki borçlunun gününde noterde hazır bulunma
maları gibi haller işlerin süratle bitirilmesini 
güçleştirmektedir. Bu güçlükleri kabul eden 
Komisyonumuz önerge sahibinin teklifine uya
rak en kolay yolun muamele nerede yapılırsa 
yapılsın, zirai kredilere mütaallik bilûmum ev
rak ve senedatın köy ihtiyar kurullariyle ma
halle muhtar ve ihtiyar kurulları tarafından 

tasdikinin noter tasdiki hükmünde tamnmasi 
prensipinde mutabık kalmıştır. Bu esas dahi* 
linde Tarım Komisyonu tarafından karara bağ* 
lanan metin müzakere mevzuu olmuş, bu metin* 
de (Mahalle ve ihtiyar kurulları) tâbirinin bi
lûmum köy ihtiyar kurulariyle, belediye teş
kilâtı bulunan köy ve bucaklarla kasabalarda
ki ihtiyar kurullarını ifade ettiğini açıklıyacak 
bazı ilâveler yapılmıştır. Aynı zamanda ma
halle muhtar ve ihtiyar heyetleri tasdikinin no
ter tasdiki hükmünde tanınması hakkındaki 
hükümlerin noterler tarafından bu nevi mua
melelerin reddini icabettirmemesinin madde 
rıetninde açıkça ifadesi faydalı görülerek son 
fıkra ilâve edilmiş bulunmaktadır. Esasen Zirai 
Donatım Kurumu Kanununun 16 nci maddesi, 
muhtar ve ihtiyar heyetleri tasdikinin noter 
tasdiki hükmünde tanınmasını mutlak olarak 
kabul etmiş ve hükmün tatbikatı çok müspet 
neticeler vermiştir. Fıkradaki değişikliği Ko
misyonumuz bu mülâhazalarla ilişik şekilde ka
bul etmiştir. 

Havalesine göre Maliye Komisyonuna gön
derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Ticaret Komisyonu Baş
kanı Y. 
Ankara 

A. Çubukçu 
Aydın 

E. Bilgen 
Kayseri 

H. Ürkün 
imzada bulunamadı 

Trabzon Trabzon 
A. R. Işıl M. Yanmbıyık 

Bu rapor Sözcüsü 
ve Kâtip 

Niğde 
H. Ulusoy 

Bilecik 
R. Bozüyük 

Muş 
B. Dedeoğlu 

Yozgad 
Z, Arkant 
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Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 

Esas No. 2/36 
Karar No, 25 

4. VI. 1947 

Yüksek Başkanlığa 

3202 sayılı Ziraat Bankası Kanununun 50 nei 
maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesi hak
kında Niğde Milletvekili Hüseyin Ulusoy tara
fından hazırlanıp Tarım ve Ticaret Komisyon 
1 arından geçtikten sonra Komisyonumuza hava
le olunan kanun teklifi, Ziraat Bankası temsil 
çilerinin ve teklif sahibinin huzuriyle okunup 
incelendi. 

Ziraat Bankası Kanunu köylerde yapılan ik
raz işlerinde muhtar ve ihtiyar heyetlerinin tas
dikini noter tasdiki mahiyetinde saydığı halde, 
şehir ve kasabalarda yapılan muameleleri'bu ma
hiyette saymamaktadır. Bu yüzden de şehir ve 
kasabalardaki ikraz işlerinin noterlerce yapılma
sı gerekmektedir. Halbuki bir kısım kasabalar
da noter bulunmamakta, bu yüzden iş sahiple
rinin daha uzak kasaba veya şehirlere gitmeleri 
gerekmekte, noter olan yerlerde de işlerin çok
luğu ve noterlerin bu gibi muamelelerden ala
cakları harcan pek cüzi bulunması neticesi, bu 
işlere lâyik olduğu önemi vermemesi yüzünden 
işlerin geciktiği ve bundan iş sahiplerinin mu
tazarrır olduğu görülmektedir. 

Diğer taraftan köylerde muhtar ve ihtiyar 
heyetlerince yapılan tasdik muamelelerinden şim
diye kadar bir mahzur doğmamış, aksine ola
rak faydalar da.sağladığı anlaşılmıştır. Bu se

beplerle Ziraat Bankasınca çiftçiye yapılacak 
borç verme isterinin köyde olsun kasaba ve şe
hirde olsun köy ve mahalle muhtarlarmca tas
diki, noter tasdiki ve bu belgelerin İcra ve İf
las Kanununun 38 nci maddesinde yazılı belgeler 
mahiyetinde telâkki edilmesinde komisyonumuz
ca da fayda görülmüştür. 

Ancak gerek köy ve gerek mahalle muhtar 
ve ihtiyar heyetlerince tasdik olunacak olan bu 
kâğıtların tasdiklerinin parasız yapılacağı ve 
bunların İcra ve İflâs Kanununun 38 nci mad
desinde yazılı belgelerden sayılacağı ve protes
toya tâbi tutulmıyacağı fıkraya eklenmiş diğer 
hususlarda Ticaret Komisyonunun tasarısı aynen 
kabul olunmuştur. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gön
derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Komis
yonu Başkanı 

îzmir 
Ş. Adalan 

Çankırı 
R. Dolunay 

Sözcü 
Samsun 

R. Işitan 
Çorum 

M. Çağıl 
İmzada bulunamadı 

Sinob 
L. Aksoy 

Kâtip 
Urfa 

V. Gerger 
Kastamonu 

H. Çelen 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 2/36 
Karar No. 113 

12 .VI. 1947 

Yüksek Başkanlığa 

Niğde Milletvekili Hüseyin Üıusoy tarafın
dan 3202 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası Kanununun ellinci maddesinin üçüncü fık
rasının değiştirilmesine dair olarak hazırlanıp 
Tarım, Ticaret ve Maliye Komisyonlarınca tet

kik edilmiş bulunan kanun teklifi Komisyonu
muza da havale buyurulmakla etrafiyle ince
lendi. Adı geçen fıkranın «Köylerde zürraâ Ban
kaca yapılacak zirai kredilere ait evrak, se-
nedat vesairenin köy ihtiyar meclislerince tas-
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diki noter tasdiki hükmünde» olduğu ifade edil
diğine göre şehir ve kasabalarda yapılacak aynı 
muamelelerin ancak noterlerce tasdiki iâzımgel-
mekte ve muamele de böylece cereyan eylemek
tedir. 

Ancak gerek teklif gerekçesinde ve gerek her 
üç. Komisyon raporlarında belirtildiği üzere her 
yerde noter teşkilâtı bulunmaması ve bazı yer
lerde başka asli vazifeli olanların notere ait işleri 
de ifa ile mükellef kılınması ihtiyaç sahibi çift
çilerin işlerini gördürmek üzere noter bulunan 
yerlere gitmeye veya noterin müsait zamanını 
beklemeye ve bu yüzden vakit kaybetmeye ve mas
raf ihtiyar eylemeye meebur kaldıkları cihetle 
bu mahzurları Önlemek üzere köylerde olduğu 
gibi şehir ve.kasabalarda da ikraz muamelele-
riyle ilgili senetlerle diğer varaka, kayıt vesaire-
nin mahalle ihtiyar heyetlerince tasdikına kanu
ni cevaz verilmesi Komisyonumuzca da çok mu
vafık görülmüştür. Bu tasdik muamelesinin 
herhangi ihtiyar heyetine başvurulunca onun 
tarafından yapılması Tarım Kredi Kooperatif
leri için mülâhaza edildiği gibi bazı mahzurlar 
doğurabileceğinden maddeye «Çiftçinin oturdu
ğu veya arazisinin veya teminatının bulunduğu 

köy veya mahalle ihtiyar heyetlerince tasdik 
edilir» fıkrasının ilâvesiyle tatbikatta genia kolay
lık sağlanması uygun bulunmuştur. İhtiyar hey
etlerince yapılacak bu tasdikmuamelelerinde üc
ret vçrihnemesini temin için Maliye Komisyo
nunca maddeye üâve edilmiş' bulunan «Parasız» 
kelimesi de yerindedir. Teklif tadilen hazırlanan 
şekilde Kamutaya arzedilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulmuştur. 

Başkan Başkan V. 
Edirne Diyarbakır 

M. #. Gündümlp C. Eten 
Bu Rapor Sözcüsü Kâtip 

Ankara Ankara 
C. Gölet F. öymen 

Ankara Aydın Bursa 
N.C. Akkerman R.Âlpman 8. T. Arsal 
Bursa Diyarbakır Diyarbakır 

F. Bük V. Dicleli 1. H. Tigrel 
Diyarbakır Eskişehir istanbul 

$. TJlûğ A.Potuoğlu Dr.A.Adtvar 
izmir Mardin Niğde 

S. Dikmen R. Erten R. Gürsoy 
Samsun Yozgad 

M. A. Törüker A. Sungur 
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NİĞDE MİLLETVEKİLİ HÜ
SEYİN ULUSOY'UN TEKLİFİ 

3202 sayılı Kanunun 50 nci 
maddesinin değiştirilmesi hak

kında kanun teklifi 

MADDE 1. — 3202 sayılı Ka
nunun 50 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 50. — Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankasının çift
çiye ve Tarım Kredi ve Satış 
Kooperatifleriyle birliklerine 
yapacağı her nevi krediler Mu
amele Vergisinden muaftır. Bu 
kredi muamelelerine ait alacak 
senetleriyle bu kredilere mü-
teferri bilûmum senedat, evrak, 
vesaik ve kuyut, def atir ve hu-
lâsai hesabiyeler ve gayrimen
kul ipotek ve menkul rehin 
muameleleri, damga, tapu ve 
noter harçları Muamele Vergisi 
vesair her nevi tekâlif ve rü
sumdan muaf olduğu gibi yine 
bu kredilerden mütevellit borç
lar hakkında icra makamları 
resmî daireler ve mahkemeler 
nezdinde yapılacak takip ve 
tahsile mütef erri hernevi talep, 
tebliğ ve kararlar da her türlü 
resim ve harçtan muaftır. 

İşbu maddede zikredilen zi
rai borçların 40 nci madde mu
cibince takibi neticesine Ban
kaca tef evvüz olunan gayrimen-
gullerin Banka namına tescili 
her türlü ferağ ve intikal harç 
ve resminden muaf olduğu gibi 
bu kabil gayrimenkullerin 41 nci 
madde hükümleri dâhilinde 
sahiplerine veya vârislerine ia
deleri de keza ferağ ve intikal 

TARIM KOMİSYONUNUN DE-
ĞÎŞTÎRlŞl 

Ziraat Bankası Kanununun 50 
nci maddesinin 3 ncü fıkrasının 
değiştirilmesi hakkında tadil 

teklifi 

MADDE 1. — 3202 sayılı Ka
nunun 50 nei maddesinin 3 ncü 
fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

MADDE 2. — Çiftçilere Ban
kaca yapılacak zirai kredilere ait 
kâğıtlar, senetler, kayıtlar, def
ter ve hesap özetlerinin muhtar 
ve ihtiyar kurullarınca tasdiki 
noter tasdiki hükmünde olup 
bunlar hakkında da birinci fık
radaki muafiyet hükümleri tat
bik olunur. 

TİCARET KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞt 

Niğde Milletvekili Hüseyin Ulu-
soy'un 3202 sayılı Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankası Kanu
nunun 50 nci maddesinin 3 ncü 
fıkrasının değiştirilmesi hakkın
daki değiştirme önergesinin Ti
caret Komisyonunca kabul edi

len şekli 

MADDE 1. — 3202 sayılı, 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası Kanununun 50 nci mad
desinin 3 ncü fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

Fıkra: Şehir, kasaba ve köy
lerde çiftçilere Bankaca yapıla
cak zirai kredilere ait kâğıtlar, 
senetler, kayıtlar, defter ve he
sap özetleri köy ve mahalle muh
tar ve ihtiyar kurullarınca tas
dik edilir. Bu tasdik noter tas
diki hükmünde olup bunlar hak
kında da birinci fıkradaki mua
fiyet hükümleri tatbik olunur. 

Şukadar ki, müracaat vuku
unda aynı muamele noterler ta
rafından da yapılır. 
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MALÎYE KOMİSYONUNUN 
DEÎŞTİRİŞÎ 

3202 sayılı Türkiye Cumhuriye
ti Ziraat Bankası Kanununun 
50 nci maddesinin 3 ncü fıkra
sının değiştirilmesi hakkındaki 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — 3202 sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası Kanununun 50 nci madde
sinin 3 ncü fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Şehir, kasaba ve köylerde 
çiftçiler e. Bankaca yapılacak zi
rai kredilere ait kâğıtlar, senet
ler, kayıtlar defter ve hesap 
özetleri köy ve mahalle muh
tar ve ihtiyar heyetlerince pa
rasız olarak tasdik edilir. Bu 
tasdik noter tasdiki ve bu bel
geler İcra ve İflâs Kanununun 
38 nci madesinde yazılı belge
ler hükmünde olup bunlar hak
kında da birinci fıkradaki mua
fiyet hükümleri tatbik olunur, 
ve vadelerinde protestoya tâ
bi değildir. 

Şu kadar ki müracaat vuku
unda aynı muamele noterler ta
rafından da yapılır. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DE-
GtŞTlRtŞÎ 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban-
kası Kanununun 50 nci madde
sinde değişiklik yapılmasına da

ir kanun tasarısı 

MADDE 1. — 4 . VI . 1937 
tarihli ve 3202 sayılı Kanunun 

ikinci maddesinin üçüncü fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir: 

Şehir, kasaba ve köylerde 
çiftçilere Bankaca yapılacak zi
rai kredilere ait senetler, kâ
ğıtlar, kâğıt, defter ve hesap 

'özetleri çiftçinin oturduğu ve
ya arazisinin veya teminatı
nın bulunduğu koy veya ma
halle ihtiyar heyetlerince para
sız olarak tasdik edilir. Bu 
tasdik noter tasdiki ve belge
ler İcra ve İflâs Kanununun 
38 nci maddesinde yazılı bel
geler hükmünde olup bunlar 
hakkında da birinci fıkradaki 
muaflık hükümleri tatbik olu
nur. Senetler vâdelerinde pro
testoya tâbi tutulmaz. Müra
caat vukuunda bu tasdik mua
meleleri noterler tarafından da 
yapılır. 
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Teklif 
— 8 — 
Ta. K. Ti K. 

harç ve resimlerinden muaftır. 
Köylerde oturan zürraa Ban

kaca yapılacak zirai kireçlile
re ait evrak, senedat, kuyut, 
def atir ve hulâsai hesabiyelerin 
Köy İhtiyar Meclislerince tas
diki, noter tasdiki hükmün
de olup bunlar hakkında da 1 
nci fıkradaki muafiyet hüküm
ler» tatbik olunur. 

Ziraat Bankasının vereceği 
Kazanç Vergisi, vergiye tâbi 
kazancının % 12 sinden ibaret
tir. 

Kazanç beyannamesi, bilan
çonun umumi heyetçe tasdikini 
mütaakip verilir. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MA! DE 3. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

MADDE 3. — Bu kanun ya: 
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür. 
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Mal. E. 

MADDE 2. — Bu karnın ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

B. K 

MADDE 2. — Maliye Komis
yonunun ikinci maddesi ayniy
le kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Maliye Komis
yonunun üçüncü maddesi ayniy
le kabul edilmiştir. 

-**&>*« 
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S. Sayısı:209 
Niğde Milletvekili Hüseyin Ulusoy' un, Tarım Kredi Koo
peratifleri hakkındaki 2836 sayılı Kanunun 11 nci mad
desinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Tarım, 
Ticaret, Maliye ve Bütçe Komisyonları raporları (239) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

24 . IV . 1947 

2830 sayılı, (Tarım Kredi Kooperatifleri) Kanununun on birinci maddesinin değiştirilmesine dair 
önergem ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğince yapılmasına yüksek delâletlerinizi di1 «i im. 
Niğde Milletvekili 

Hüseyin Ulusoy 

Niğde Milletvekili (Jiüseyin Ulusoy) un 2836 sayılı (Tarım Kredi Kooperatifleri) Kanununun on 
birinci maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi gerekçesi 

2836 sayılı Kanun ile teşekkül eden (Tarım Kredi Kooperatifleri) bugün, şu idari kademelerdeki 
köy ve kasabalarımıza dağılmış bulunmaktadır. 

A) Köy Kanunu tatbik edilen köyler de teşekkül eden kooperatifler. 
Buralardaki ortakların borç senetleri on birinci madde gereğince 442 sayılı Köy Kanuniyle teşek

kül eden ihtiyar meelisleri" tarafından tasdik olunur. 
B) Belediye teşkilâtı bulunan köylerdeki kooperatifler. 
Buralardaki ortakların borç senetleri on birinci madde gereğince kasabalardaki noterler tarafın

dan tasdik olunur. 
O) Belediye teşkilâtı bulunan bucak merkezlerindeki kooperatifler. 
Buralardaki ortakların borç, senetleri onbirinci madde ile noterler tarafından tasdik aolunur. 
B*) l lee.ve il merkezlerindeki kooperatifler. 
Buralardaki ortakların borç senetleri on birincimadde ile noterler tarafından tasdik olunur. 
\ ukaruaki --tablonun 'tetkiki bize gösteriyor ki; yalnız (A) katagorisine dâhil-köylüler, kasaba 

merkezine gelip gitmeye lüzum kalmadan köylerindeki kooperatiften faydalanabilmekte, (B) ve (C) 
katagorilerine dâhil köylü kitleleri kendi köyünde teşekkül etmiş bulunan kooperatiften faydalana
bilmek için mutlaka kasabalara gelip gitmek'mecburiyetinde kalmaktadır. 

Ortaklar birbirine kefil ve ayrı ayrı zamanlarla kooperatife baş vurdukları takdirde her köylü
nün üç defa şehre gelip gitmesi, her defasında bir iki gün şehirde kalması ieabetmefctedir. 

Bilhassa ortaklar kooperatif tarafından kendilerine tahsis edilen krediyi bir dafada değil, bir 
kaç defada kullanmak arzu ediyorsa her defasında şehre kendisinin ve kefillerinin gelip gitmesi 
yorueu bir külfet olmaktadır. 

Kooperatiflerin kendilerinden beklenen faydayı sağlıyabilmesi için köylü ve çiftçinin bu teşek
küllerden mümkün olduğu tadar kolay, çabuk, masrafsız faydalanması şarttır. 

On-birinci maddenin, Belediye teşkilâtı bulunun köylerle bucak merkezlerindeki ortakların 
borç senetlerinin noterlikçe tasdiki mükellefiyetini koyması, kooperatiflerden köylümüzün fayda-



1 anmasını zorlaştırmakta» lüzumsuz masrafa boğmakta, oiftçiye yardım maksadını zaıf'a uğratmak
tadır. / . , 

Diğer taraftan on birinei maddenin ilee ve il merkezlerindeki tatbikatı da buralardaki koope
ratif o^takl^rı^ J ç ^ ^ z i ¥ * ^ ^ ^ ° ^ r m a ^ ı a ^ ı r ^ . . . : ;•• -,-..;,. , j ::;'. iS>, • »t .-:• 

Pek çok kasabalarımızda noterlerin munzam vazife sahibi olmaları, izin veya hastalı^; çiftçile
rin kredi; amamelelerini en-çok: yaptıkları muayyen mevsimi erdeki iş kesafeti, noter fdrrnarı^te-
rinin u^uulu^u gijbijıajler,, buralarda, d* kooperatiflerden faydalanmayı zorlaştırmaktadır^. ^ , v 

Yukarıda arzettiğim sebeplerle 2836 sayılı Kanunun on birinei maddesinin değiştirilmesini 
teklif -etmiş -bulunuyorum. Bu değiştirmede Köy Kanunu: tatbik edilen köylerde borç a l e t l e 
riyle ortaklık ve hisse çoğaltma taahhütnameleri gibi krediye raütaallik evrakın tasdiki yetkisini 
442 sayılı Köy Kanuniyle teşekkül eden ihtiyar meclislerine, belediye teşkilâtı bulunan köy ve 
bucaklarda bunların tasdik yetkisini 4541 sayılı Kanunla teşekkül eden mahalle ihtiyaı- heyet
lerine, ilee ve il merkezlerinde ise borçlu ye,kooperatifleri noter veya borçlunun mahallesi ihtiyar-
heyetlerinden birisini tercihte muhtar bırakmış bulunuyorum. 

Bu ihtiyar hakkı, her iki tarafı günün icap ve şartlarına göre kolayı iltizamda serbest bıraka
caktır. ; , ; ! , , . , , . , . 

Bu, değişik şeklin tatbiki, hem köylüyü, hem kooperatiflere büyük kolaylıklar sağlıyacak. köy
lünün kredilerden faydalanma hududunu genişletecektir.. , . 

İkinci fıkra, senetlerin hukuki hüviyetlerinde yeknesaklığı temin ettiği için, tasdik mercilerinin 
değişmesi halind,e bile bu senetlerin tahsil kabiliyetinin zayıf lamıyacağı kanaatinde bulunuyorum. 

Karar Yüksek Kamutayındır. 2 1 . IV . 1947 
Niğde Milletvekili 

» • • Hüseyin TJhısoy 

Tarım Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Tarım Komisyonu 

Esas No. 2/39 
Karar No, 9 

10 . V . 1947 

Yüksek Başkanlığa 

Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunun 11 nei 
maddesinde değişikilik yapılması hakkında Niğ
de Milletvekili Hüseyin. Ulusoy'un Komisyonu
muza gönderilen tadil teklifi kendisi ve Zjiraat 
Bankası Uzmanları hazır bulundukları halde o-
kundu ve görüşüldü. 

,Köy Kanunu tatbik edilen köylerde kurulan 
Kredi Kooperatifleri ortaklarından başka Bele
diye teşkilâtı-, .olan., köy ve bucaklarla il ve ilçeler
deki kooperatif ortaklarının, borç senetlerinin yal
nız noterlikçe tasdik edilmesi yüzünden çiftçi 
zorluk görmektedir. Birçok kasabalarda, noter
lik bulunmayıp bu işi mahkeme başkâtipleri gör
mektedir. İşlerin çokluğundan kooperatif ortak

larının senetlerinin noterlikçe tasdik muamelele
ri bu. yüzden gecikmektedir. Bu tadilin çiftçiye 
büyük kolaylıklar sağlamakta olduğunu göz ö-
nünde bulunduran Komisyonumuz bu teklifi de
ğişikliği. ile kabul etmiştir. 

Havalelerine göre Ticaret Komisyonuna gön
derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Tarım Komisyonu 

Başkanı Y. 
Sözcü Kâtip 

Manisa Manisa Malatya 
Y. ögey H. Öztarhan A. Esenbd 

Antalya Aydın Çorum 
M. Korkut N. Göktepe N. A talaff 

( S . Sayısı: 209) 



3 
Denizli 

C. (Jalg üner 

İzmir 
»S. Gülcüoğlu 

Denizli 
K. C. Öncel 
İmzada bulu

namadı 
Kırklareli 
Z.Akın 

Hatay 
A. Türkmen 
İmzada bulu

namadı 
Malatya 

.1/. A'. Karaköylû 

Maru.ş Seyhan 
R. Çuhadar K. Ener 

İmzada bulunamadı 
Sinob 

K. Kök 
İmzada bulunamadı 

Siird 
A.,ti. İÇ sen 

. Ticajçot Komisyçnu raporu 

T.B.M.M. 
Timret Komisyonu 

Esas No. 2/39 
Karar No. 19 

14 . V . 1947 

Yüksek Başkanlığa 

2836 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri Ka
nununun 11 ııei maddesinde değişiklik yapılması 
hakkında Niğde Milletvekili Hüseyin Ulusoy ta
rafından, hazırlanıp Tarım Komisyonunca kabul 
edilen gnerge, teklif sahibi ve Banka Uzmanları 
huzurunda müzakere edildi: 

2836 sayılı Kanunun 11 nei maddesi gereğince 
muhtar ve ihtiyar kurulları tarafından idare edi
len köylerdeki ortakların borç senetleri bu ku
rullar tarafından. Belediye Teşkilâtı bulunan 
köy ve bucaklarla kasaba merkezlerinde oturan 
ortakların borç senetleri noter taraf nadan tasdik 
edilmektedir. Muhtar ve ihtiyar kura la r ı para
fından idare edilen köylerde ortakların borç 
senetlerinin muhtarlar tarafından tasdiki tatbikat 
ta büyük kolaylıklar meydana getirmektedir. 
Diğer taraftan Belediye Teşkilâtı bulunan büyük 
köylerdeki ortakların borç sentlerinin noterler ta
rafından tasdiki şartı tatbikatta bu köylerdeki 
ortaklar için büyük zorluklar doğurmaktadır. Be
lediye Teşkilâtı bulunan köylerdeki ortaklar ken
di köylerindeki kooperatiflerden faydalanabil
mek için kendisi ve kefili eriyle şehire gelip, git
mek mecburiyetinde bulunmaktadır. Bilhassa ko
operatifin kendisine tahsis ettiği krediyi birkaç 
defada kullanmak niyetinde ise, kefilleriyle be
raber birçok defa şehire taşınmak, masraf yapmak, 
zaman kaybetmek zorunda kalmaktadır. Bu du
rum Belediye Teşkilâtı buİunan köylerde koope
ratiflerin gelişmesine engel olmakta, kooperatif
lerden beklenen faydayı güçleştirmektedir. 

Komisyonumuz bu düşüncelerle kooperatif
lerin borç senetlerinin köy ve mahalle ihtiyar 
kurallarınca tasdikinin kolaylık ve fayda do
ğuracağı prensipinde mutabık kalmıştır. Bu 

esas dahilinde, Tarım Komisyonu tarafından 
kabul edilen metinde yalnız burç senetleri de
ğil, giriş beyannamesi, hisse artırma kâğıtları
nın da köy veya mahalle muhtar ve ihtiyar he
yetleri tarafından tasdikini temin etmek üze
re metne. (Kredi ile ilgili kâğıtları ile) kelime
lerinin konması kabul edilmiştir. 

Diğer taraftan köy veya,mahalle muhtar ve 
, ihtiyar kurulları tarafından tasdik keyfiyetinin 
doğuracağı genişliği mahzurlu gören Komis
yonumuz, bu- tasdikin (Ortağın oturduğu yeya 

- kooperatifin bulunduğu köy veya mahalle muh
tar ve ihtiyar kurulları) na tahsisini uygun 
görerek metni bu şekilde tashih etmiştir. Mad
dedeki bu tadilin, noterleri kooperatiflere mü-
taallik evrak ve senetleri tasdikuıdan alıkoy-

mıyanağının metinde zikredilmesi faydalı görül
müştür. 

• Bu mülâhazalarla madde, ilişik şekilde ka
imi edilmiştir. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna 
gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

Ticaret Komisyonu Baş
kanı Y. 
Ankara 

A.r Çubukçu 
Aydın 

E. Bilgen 
Kayseri 

H. -tJrkün 
İmzada bulunamadı 

Trabzon Trabzon 
,1. R. Işıl M. Yanmbıytk 

Bu rapor Sözcüsü 
ve Kâtip 

Niğde 
/ / . Ulusoy 

.. Bilecik 
R* Bcızüyük 

Muş 
B. Dedeoğhı 

Yozgad 
Z. Arkant 
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Maliye Komisyonu raporu 

T. H. M. M. 
Maliye Komisyonu 

Kms No. 2/39 
Karar No. 2i 

30 . V . 1947 

Yüksek Başkanlığa 

2836 .sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri Kanu
nunun 11 nei maddesinin değiştirilmesi hak
kında Niğde Milletvekili Hüseyin Ulusoy tara
fından hazırlanıp Tarım ve Ticaret Komisyonla
rında kabul edilen kanun teklifi komisyonumuza 
havale olunmakla Ziraat Bankası temasilcileri 
ve teklif sahibi hazır oldukları halde okunup in
celendi. 

Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından şehir 
ve kasabalarda çiftçiye yapılacak borcverme 
muamelelerinde, muhtar ve ihtiyar heyetlerince 
yapılacak tasdiklerin - Köylerde yapılan muame
lelerde olduğu gibi - noter tasdiki mahiyetinde 
tutulması, iş sahiplerini birçok zaman ve masraf 
ziyamdan koruması bakımından komisyonumuz
ca faydalı görülmüştür. 

Ancak Ticaret Koni i s von unca hazırlanan ta

sarının başlığı değiştirilmiş, ikinci madde birin
ci maddeye eklenmiş ve buna muhtar ve ihtiyar 
heyetlerinin bu tasdik işlerinden ücret alamı-
yacağını belirtmek maksadiyle bir - parasız ola
rak - tâbiri ilâve olunmuş 3 ve 4 ncü maddelerin 
numaraları değiştirilmiştir. 

.Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gön
derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Maliye Komisyonu 

Başkanı bözcü .Kâtip 
izm ii' ban ısım Ur fa 

X. Adatan H. Isıtan V. Gere/er 
Tankın Çorum Kastamonu 

it. Dolunay M. Çağıl JT. Çelen 
İmzada bulunmadı 

Sinob 
h. Akmy 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. II. M. M 
liıiie.e Komisyonu 
Ksas No. 2/39 
Karar No. İli 

12 . VI . 1947 

Yüksek Başkanlığa 

İS"iğde Milletvekili Hüseyin Ulusoy tarafın
dan 2836 saydı Tarım Kredi Kooperatifleri .Ka
nununun on birinci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında hazırlanıp Tarım. Ticaret ve Maliye 
Komisyonlarınca tetkik edilmiş bulunan kanun 
teklifi Komisyonumuza da havale Duyurulmak
la etraf iyi e incelendi. Teklif Tarım Kredi Koo
peratiflerince ortaklarına yapılan ikraz mua
meleleri için tanzim edilen borç senetlerinin 
köy ihtiyar heyetlerince tasdikim noter tasdiki 
hükmünde tutan adı gecen on birinci madde hük
münün şehir ve kasabalardaki mahalle ihtiyar 
heyetlerinin tasdikma da teşmilini sağlamak 
maksadiyle hazırlanmıştır. 

Teklif gerekçesinde ve bu teklifi incelemiş 

olan Komisyonlar raporlarında da izah edildiği 
.üzere Kooperatiflerce tanzim olunan borç se
netlerinin şehir ve kasabalarda noterler tara
lından tasdik edilmesi mecburiyeti kooperatif
ten para almak zaruretinde bulunan çiftçiyi, her 
yerde noter teşkilâtı bulunmamasına veya noter 
işini görenlerin diğer asli işleriyle meşgul bu
lunması veya herhangi sebep ve mazeretle işi 
başında olmaması gibi sebeplerle zaman kay
betmek, lüzumsuz masraf ihtiyar eylemek 
gibi müşkülât ve zararlara uğradığından borç
lanmağa mütaallik senet ve saireııin şehir ve ka
sabalarda Mahalle ihtiyar heyetlerince de tas
dikma kanuni mesağ verilmesi Komisyonumuzca 
da çok muvafık bulunmuştur. Ticaret Komis-

( S. Sayışı : 209 ) 



— t — 
youu tasdikin ker nerede ^olursa olsun yapıl
masını mahzurlu görerek ve maddeye ortağın 
oturduğu veya kooperatifin bulunduğu köy 
veya mahalle ihtiyar heyetlerince tasdik edil
mesi kaydını koymuş ve Maliye Komisyonu da 
ihtiyar, heyetlerince yapılacak tasdikin ücretsiz 
olmasını sağlamak üzere (Parasız) kelimesini 
ilâve etmiş bulunmaktadır. Komisyonumuzca 
da uygun görülen bu kayıtlarla tanzim edilmiş 
olan teklif Kamutaya arzedilnıek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. , 

Başkan Başkanvekili Bu rapor Sözcüsü 
Edirne Diyarbakır Ankara 

MN. Gündüzalp C.Ekin C. Gölet 

Kâtip 
Ankara Ankara 
F. öymen • N.. (>. Akkermau 

Bursa 
£'. T. Arsal 

Bursa 
F. Bük 

Diyarbakır - Diyarbakır 
/. U. Tigrcl .Ş*. Uluğ 

İstanbul İzmîr 
Dr. A. Adıvar S. Dikmen 

Niğde »Samsun 
H. Gür soy M. A. Yörüker 

Ayıtın 
H. Aljtnmn 

Diyarbakır 
V. Diclel 

Eskişehir 
A. Potuoğl 

Mardin 
II. firten 

Yozgad 
A. Sungur 
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NİÖDE MİLLETVEKİLİ HÜ
SEYİN, -ULUSOY'UN TEKLİFİ 

2836 sayûî (Tarım Kredi Ko
operatifler) Kanununun 11 nci 
maddesinin deği§tirümesine dair 

teklifi 

, MAJUDE 1. — 2836 sayılı (Ta
rım Kre4i Kooperatifleri) Ka
nununun 11 nci maddesi aşağı-
aki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 11. — Tarım Kredi-
Kooperatiflerinin, krediye mü-
taallik evrakı ile alacak senet
leri Koy Kanunu tatbik edilen 
köylerde ihtiyar meclisleri, be
lediye teşkilâtı bulunan köy ve 
bucaklarda mahalle muhtar ve 
ihtiyar heyetleri, s.ehir ve kasa
balarda mahalle muhtar ve ih
tiyar heyetleri veya noter 
tarafından tasdik olunur. Bu 
suretle tasdik edilen borç senet
leri İcra ve İflâs Kanununun 
38 nci maddesinde yazılı belge
ler hükmündedir. Ve ödellerin- ı 
de protestoya tâbi değildir. i 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

-^6 -
TABIM KOMİSYONUNUN 

DEĞİŞTİBİŞI 

2836 sayûî (Tanm Kredi Koo
peratifleri) Kanununun 11 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair 

tadü teklifi 

MADDE 1. — 2836 sayılı (Ta
rım Kredi Kooperatifleri) Ka-
nunun 11 nci maddesi aşağıdaki 
gekildo değiştirilmiştir : 

Madde 11. — Tarım Kredi Ko
operatiflerinin kredi ile ilgili kâ
ğıtları ile alacak senetleri köy
lerde ihtiyar kurulları, beledi
ye teşkilâtı bulunan köy ve bu
caklarda mahalle muhtar ve ihti
yar kurulları, şehir ve kasaba
larda mahalle ve muhtar ve ih
tiyar kurulları veya noter 
tarafından tasdik olunur. Bu 
suretle tasdik edilen borç senet
leri İcra ve iflâs Kanununun 
38 nci maddesinde yazılı bel
geler hükmündedir, ve ödelle-
rinde protestoya tâbi değildir. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BADDE 3. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

TJ (JAttET KOMİSYON U N U N 
j DEĞİŞTİBlŞl 

Niğde Milletvekili Hüseyin Ulu-
soy'un, 2836 sayılı Tarım Kre
di Kooperatifleri Kanununun 
11 nci maddesinin değiştirilme-

! sine dair önergesinin, Ticaret 
Komisyonunca kabul edilen şekli 

MADDE 1. — 2836 sayılı 
Tarım Kredi Kooperatifleri Ka-

! nununun 11 nci maddesi aşağı-
j daki. şekilde değiştirilmiştir: 
I 

MADDE 2. — Tarım Kredi 
Kooperatiflerinin kredi ile il
gili kâğıtları ile alacak senet
leri ortağın oturduğu veya koo-

i peratifin bulunduğu köy veya 
j mahalle muhtar ve ihtiyar ku-
[ rulları tarafından tasdik olu-
I nur. Şu kadar ki müracaat 
I vukuunda bu tasdik muamele-
ı leri noterler tarafından da ya-
| pılır. 
| Bu suretlerle tasdik edilen 

borç senetleri icra ve İflâs Ka-
| nununun 38 nci maddesinde ya

zılı belgeler hükmündedir ve 
I ödemelrinde protestoya tâbi de-
I ğildir. 

MADDE 3. — Bu kanun ya-
i yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

| MADDE 4. — Bu kanunu Ba-
| kanlar Kurulu yürütür. 
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MALÎYE KOMİSYONUNUN 
DEĞÎŞTlRÎŞl 

2836 sayılı Tarım Kredi Koope
ratifleri Kanununun 11 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında 

kanun tasarısı 

^MADDE 1. — 2836 sayılı 
Tarım Kredi Kooperatiileıi Ka : 

nunıırıun 11 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Tarım Kredi Kooperatifleri
nin kredi ile ilgili kâğıtları ile 
alacak senetleri ortağın otur
duğu veya kooperatifin bulun
duğu köy veya mahalle muhtar 
ve ihtiyar heyetleri tarafından 
parasız olarak tasdik olunur. 
Şu kadar ki, müracaat vukuun
da bu tasdik muameleleri no
terler tarafından da yapılır. 

Bu suretle tasdik edilen 
borç senetleri icra ve iflâs Ka
nununun 38 nci maddesinde ya
zılı belgeler hükmündedir ve 
vâdelerinde protestoya tâbi de
ğildir. % 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDDE 3. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

— 7 -
BüTOE KOMİSYONUNUN 

DEftîŞTİRÎŞt 

Tarım Kredi Kooperatifleri Ka
nununda değişikiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 21 . X . 1935 
tarihli ve 2838 sayılı Tarım 
Kredi Kooperatifleri Kanunu-

• nun on birinci maddesi aşağı-
I da yazılı olduğu şekilde de-
i ğiştirilmiştir. 

j Tarım Kredi Kooperatifleri-
I nin kredi ile ilgili alacak se-
| netleri, kâğıtları ortağın otur-
! duğu veya Kooperatifin bu-
| lunduğu köy veya mahalle îh-
| tiyar Heyetleri tarafından pa

rasız olarak tasdik olunur. Bu 
suretle tasdik olunan senetler 
ve kâğıtlar tcra ve iflâs Ka
nununun 38 nci maddesinde 

i yazılı belgeler hükmündedir. 
! Senetler vâdelerinde protesto

ya tâbi tutulmaz. Müracaat 
vukuunda bu tasdik muamele-

I leri noterler tarafından da ya
pılır. 

MADDE 2. — Maliye Ko-
! misyonunun ikinci maddesi ay-
; niyle kabul edilmiştir. 

| MADDE 3. — Maliye Ko-
i misyonunun üçüncü maddesi 
I ayniyle kabul edilmiştir. 
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S. Sayısı: 211 
Devlet Demiryolları ve Limanları İsletme Genel Mü

dürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiktik yapılması hakkında kanun 

tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (İ/211) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 12 .Yi. 1947 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71/859, 6 - 1640 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar 
Kurulunca 12 . V I . 1947 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının 
gerekçe ve ilişiğiyle birlikte sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başbakan 
R. Peker 

Gerekçe 

"Emekli, dul ve yetim aylıklarına zam yapılmasına dair olan 4992 sayılı Kanunun, 1947 yüı büt
çesinin tasdikmdan sonra kabul edilmiş bulunması dolayısiyle, idare bütçesinden emekli, dul ve 
yetim aylığı alanların- bu zamlarının nazarı itifatre alınmasına imkân hâsıl olmadığından bütçeye 
mevzu ödeneğin sene sonuna kadar kâfi gelmiyeceŞi anlaşılmıştır. 

Kanunen Ödenmesi lâzııngelen bu zamları karşılamak üzere gider bütçesinin ikinci (Emekli, dul 
ve yetim aylıkları) bölümüne (1 000) liralık ödeneğin aktarılması icabetmektedir. 

5008 ve 5009 sayılı Kanunlarla muhaberelerin istatistiklere dayanan maktuiyet esası yerine peşin 
para esasına göre yapılması kabul olunmuş, bu s< t retle de muhabere hizmetlerinde dairelerce bütçeler
deki ödeneklerin daima, gözönünde bulundurulmam zarureti karşısında gerekli tasarrufun sağlanması 
temin edilmek istenilmiştir. Ancak bir taraftan tarifelere yapılmış olan yükseltmeler diğer taraf
tan sistemin ilk tatbik yılı bulunması, bütün bunların dışında evvelce tutulmakta olan istatistiklerin 
her zaman matlup sıhhat ve isabeti gösterememiş olması, peşin para esasının ilk uygulanma yılında 
bazı daireler posta ve telgraf ödeneklerine eklemeler yapılmasını zaruri kılmıştır. 

Ancak bir yıllık fiilî muhabere ihtiyacım gösterecek olan ödeneğin rakamları bu yıl bu suretle be
lirttikten sonra ilerideki yıllarda bu gibi ek ödenek taleplerinin tekrar ve tevali etmiyeceği de şüp 
hesiz bulunmaktadır. * ' '; 

Bu sebeple sene sonuna kadar yapılacak giderleri karşılamak üzere gider bütçesinin 7 nei bölü
münün 1 nci (Posta ve telgraf ücretleri) maddesine 45 000 liralık ödeneğin aktarılmasına lüzum 
hâsıl olmuştur. , * "* * ' "* * •' • 

Amerika'da Birleşik Devletleri Interstate Oommerce Commison tarafından tesbit edilmiş olan 
Demiryol Muhasebe Prensiplerine dayanan ve fakat Türkiye Devlet Demiryollarının işletme,, nakliyat 
ve diğer mahallî şartlara intibak edebilecek surette Türkiye Devlet Demiryolları için bir muhasebe 
ve istatistik kontrol sistemini hazırlamak üzere, Amerika Birleşik Devletleri Ne w Jersey, Upper 



Montclaire'de ulaştırma işlerinde ihtisas sahibi bir zatm getirilmesi zaruri bulunmaktadır. 
Bütçenin 17 nci bölümün 1 nci (Yabancı uzmanlar ücretleri) maddesinde mevcut olan ödenek 

getirilmesi zaruri bulunan yabancı uzmanlara yapılacak tediyeleri karşılamaya kâfi gelmiyeceğin-
den gider bütçesinin sözü geçen maddesine 55 000 liralık ödeneğin aktarılması zarureti hâsıl olmuş
tur. 

Bazı müstehlek maddelerden yapılacak tasarruf dolayısiyle, 9 ncu bölümün 1 nci (Binaların, 
muharrik ve müteharrik edevatın aydınlatma, ısıtma, yakacak, yağ ve başka müstehlek madde
ler giderleri), maddesinden 101 000 liranın tenziliyle yukarıda arzedilen tertiplere aktarılması 
için işbu kanun tasarısı teklif edilmiştir. 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu ' ' 13 .V. 1947 

Esas No. 1/211 
Karar No. 118 ~ 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanıp Baş
bakanlığın 12 . VI . 1947 tarihli ve 6/1640 sayılı 
tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulup Komisyonu
muza havale buyurulan kanun tasarısı adı geçen 
Genel Müdürlük Yardımcısı ve Maliye Bakan
lığı adına Bütçe ve Malî Konktrol Genel Mü
dürü hazır oldukları halde incelenip görüşüldü. 

Genel Müdürlük bütçesinin tasdikmdan son
ra kabul edilmiş bulunan 4992 sayılı Kanunla 
aylıklara yapılan zam neticesi, aylıklarını ida
re bütçesinden alan emekli, dul ve yetimlerin 
aylıklarına da zam icrasını gerektirdiğinden bu 
bölüme 1 000 lira, Posta ve Telgraf ücretlerinin 
peşin ödenmesi hakkındaki hükmün bu yıl yeni 
tatbiki sebebiyle ve geçen yıl istatistiğine naza
ran yarı ücretle idaresi zaruretine binaen bütçe
ye konan paranın yıl sonuna kadar yetişmiyece-
ği anlaşıldığından bu tertibe de 45 000 lira, 
idarenin muhasebe sistemini, bu yolda Ameri

ka'da tatbik edilen son usullere göre düzenlemek 
maksadiyle getirilecek bir uzmanın ücreti için 
yabancı uzmanlar ücretine 55 000 lira eklenmesi 
maksatlariyle hazırlandığı anlaşılan tasarı, kar
şılığı tasarrufu mümkün görülen işletme, bakım 
ve yenileme giderleri tertiplerinden aktarma su
retiyle temin edildiğinden Komisyonumuzca da 
uygun görülmüş ve teklif veçhile ayniyle kabul 
edilmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzer? Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan Bu Rapor Söz. 
Edirne îzmir 

M. N, Gündüzalp 8. Dikmen 
Ankara Ankara 

Ar. C. Akkerman C. Gölet 
Bursa Diyarbakır 
F. Bük t. H. Tigrel 

İstanbul Kırşehir 
Dr. A. Advvar 8. Tor gut 

Kâtipi 
Ankara 

F. öymen 
Balıkesir 
JS. Altan 
Eskişehir 

.1. Potuoğlu 
Niğde 

R. Gürsoy 
Samsun Yozgad 

M. A. Yörüker A. Sungur 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel 
Müdürlüğü 1947 yıh Bütçe Kanununa bağlı 
(A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkın

da kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğü 1947 yıh Büt
çe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik 
cetvelde yazılı tertipleri arasında 101 000 lira
lık aktarma yapılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Ulaştır-
ma Bakanları yürütür. 

Başbakan 
R. Peker 

Devlet Bakanı 
M. A. Renda 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

M. ökmen 
Adalet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
C. C. Toy demir 
Dışişleri Bakanı 

H. Saka 
Mili! Eğitim Bakanı 

Reşat Ş. Sirer 
Ekonomi Bakanı 

T. B. Balta 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

T. Coşkan 
Ulaştırma Bakanı 

Ş. Koçak 
Çalışma 

Dr. S, 

içişleri Bakanı 

Maliye Bakanı 
H. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
C. K. încedayı 

Sa. ve So. Y. Bakam 
Dr. B.üz 

Taran Bakanı 
F. Kurdoğlu 
Ticaret Bakanı 

A. înan 
Bakanı 
Irmak 

B M. 

Hükümetin teklifine bağlı cetvel 

ödeneğin çeşidi 

Emekli, dul ve yetim aylıkları 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
Posta ve telgraf ücretleri 
İşletme, bakım ve yenileme giderleri 
Binaların, muharrik ve müteharrik edevatın aydınlatma, ısıtma, 
yakacak yağ ve başka müstehlek maddeler giderleri 
Yabancı uzmanlar ile yabancı memleketlere gönderilecek öğ
renci giderleri 
Yabancı uzmanlar ücretleri 

Eklenen Düşülen 

1 000 

45 000 

55 000 

101 000 

Toplam 101 000 101 000 

*+*m 
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S. Sayısı: 214 
İstanbul Üniversitesi 1947 yrlı Bütçe Kanununa bağlı 

(A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/212) 

T. a 
Başbakanlık '>.-:.-*:-

Muamelât Genel Müdürlüğü 12.VI.İ047 . 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71-861, 6/1641 * " •" , i.', , : < - ; « . -. 1 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İstanbul Üniversitesi 1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında Mîllî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 12 . VI . 1947 tarihinde 
Yüksek Meclise sunııhııası kararlaştırılan kanun tasarının gerekçe ve ilişiğiyle birlikte sunuldu
ğunu arzederim. . ı ; . - > . ;-^»o^ ç * # | y 

. . • Başbakan 
, R. Peker 

Gerekçe 

tstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinin Klinikleri bilindiği gibi Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına bağlı Şişli Çocuk ve Bakırköy Akıl Hastaneleriyle Belediyenin Cerrahpaşa, Haseki 
Hastaneleri ve Evkafın Gureba Hastanesinde bulunmaktadır. 

Bu kliniklerde bir kısım yatakların genel giderleri mensup oldukları müesseselerce temin 
edilmekte, diğer bir kısmın genel giderleri iseüniversite Bütçesinin hastanelere yardım bölü
münden ödenmektedir. 

Fakülte Kliniklerine yatırılan hastaların sayısı gerek öğrencilerin öğrenimi bakımından ve 
gerekse tedris- personelinin yetişmesi cephesinden önemlidir. Tıp Fakültemizin şimdiki talebe 
sayısına ve ihtisaslarını yapan Asistanların miktarlarına göre yatak sayısı çok azdır. 

Kliniklerimizin hasta yatağı miktarının müstakbel inkişafına muvazi olarak 2550 ye çıkarıl
ması zarureti vardır. Ancak bunun yalnız Üniversite Bütçesine yük olmaması da gerekli görül
mektedir. Vakaa şükranla kaydedilmelidir ki, Tıp Fakültesi Kliniklerinin istanbul'a naklinden 
beri hastanelerde ilk tahsis edilen yataklara yedi yüze yakın yeni yatak konmak suretiyle her sene 
istenen ilâveler için gerekli tahsisat Büyük Millet Meclisince kabul edilmiştir. Ancak Tıp Fakül
tesi Kliniklerine yatırılmaları için müracaat eden her hasta tedris bakımından önemli değildir. 
Bu sebepten Tedris Heyetinin ihtisasında faydalanmak istiyen bu gibi vakaların reddedilmeme-
sini temin için Kliniklere ilâve edilen yatakların bir kısmının paralı olması uygun görülmüştür. 
Bu suretle bu yatakların genel giderleri bizzat hastaların vereceği ücretle temin edilmiş ve aynı 
zamajjda İstanbul hastaneleri yataklarının kâfi olmaması dolay isiyle açıkta kalan hastalara kıs-
men yer bulunmuş olcaktır. Bundan başka Fakültenin esas yatakları öğretim için önemli olan va
kalara ayrılabilecektir. Paralı olarak yatırılacak olan bu hastaların, ihtisasını yapan asistanlarla 
öğretim heyetinin görgülerini de artırma bakımından ayrıca faydası vardır. 

Lâboratuvarlara ve Enstitülere muayene ve tahlil için gönderilen ınateryelirı bir kısmı da yine 
öğretim bakımından önemli değildir. Bunların reddi de Fakülte Enstitülerinin ihtisasından fayda-



— 2 — 
lanmak istiyen halkın zararına olacaktır. Bu sebepten bu gibi tahlil ye muayenelerin de muay
yen bir ücret mukabilinde yapılması ve bunlar için sarfedilecek materyeliu döner kapitalden 
temini uygun görülmüştür. 

Bu sebeple ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. ' r ; ! -

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B.M.M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/212 
Karar No. 121 

Yüksek Başkanlığa 

İstanbul Üniversitesi 1947 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında Millî Eğitim Bakanlığınca hazır
lanıp Başkanlığının 12 . VI . 1947 tarihli ve 
ti/1641 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan 
kanun tasarısı Komisyonumuza havale buyurul-
ıııakla İstanbul Üniversitesinin yetkili temsilcisi 
ve Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve Malî Kontrol 
Genel Müdürü hazır oldukları halde incelenip gö
rüşüldü. 

İstanbul Tıb Fakültesi kliniklerine müracaat 
eden bir kısım hastaların hastalıkları ve lâbora-
tuvarları ve enstitülerine muayene ve tahlil için 
gönderilen materyalin bir kısmı öğretim bakı
mından önemli olmamakla beraber bunların red
dedilin iy erek vatandaşların fakülte klinikle-
riyle enstitü ve lâboratuvarlarmın ihtisasından 
faydalanmalarını temin maksadiyle ücret mu
kabilinde yapılmaları ve bunu sağlamak üzere 
de Üniversite bütçesinde bir sermaye tesisi uy
gun görülmüştü. 

13 . VI . 1947 

rülen bazı tertiplerinden 30-bin liranın yeniden 
açılan bir tertibe aktarılması suretiyle bu hiz
metlerin ifasını temin maksadiyle hazırlandığı 
anlaşılan tasarı Komisyonumuzca ayniyle kabul 
edilmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

M. 

Başkan 
Edirne 

N. Gilndüzalp 

Sözcü 
İzmir 

M. Birsel 

Ankara 
c. anut 

Balıkesir 
tf. örge evren 

İzmir 
S. Dikmen 

Aydın 
R. Alpman 

Bursa 
F. Bük 

Kastamonu 
M. Akalın 

Niğde 
R. Gür soy 

Üniversite Bütçesinin tasarrufu mümkün gö-
Tokad 

R. A. fievcrıgil, 

31. 

Urfa 
S. Tekeli 

Kâtip 
Ankara 

F. öymen 

Balıkesir 
E. Altan 

Diyarbakır 
Ş. Uluğ 

Mardin 
R. Erten 

Samsun 
A. Yörüker 

Yozgad 
A. Sungur 

( S. SayiBi: 214) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İstanbul Üniversitesi 1947 yüh Bütçe Kanunu
na bağlt (A) işaretli cetvelde değişiklik yapü-

ması hakkında kanun tasarm 

MADDE 1. — İstanbul Üniversitesi 1947 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin 
ilişik cetvelde yazılı tertiplerinden (30 000) lira 
indirilmek aynı cetvelde (Tıp Fakültesi tedavi 
ve tahlil işleri döner sermayesi) adiyle ye
niden açılan 47/A bölümüne olağanüstü ödenek 
olarak aktarılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğtim Bakanları yürütür. 

Başbakan 
R. Peker 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

M. ökmen 

Devlet Bakanı Adalet Bakanı 
M. A. Renda 

Millî Savunma Bakanı 
G. C. Toydemir 

Dışişleri Bakanı 
H. Saka 

Millî Eğitim Bakanı 
Reşat §. Sirer 

Ekonomi Bakanı 
T. B. Baltea 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Ço§kan 

Ulaştırma Bakanı 
§. Koçak 

Çalışma Bakanı 
J)rf Ş, Irmak 

İçişleri Bakanı 

Maliye Bakanı 
H. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
v O. K. încedayı 

Sağlık ve Sosyal Y. Bakanı 
Dr. B. Uz 

Tarım Bakanı 
F. Kurdoğlu 

Ticaret Bakanı 
A. tnan 

B. M. 

Hükümetin teklifine bağlt 

CETVEL 

ödeneğin çeşidi 

28 

33 
45 

öğretimi ilgilendiren gereç giderleriyle inceleme ve araştırma giderleri 
1 Tıp Fakültesi , • • » ' " ' • 

Tıp Fakültesi taşıt giderleri s* * 
Tıp Fakültesince yiyecek karşılığı, hastanelere yapılacak yardımla öğretimi 
ilgilendiren fazla giderler 

Düşülen 

5 000 
5 000 

20 000 

Toplam 90 000 

(S . Sayın: 214) 





S. Sayısı: 220 
Posta, Telgraf ve Telefon Genel Müdürlüğü 1947 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Komisyo

nu raporu (1/199) 

- T C. * • - , - . . . • - - . , * -

Başbakanlık 
Muamelât Genel Müdürlüğü 4 . VI. 1917 

Tetkik Müdürlüğü 
Sayt : 71/831,6 - 1552 . . . - " " " • " ' 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Posta, Telgraf ve Telefon tşletme Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kuru
lunca 26 . V . 1947 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerek
çe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başbakan 
• R. Peker 

Gerekçe 

Posta, Telgraf. ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğü 1947 yılı gider bütçesine konulan ödenekten 
doğum, ölüm yardımlarının, bütçenin hazırlanmasından sonra kabul buyuruları 4988 sayılı Kanun 
gereğince memur aylıklarına yapılan zam nispetinde çoğalması, diğer bazı tertiplere ait ödenekle
rin de ilgili gerekçelerinde arz re izah edildiği üzere gerek kanunî sebepler ve gerek tesis, inşa ve 
onarma işlerine verilen hız dolayısiyle yıl sonuna kadar tahakkuk edecek ihtiyaçları karşılamaya 
kâfi gelmiyeceği anlaşılmış olduğundan bu gibi tertiplere 1 868,500 lira ödenek eklenmesi zarurî 
görülmüş-ve-yapılan incelemede bu miktardan 368 500 liranın diğer bölümlerden indirilmesi' su
retiyle-sağlanabileceği re 1 500 000 lirası için de ek ödenek alınması lâzım geleceği neticesine va
rılmıştır. 

Ek ödeneğe karşılık temini çin yapılan tetkikatta 1946 yılı sonu itibariyle hazırlanan <?enel mi
zana göre 1947 yılma intikal edecek nakit fazlasının muhammenattan 515 718 lira noksan İyle 
6 084 281 lira olarak devrettiği, ancak 1946 yılında bazı dairelerce tahakkuk ettirilerek bütçe 
emanetine alman ve 1947 de idareye ödenen 2 330 000 liralık posta ve telgraf gelirinden" işbti 
515 720 liranın mahsubu halinde müdevver nakit mevcudunun hakikatte 1 814 280 lira faala olduğu 
bumu*:*4&'-'l 500 000 lira ek ödtnteği kaı ̂ ılıyacağı anlaşılmıştır. 

'/..... " Bölüm : 6 - Madde ; 3 — Doğum yardımı .'_••..'._.... . 
Brü''tfcrtip için 1947 yılı bütçesiyle 100 000 lira ödenek alınmıştı. 
4598 sayırTTCanun gereğince verilmekte olan bu yardımın 1947 yılı bütçesinin tanziminden sonra 

kabul Duyurulan 4988' sayılı Kanunla memur aylıklarına yapılan zam nispetinde çoğalması dolayı
siyle alinin Ödenek ihtiyacı karşılamağa kâfi gelmemiş ve senenin daha ilk dört ayı zarfında tamamı 
na yakın bir kısmı harcanmıştır. 



_ i _ 
Bu vaâ|§|et| güre geyi kalan. aylar içjtMİe tahakkuk edecek yardımları ödeyebilmek için daha 

200 000 fea|hı ihtiyaç öldüğü M l ^ m % î î r ; 

Bölüm: 6 -Madde : 4 — Ö I Ü U L yardıma • . ^ >r* 
IİÛ tfertlpfeeıi de 1947 yılı bMp*yîtf20 Ö # ^ ^ ^ e n ^ ^İİrm4ştır. - T - J ' ^ i f 
rakamca arz y& işaret edilen sebepler d<H&ywiylt . ^ teıÜferkonuca»* © l̂«nek de* ;i6€ya«ı %fct§(Ş 

kâfi gelmemiş ve yıl sonuna kadar geçecek süre için dalın 50 000 Ura zaruri görülmüştür. f ^ 

Bölüm : 13 - Madde : 2 — Geçici yörev yolluğu 
1947 yılı bütçesiyle bu tertipten 250 OÖÖ Ürk ödenek ^İmmış^!. 
Açılacak yeni telefon devreleriyle mevcut telgraf ve telefon şebeke ve tesislerinin ıslah ve takviyesi 

için sipariş edilen malzemenin peyderpey memlekete girmesi dolayısiyle tesis ve tamir işlerine 
mütaaddit kollardan başlanmış ve bu işlerde çalıştırılmak için başka mıutakalardan getirilmesine 
zaruret görülen mühendis, fen müfettişi, fen memuru, başbakıeı ve bakıcılara yapılan'tediyeler 
mühim bir yekûna baliğ olmakta bulunmuş olduğundan başlanan . işlerin jekteye uğrlaisamalsı v-.> 
diğer .geçici görevlerin yaptırılmasına imkân verilmesi için bu tertibe daha 100 0ÖÖ Utanın ekİeîTflieâv 
zarureti karşısında kalınmıştır. 

Bölüm : 39. ---• 3375 sayılı Kanun gereğince kaldırılmış İzmir Telefon Şirketine ödenecek 
taksit karşılığı . ' ' V ' ' - - •'-•". 

3375 sayılı Kanun, gereğince' satın alınmış alan Umir Telefon Tesisatı içiırsatma^maOTuk»yeJ«-
namesiıiin & ııci maddesine gore her..'yıl,. A. B. C. serilerine .ayrıkıaiş. bonolar mukabilinde 60 00$ , 
lira ödenmekte idi. - -

Bahsi geçen maddeye göre (A) serisi senetlerinin İzmir Belediyesine Türk lirası olarak (B) se 
risi senetlerinin, îstokholm'de L. M. Ericson Şirketine veya emrine 3,075 sabit kur üzerinden İsveç 
koronu olarak, (O) serisi senetlerinin de Türkiye'de döviz takyidatı kalktığı takdirde aynen (B) 
serisi senetleri gibi Istkholm'de, döviz takyidatı devam ettiği müddetçe bunları ibraz edecek olan 
Türkiye'deki' Millî Bankalardan birine vâde tarihindeki satış rayici üzerinden ödenmesi nteşrut bu
lunduğu hade 1947 yılı bütçesinin tanziminde (C) serisinden olan bonoya ait vâde tarihindeki kur 
farkının nazarı itibara alınmadığı anlaşılmasından tediyatın temini için daha 18 500 liraya ihti
yaç hissedilmiş bulunmaktadır. 

Bölüm: 17 - Madde: 2 — 4892 sayılı Kanun gereğince girişilen ve girişilecek olan yüklenmeler 
karşılığı 

Le Materiel.Telephonique adlı bir Fransız firması tarafından tesis edilmiş olan İstanbul, 
Beyoğlu, Kadıköy Telefon sautrallan Fransanın İkinci Dünya Harbine katılması dolayısiyle 
harb yılları içinde tevsi ve takviye edilmemişti. 

Harbin sona ermesi üzerine bu imkânın hâsıl olduğu sanılmış isede Fransızlar iptidai malzeme 
ve işçi temininde güçlük çektiklerini ileri sürerek idarece istenilen tevdiatı tamamen yapma
ya muktedir bulunmadıklarını bildirmişlerdir. 

Fransamn harbten yeni çıkmış olması dolayısiyle lirma ne yapabilirse onunla iktiftt «$Umtr-
si idarece zarurî görülmüş ve İstanbul santrallarının ancak günün ihtiyaçlarım kftrşıhya1>ile-
cek^şekilde takviye ve tevsii sözleşmeye beğlanılimştır. 

he .Ma*eriel Telephonique firması, İstanbul ve Beyoğlu santrallaihûrm yerinin ihtiyaçlarını 
karşjfcyaoakişekilde tevsii ve küçük santralların otom«t4fele$tl^hifr^i'îçih lâ*r%©fe sUiuHtiBfl %ÜT :'' 
yapılmakta olan taleplere müspet cevap verebilmek imkânını "ancak sön gttnitffâe W*^Imî|feİr. 

Firmanın idareye gönderdiği teknik proje.ile sözleşme,#rojesiıvi» tetkikından İstanbul ve Bey- ' 
oğlu santrallarınm idarece istenilen şekilde,tevsii için JSfŞ milyon Fransız Frankına (Takriben 
5 milyon Türk lirası) ihtiyaç vardır;'*"***".* , ' . ' " ' • . ' „ • . ' ' -

Bu ^a?ân"in *0Me oîuzütuiiı pSşîn, y%de otü|ı;nun j ^ ... 
ınesl "ftriüıacâ istenilmekte M$ığü|i^n\\îst ;a^ ,T;ff Ve fee^oğİu ' santrailaritîuı teysja.tin i .^eiıjieye... * 
bağlamafc için 3 ' ^ ... . . . . .'.'".•'".'.'"•''."•".".'•" 

' ( Ş . "Sayısı : 220) 



B m » « a l a b i l mevcut VB serbest ödenek t ı ik ta r ı 1,5 milyott l irada» ibacet hıİıınıfrıflfflicfrn, 
kötü dtmnnİRrı artık H&fc kiıngenin magMılü oiateyan, tataı^Mft Telefon ¥«*iaatttıın ısfek ve tevsii 
için 11*7 jyıh Bütçesinin 1^/2 tertibine merwı 7 milyon lirafcfc ödeneğe 1,5 w ^ 9 » liranın ilâV€8*-: 

ne lforan ve zaııu-et hfcsıfcolmıişttfr. 

Bütç6 oatf rspart 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No: 1/199 
Karar No. 123 

14. VI.1947 

Vukşek Başkaıüi |a . 

Possta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Mü-
dürlüğü*1947 :yjlr Bütçe Kassftââa iağh-CA*} 
işaretli cetvelde Meğişiklik yapıliMaiı kâkkmda 
Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlı-
ğin 4 .Vf?19#^ m$W ve 6/1552 sâyıiî tezke
resiyle Yüksek ^Me^cli^e sunulan kan#n tasarısı 
Komisyonumuza havale buyurulmakla Ulaştırma 
Bakaııi Ştrkrü. Koçak, V . T . T . İMiel Müdürü 
ve Malîye Bakanlığı âdına Bütçe ve Mali kont
rol Genel Müdürü hazır oldukları halde incele-, 
nip görüşiüdii. '\ ' '.',_' .. ','"' 

Tasarı ile Posta, Telgraf ve Telefon İşletme 
Genel Müdürlüğünün İ947 yılı bütçesfnin muh
telif bölümleri-arasında 368 500 lkalık aktarma 
yapılması ve 4892 sayılı Genel Müdürlük ihti
yaçları içia#eİ£fie|k yıllara geçievyjföl§mıa£tere 
girişmeye \y«iki veren kanun gereğince ..bu^yıl 
harcanacak ödeneğe ek olarak 17 nci bölümün 2 
ne i maddesine 1,5 Biü^oriy l»iWt*^dr ödenek ve 
rilmesi istenilmektedir^* .'-'- •'» 

Komisyouda yapılacak açıklamalardan anla
tıldığına göre aktarma konusuna giren ve öde
nekleri bu yıl sonuna kadar yetişmeyeceği bil
dirilen ödeneklerden birini doğum ve ölüm yar 
d imlan teşkil etmekte olup 4988 sayılı kanunun 
uygulanmasından doğan maaş artmalarına göre 
250 000 liralık bir ödeneğe ihtiyaç hasıl olduğu 
bu 3*ıl içinde idarenin eline geçen malzeme ile 
yeni hatlar inşasına imkâu elde edildiğinden 
diğer servislerden bu hatlara gönderilen me
murlar için geçici görev yolluğu maddesine 
100 000 ve İzmir telefon Şirketine ödenecek İs* 
yiç>*€ Frangı fjarTçı olan 18; 500 liranın diğçv ter

t i p l i / a tüsa i^^ür t fe rd ıen --y^#iabüen• Sasa**. 
ruf laatn akt«rtııjisfc; s^teetıyle teklif •r Jed8Wi v,e 
toplamı 366 500 liraya varan Aktar***^ ¥faam-
yonunmzea d,a yerinde görülmek taşarımın bi
rinci maddesi ve butfa İiağtı cetvel ^aynîyle ka
bul edilmiştir. "'.,'!' 

idareye gelecek yıllara geçjicî yüklenmelere 
girişme yetkisînl veren 4892 sayılı kanuna da
yanılarak İstanbul "Telefon Şebekesinin esaslı ıs
lahı için kendisiyle bağıt* yapilan şirketle yine ts-
taııbul banliyösünün otomatiğe çevrilmesi ve 
memleket içinde diğer bazı mahallerde telef on te-
sisleri y«^>üması hıvmHİinödik yo»i bir anlaşmaya 
varıldığından bu yıl daha 3 milyon ÜOfclıkrş^i^» 
sarfiyat yapılabileceği görülmüş ve t bugünün 
şartları içinde şebekenin filt^ficını sağliyaÇâk 
hale konması için tesisatın gerel^ircrtğı milzenıe 

ve cihazların temini kftkân karşısında bufta ietffcs-
sül bilmesi» y ertede ve kaideli bulunms^^e bttnu 
karşılıyabömek1 ittere geçen yü alacak hesabnv 
daıı elde edilen 2 330 000 lira fazladan 1,5 mil
yon lirasuım bu işe tahsisi ve bütçede mevcut 
1,5 milyon lira ile birlikte bu yeni anlaşma kar
şılığının tenlini imkânı elde edileceği anlaşılmış
tır 

Komisyonumuz bu isteği de yerinde bularak 
maddeyi ve tasarıyı teklif gibi ayniyle kabul et
miş bulunmaktadır. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 
Bütçt Ko. Başkani Sözcü K l ü p 

Edirne İzmir AftkMfe 
M. N. Oun&ûzdLp M. Birsel F. Ötym*n 

{$s&pm*30)~* -*~ 



Ankara' P Ankara f 
A'. Culkkerman- G. Gölet 

Bursa -'..'••''•' Diyarbakır 
F. Bük t. If. Tigrâ 

Balkesir 
Ki AUan 
Eskişehir 

/t. Pofuoğlu 

İstanbul fznıir 
Dr.A. Adıvar .-#« Dikmen 

Niğde Samsun , 
R. Gür soy M. A, Tötüker 

Kırşehir 
#.• Tor gut 

Yozgad 
A. Sungur 

HÜB^EBTtN TEJKX/tFt 
Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdür
lüğü 1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında, ka

nun tasarısı 

MADDE .1. — Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelin iKşik cetvelde 
yazılı bölümleri arasında* (368 500) liralık aktar
ma yapılmıştır. ' 

MADDE 2. - - Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Genel, Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelin 17 nci (Tesi
sat ve bina inşaatı ile taşıt satmalma giderleri) 
bölümünün 2/ nci (4892 sayılı Kanun gereğince 
girişilen ve girişilecek olan yüklenmeler kar
şılığı) maddesine (1 500 000) lira ek ödenek ve
rilmiştir. 

MADDE 3. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MAPPJ5,4. — Bu kanunu. Maliye re Ulaştır
ma Bakanları yürütür. 

Başbakan 
W Peker 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

Devlet Bakam 
M. A. Rende, 

Millî Savanına Bakam 
C. €. Toydtmir 

Dışişleri Bakanı 
//. Soku 

Adalet Bakanı 
Ş. Devrin 

tefleri Bakam 
Ş. Sökmmmer 

Maliye Bakanı 
H. N. Keşmir 

Millî Eğitim Bakam Bayındırlık Bakanı 
lîesat £'• Sirer C. K. încedayt. 

Ekonomi Bakanı Sağlık ve Sosyal Y. Bakanı 
T. B. Halim 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Cöşkan 

lHaştırma Bakanı 
f. Koçak 

Dr. B. V* 

Tarım' Bakanı 
F. Kurdoğlv 

Ticaret Bakam 
A. tnan 

Çalışma Bakanı* 
Dr, $, frmah 

(S. ^y.usı••: %m) 



Hükümetin teklif*** b*ğh 
. CBTVBL 

B. M. ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

1 Aylıklar: 
1 Memurlar aylığı 250 000 

6 4178 ve 4598 sayılı Kanunlar gereğince verilecek zamlar ve yar
dımlar : 

3 Doğum yardımı . : 
4 ÖHto > 

9 . ÎUer büro giderleri: 
5 öteberi giderleri 

13 Yollukiar : ***":. 
2 Geçici görjev yolluğu 

22 Sanatoryum her türlü giderleri 

39 3375 sayılı Kanun gereğince kaldırılırım İzmir Telefon Şirketine 
ödenecek taksit karşılığı •-

J-

frffifap toptora 

, ' " 

defon Şirketine 

18 500 

100 000 

200 000 
60 000 

»0000 

... - < • 
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18 500 

CHN1L TOPLAM 968 500 868 600 
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S. Sayısı: 223 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde 

değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısiyle İdare
ci Üyeler Kurulunun, Büyük Millet Meclisi ve Sayştay 
1947 yılı Bütçelerinde değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifleri ve Bütçe Komisyonu raporu (1/197,2/53,55) 

1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarın (1/197) 

T. C. . 
Başbakanlık • 

Mumhdât Genel Müdürlüğü 4.V7.1947 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71-839, 6-1550 ' -
Büyük: Millet Meclisi Başkanlığına 

194Î yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına dair Maliye Ba 
kanlığmea hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 29.. V . 1947 tarihinde Yüksek Meclise sunulması ka
rarlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu arzederim.". 

Başbakan 
R. Peker 

Gerekçe 

Eklenen Düşülen 
B. M. Lira Lira 

Danıştay Başkanlığı 

58 1 10 000 5008, 5009 sayılı Kanunlarla muhaberelerin ista
tistiklere dayanan maktuiyet esası yerine peşin 
para esasına göre yapılması kabul olunmuş, bu 
suretle de muhabere hizmetlerinde dairelerce büt
çelerdeki ödeneklerin daima gözönünde bulundu
rulması zarureti karşısında gerekli tasarrufun sağ
lanması temin edilmek istenilmiştir. 
Ancak bir taraftan tarifelerde yapılmış olan yük
seltmeler, diğer taraftan sistemin ilk tatbik yılı 
bulunması, bütün bunların dışında evvelce tutul
makta olan isitatistiklerin her zaman matlup sıh
hat ve isabeti gösterememiş olması, peşin para 
esasının ilk uygulanma yılında bazı daireler posta 
ve telgraf ödeneklerine eklemeler yapılmasını za-
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Eklenen Düşülen 

Lira Lira 

ruri kılmıştu*. Ancak bir yıllık fiilî muhabere ih
tiyacını gösterecek olan ödeneğin rakamları bu. 
yıl bu suretle belirdikten sonra ilerideki yıllarda 
bu gibi ek ödenek taleplerinin tekrar ve tevali 
etmiyeceği de şüphesiz, bulunmaktadır. 

Basın ve Yayın Geni Müdürlüğü 

11 250 Münhal kadroların karşılıklarından yıl sonuna 
kadar bu miktar tasarruf elde- edilecektir. 

70 000 Amerika'daki propaganda işlerinde çlışmak üzere 
teşkili karaıiaştırlıaıı Haberler Bürosunun şimdi
lik 5 - 6 kişilik bir heyet halinde kurulması ve 
bunun gerektireceği başka giderlerin bütçede 
mevcut ödeneklerle karşılanması muvafık ve müm
kün görülmüştür. Ancak merkezle sıkı ve sürekli 
temas halinde bulunması, haber ve malzeme bakı
mından hergün ve süratle beslenmesi icabeden he
yetin bütün giderlerini Genel Müdürlüğün nor
mal ihtiyaçları için konulmuş bulunan ödeneklerle 
karşılamak imkânı bulunmadığından bu tertibe 
70 000 lira eklenmesine zaruret görülmüştür. 

I !; 900 Meskenden gayri binaların kira bedellerine 5020 
sayılı Kanunla: Mart 1947 ayı başından itibaren 
yapılan % 50 nispetindeki zamlar karşılanacaktır. 

ÎİO 000 Amerika'da kurulacağı arzolunan Haberler Bü
rosuna memur edileceklerin her çeşit yol gider
leri karşılanacaktır. 

98 000 Yayın, turizm ve propaganda işleri için bu 
tertibe konulan 545 000 liradan yıl başında Rad
yo Mecmuasının ayda bir yerine 15 cründe bir 
çıkarılması gibi bilhassa yaym mevzuunda yapıl
ması düşünülen bazı hizmetlerden şimdilik sarfı
nazar edilmek suretiyle 98 000 lira tasarruf olun
muş; bu para mahiyeti itibariyle daha ehemmi
yetli bir propaganda işi olan Amerika'da kurula
cak Haberler Bürosu giderlerine karşılık tutulmuş 
tur, 

350 000 Memurlarının son defa Devlet memur ve hizmetli
lerinin aylık ve ücretlerine yapılan zamlardan is
tifade ettirilmeleri, memleket dışı hizmetlerinin 
yabancı dövİ7; Katlarındaki farklar dolayısiyle da
ha fazla paraya ihtiyaç göstermesi dolayısiyle 
Anadolu Ajansına, bütçe ile kabul edilen yardım 
ödeneğine ek olarak 150 000 lira daha verilmesi 
uygun görülmüştür. 

( S. Sayısı : 223 ) 
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Lira Lira 

88 000 Ekleme sebebi 100 ncü bölümün 2 nei ve 103 neü 
10 000 bölümün 3 neü maddelerine ait gerekçelerde izah 

olunmuştur. 
4 000 000 İstanbul ve Ankara'da kurulmakta olan Rad

yo istasyonları ile stüdyolarının biranevvel faal 
bir hale gelmesini sağlamak üzere çalışmalara 
hız verilmiştir. Diğer taraftan 1946 yılında veri
len 6 213 400 lira ödenekten sipariş olunan maki-
ua ve malzemenin zamanında yurdumuza gelme
mesi dolayısiyle ancak 3 020 558 lira sarf oluna
rak bakiye ödenek imha edilmiştir. İnşaatın kısa 
zamanda ikmali için tesisat malzemesinin 1947 
yılı içinde tesellüm edilmesinin sağlanması zaruri 
görülmekte, bu hususun ise mevcut ödenekle kar
şılanmasına imkân kalmamış bulunmaktadır. Kıs
men döviz iiaüarındaki farklarla Gümrük tarife
lerinde yakılan değişiklikler de göz önünde tu
tularak bütçe ile verilen 1 716 265 liraya ek ola
rak daha 4 000 000 lira ödenek alınmasına lüzum 
hissedilmiştir. 

İstatistik (renel Müdürlüğü 

45 000 1940 - 1945 genel nüfus sayımı sonuçlarının tasnifi 
işlerinde çalıştırılan hizmetliler için yıl başında 
altı aylık kadro alınması derpiş olunmuş ve büt
çeye ona göre ödenek konulmuştu. Tasnif işinin 
yıl sonuna kadar devam ettirilmesine lüzum hâsıl 
olduğundan, eklenen ödenekle bu kadrolarda çalış
tırılacakların yıl sonuna kadar olan ücretleri kar
şılanacaktır. 

40 000 S 
f> 000 l 

120 000 Satınalınan; ilısai malûmatın tasnifine yararlı ma
kine ve makine fişi bedelleri için, bütçeye mevzu 
ödenek, fiyatların tahminden de fazla olduğu an
laşılması üzerine kâfi gelmemiştir, önce düşünü
len ve tasnif işi için gerekli miktarda fişin biran 
evvel yurda celbini sağlamak üzere bu miktar ek 
Ödeneğe ihtiyaç vardır. 

20 000 6 Eylül 1947 tarihinde Vaşington'da Hükümetimi
zin de davetli bulunduğu Milletlerarası İstatis
tik Kongresi toplanacaktır. Muhtelif istatistik 
konularını, bu meyanda 1950 yılı dünya nüfus 
sayımının ilmî esaslarını, millî gelir, millî gider, te
diye muvazenesi, genel oyun ölçülmesi gibi önemli 
konuları ele alacak olan bu kongreye Hükümeü-

Bu miktar ödeneğin tasarruf edileceği anlaşılmıştır. 

(S . Sayısı: 223 ), 



4 -
Eklenen Düşülen 

6. M. Lira Lira 

145 
146 

150 
155 
158 

2 
4 
3 

1 

1 

167 
168 
4 
5 

169 
172 
173 
170 

2 
3 

1 

ı—
i 

mizce iştirake karar verilmiş bulunmakta ve bu 
maksadı sağlamak üzere harb yılları içinde bu 
nevi kongrelerin toplanmaması yüzünden ödenek 
konmıyarak sadece tertibi bütçede bırakılmış olan 
bu bölüme 20 000 lira eklenmesi gerekmektedir, 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 

) ^ s o n u n a kadar bu miktar tasarruf sağlanmıştır. 

1 500 Fiilî sarfiyata ve illerden yapılan taleplere naza
ran yıl sonuna kadar ilâveten bu miktar ödeneğe 
ihtiyaç olacağı anlaşılmıştır. 

n * Yıl sonuna kadar bu miktar tasarruf sağlanmıştır. 

30 000 4 Ağustos'ta Kanada'da ve 22 Eylûl'de Vaşing-
ton'da toplanacak olan Milletlerarası Meteoroloji 
Kongresine Hükümetimizin iştiraki kararlaştırıl
mış olduğundan bütçeye konulan ödenek yetişme
yecektir. 

2 500 Milletlerarası Meteoroloji Kurumlarına ödenecek 
katılma payının bütçedeki ödenekten 500 lira faz-
la olduğu sonradan yapılan kati hesap neticesinde 
anlaşılmıştır. 

Diyanetişleri Başkanlığı 

163 1 20 000 Münhal kadroların karşılıklarından tasarruf edil
miştir. 

166 1 20 000 Bütçe Kanununa bağlı (D) işaretli cetveldeki ay
lıklı vâizlerede çocuk zammı verilmesi^ . . . . 

tarihli ve sayılı Kanunla kabul 
edilmiş olduğundan bu kanuna göre ödenecek ço
cuk zamları, karşılanacaktır. 

1 500 Posta ve telgraf ücretleri tertibine eklenmesi gere-
350 ken ödenek için karşılık olmak üzere bu tertipler-
340 den gösterilen miktarlarda bazı tasarrufların sağ-
500 lanması lüzumlu görülmüştür. 
700 

1 500 
60 

4 95° Ekleme sebebi 85 nci bölümün 1 nci maddesine ait 
gerekçede izah edilmiş. 

Adalet Bakanlığı 
İSO 3 1 061 584 5017 sayılı Kanunla kabul edilen yargıç ödenek

leri için bütçeye konulan ödenek, teklif edilen mik
tarların Büyük Millet Meclisince indirilmesi ve 

(S.. Sayışır 223) 
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meriyet müddetinin 1 Mart 1947 olarak kabulü 
üzerine aynı kanunun geçici maddesi hükmüne 
göre diğer dairelerin temsil ödenekleri de karşılan
dıktan sonra, bu miktar tasarruf olacağı anlaşıl-
mıştır. 

139 048 1947 yılı bütçesinin müzakeresinde Adalet Bakan
lığı çeşitli hizmetlilerine ait olarak Hükümetçe tek
lif edilen kadro ücretlerinin emsallerine göre az 
görülmesi üzerine birer miktar artırılması ciheti
ne gidilmiş olduğundan bu sebeple yıl sonuna ka
dar bu tertip için bu miktar ödeneğe ihtiyaç ola
caktır. 

1 000 000 Ekleme sebebi 85 nci bölümün 1 nci maddesine» 
ait gerekçede izah edilmiştir. 

19 000 Eklem« sebebi 101 inci bölüme ait gerekçede izah 
edilmiştir. 

Millî Savunma Bakanlığı 

32 138 979 Çeşitli savunma hizmetleri: 
Millî Savunma Bakanlığının yıl sonuna kadar olan 
ihtiyaçları için bütçe ile verilen âdi ve olağanüstü 
ödeneklere ilâveten 120 000 000 liranın daha veril
mesi icabetmekte olduğu anlaşılmıştır. Bu mikta-

- rın 32 138 979 lirası bütçelerin çeşitli tertiplerin
den yapdan tasarruflarla karşılanarak, bu bölüme 
aktarılması teklif olunmuştur. Geri kalan kısmın 
ek ödenek olarak verilmesi yine bu tasarı ile teklif 
edilmektedir. 

İçişleri Bakanlığı 

100 000 * Kadro tutarlarına nazaran yıl sonuna kadar 
100 000 lira ödeneğe ihtiyaç olacağı anlaşılmıştır. 

15 000 Devlete karşi mecburi hizmet taahhüdü bulunan, 
ancak kadrosuzluk yüzünden tâyinleri yapılama
dığından 2919 sayılı kanun hükülerine göre stajyer 
olarak merkezde çalıştırılmaları cihetine gidilen
lerle çeşitli sebepler dolayısiyle merkezde kalma
ları gerekli görülen Bakanlık Müfettişlerine öde
nen mesken bedellerini bütçeye yıl başında normal 
ihtiyaçlara göre konulan ödeneklerle karşılamak 
imkânı olamıyacaktır. 

150 000 Son defa tesbit olunan çocuk adedine ve fiilî öde
melere nazaran yıl sonuna kadar bu miktar öde-

. neğe ihtiyaç hâsıl olacağı anlaşılmıştır. 
2 000 Yabancı memleketlere staj için gönderilen kayma • 

(S. Sayısı: 223) 
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22 000 kamlarımızın masraflarını karşılamak üzere aktar
ma yapılabilmesini tenıinen bu iki tertipten gös
terilen miktarlarda tasarruf yapılması zaruri ol
muştur. 

200 000 Bucak müdürlerine 4465 sayılı Kanun gereğince 
her ay aylıklariyle birlikte verilmekte olan 15 lira 
devir ve teftiş yolluğu bütçenin onanmasından son
ra çıkan 5005 sayılı Kanunla 40 liraya çıkarılmış 

' bulunduğundan aradaki 25 lira farkın ödenebil
mesi için yıl sonuna kadar bu miktar ödeneğe ihti
yaç hâsıl olacaktır. 

,"> 000 Paris'te toplanacak olan Milletlerarası Şehircilik 
Kongresi ile, Cenevre 'de toplanacak Siyasal İlim
ler Kongresine Hükümetimizce de iştirake karar 
verilmiş olduğundan bütçede mevcut 6 001 liraya 
bu miktarın ilâvesine lüzum görülmüştür. 

24 000 4489 sayılı Kanun hükümlerine tevfikan staj için 
yabancı memleketlere gönderilen 13 kaymakamımı
zın kendilerine verilen aylık istihkakları ile ge
çinmeleri mümkün bulunmadığı, bulundukları ma
hal öğrenci ödenekleri de bunların aylık istih
kaklarından fazla olduğu cihetle, kanun yereğincc 
aradaki farkın da ödenebilmesi sağlanacaktır. 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
115 000 5006 sayılı Kanunla kabul Duyurulan Emniyet Ge

nel Müdürlüğü Teşkilât Kanunu karşılığı olarak 
bütçeye 700 000 lira ödenek konulmuş ve bu inik-
tarın hesabında kanunun yılbaşından itibaren uy
gulanacağı nazara alınmıştı. Kanunun Mart 1947 
iptidasından uygulanmasının kabul edilmesi do-
layısiyle bu tertipten tasarruf temin edilmiştir. 

25 000 Ekleme sebebi 101 nci bölüme ait gerekçede izah 
edilmiştir. 

29 000 Kadro münhallerinden ve yeni kadro ilâvelerinin 
yılbaşı yerine Mart 1947 iptidasından uygulanmış 
olmasından dolayı bu miktarın tasarruf edilebile
ceği anlaşılmıştır. 

4 000 Milletlerarası hudut formaliteleri ve pasaport iş
lerini incelemek üzere Cenevre'de toplanan kong
renin uzun sürmesi hasebiyle yol giderleri ve 
gündelikler tahminin üstüne çıkmış ve 1930 yı-
lmdanberi üyesi bulunduğumuz Milletlerarası 
Kriminel Polis Komisyonu toplantısına da bir 
üye göndermemiz kararlaştırılmış olduğundan bu 
tertip için, gösterilen miktarda ödeneğe ihtiyaç 
hâsıl olmuştur. 

( S. Sayısı : 223 ) 
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Jandarma Genel Komutanlığı 
30 000 Şimdiye kadar ödenen miktara ve illerden ya-

:. pılan taleplere göre yıl sonuna kadar bu miktar 
ödeneğe ihtiyaç olacaktır. 

4 000 Ekleme sebebi 8&nci bölümün İnci maddesine ait 
gerekçede arzolunnraştur. 

56 000 Ekleme sebebi 101 nci bölüme ait gerekçede arzo-
İunmuştur. 

40 000 Mayıs ayı sonuna kadar yapılan harcamalarda göz 
önünde tutularak yapılan hesaplara ve kadro-

250 000 larda yılbaşından sonra yapılan bazı eksiltniele-
50 000 re göre yıl sonuna kadar asgari bu miktar tasar

ruf sağlanabileceği anlaşılmıştır. 

Dışişleri Bakanlığı 

100 000 Bütçenin ihzar ve takdimi sırasında Elçilik vo 
Konsolosluklar hizmetlileri ücretlerinden kesil
mekte olan vergiler evvelki seneler matrahı esas 
tutularak hesaplanmıştı. Bilahara 7 Eylül karar
ları üzerine bu bölümden verilen tahsisata dö
viz fîatlarmın artışı nispetinde ilâve yapılmış ve 
vergiler de bu ilâveye göre beher hizmetliye isa
bet eden ücret üzerinden hesabedilince 204 000 li
ra gibi bu bölüme mevzu tahsisatın 1/4 ne baliğ 
kısmının vergi olarak tevkif ve irat edilmesi za
rureti hâsıl olmuştur.. 
Bu itibarla 1947 yılı ihtiyacı göz önünde tutularak 
istenen tahsisattan 70 000 lira kadar bir eksiklik 
husule gelmiş ve buna bu kere ihdas edilen Elçi
lik ve Konsoloslukların hizmetlileri ücretleriyle 
bir çok.yabancı memleketlerde hayat pahalılığının 
gittikçe artması dolayısiyle Elçilik ve Konsolos
luklarımızın vâki taleplerini karşılıvaMlmek için 
ek ödenek istihsaline zaruret görülmüştür. 

50 000 • Elcilik ve Konsolosluklarımızın bulunduğu bir 
çok memleketlerde kira bedellerinin mahallî kanun
larla artırılması ve bazı ecnebi paralarının tay-
motlefidİTİİTnesi (Belçika gibi) ve bazı dış teşkilât 
için yemden bina kiralanmasına zaruret hâsıl ol
ması sebebiyle bu bölümdeki ödeneğin artırılması 
zarureti karşısında kalınmıştır. 

50 000 Yeniden açılan Amman Elçiliği, istimalden sa-
% . r kıt olduğu mütahassıs raporlariyle sabit olan Nan-

"kin, Riyo de Janeyre Büyük Elçilikleri ile mia
dını doldurmuş Kahire Elçiliğimize satınalınacak 
yeni otomobillerle bunların işletme ve eskilerinin 

(S . Şayı^: 223) 



Eklenen Düşülen 
Lira Lira 

tamiri masrafı karşılığı olarak bu bölüme 50 000 
lira aktarılması zaruri görülmüştür. 

75 000 Yabancı memleketlerde her gün artmakta olan ha-
yat pahalılığı dolayısiyle kifyetsizliği görülen baş
ka giderler ödeneklerine ilâve suretiyle gönderil
mek zaruretinde kalınması ve ahvalin fevkalâde
liği dolayısiyle vaktinde mubayaa ve sevk edileme? 
mesi sebebiyle yeni ihdas edilen veya otomobili 
kullanılmaz bir halde bulunan Elçiliklerimizin 
otomobil ihtiyaçlarının taksilerle teinin edilmek 
zarureti karşısında bu bölümdeki ödeneğin kâfi 
gelmediği görülmekle bu aktarmanın yapılması 
zarureti hâsıl olmuştur. 

100 000 Evvelden derpiş ve tesbiti mümkün olmayan zi
yaretler dolayısiyle bu bölümde mevcut ödenek ta-
mamiyle bitmiştir. Ziyaretler tevali, etmekte ol
duğu gibi edeceği de tahmin edilmekte bulunduğun
dan. bunları karşılamak üzere 100 000 liralık öde
neğin bu bölüme tahsisine zaruret hâsıl olmuştur. 

19 000. Harb esnasında bazı memleketlerdeki tebamızı hi
maye eden İsviçre Hükümeti bu hususta yaptığı 
masraflarını bu kere Bakanlığımıza göndermiş 
olmakla bunların yekûnu olan 19 000 liranın İs
viçre Hükümetine ödenmesi Bern Elçiliğimiz vası-
tasiyle mezkûr Hükümet tarafından talebedilmek-
*dir. 

800 000 Muhtelif Milletlerarası Kurul ve Derneklere ka
tılma payı olarak bu tertibe konulan 1 613 560 lira 
dan 1 414 000 lira Birleşmiş Miletler Derneğinin 
giderlerine iştirak hissemizi teşkil ediyordu. 
Derneğin yemden yaptığı incelemeler sonunda bü
tün üye Devletlerle birlikte Hükümetimiz hisse
sinde de indirme yapıldığı ve bu paranın 668 404 
lira olarak tesbit olunduğu bu defa bildirilmiş ve 
bu para da ödenmiştir. Gerek bu sebeple gerek 
diğer katılma paylarmdaki değişiklikler dolayı
siyle bu miktarların tasarrufu mümkün olmuştur. 

Maliye Bakanlığı 
500 000 Münhal kadroların karşılıklariyle bir kısım askerî 

saymanlıkların kaldırılmasından dolayı tasarruf 
sağlanmıştır. 

400 000 ' Tesbit olunan çocuk adedine ve fiilî ödemelere* 
nazaran bu npktar ödeneğe ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

60 000 Fiilî ödemelere ve illerden yapılan taleplere na
zaran yıl sonuna kadarki ihtiyacı karşılamak üzere 
60 000 lira eklenmesine zaruret vardır. 

(Sr Sayısı: 223) 
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425 25 000 

440 1 20 000 

442/A 200 000 

447 15 000 

45JL 141 000 

457 1 60 000, 

458 3 000 000 
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Jikleme sebebi 101 nci bölüme ait gerekçede izah 
edilmiştir. 
Posta ve Telgraf Genel Müdürlüğü ihtiyacı için 
Darphane ve Damga Matbaasında müstacelen bas
tırılması icabeden 88 milyon aded posta pulunu?*, 
normal çalışma ile sağlanması mümkün olmıyaca-
ğmduıı fazla mesai yapılması zarureti hâsıl olmuş 
ve bütçeye normal mesaiye göre konulan ödenekle, 
•fazla mesai ücretlerinin karşılanmasına imkân kal
mamış ve esasen Hazineye 75 - 80 bin lira gelir de 
temin edecek olan bu iş için 20 000 liranın eklen
mesi 2arureti hâsıl olmuştur. 
Beş bucağın ilce haline getirilmesinin istikam ey
lediği giderleri karşılamak üzere bu tertibe 200 000 
lira konftbnuştur. Büyük Millet Meclisi Komis
yonlarında, teşkil edilecek kaza adedinin 15 e 
çıkarılması ve kanunun 1048 yılı iptidasında uygu
lanması kabul edilmiş ve Kamutayca da bu deği
şiklik aynen kabul edilmiş olduğundan konulan öde 
ııeğin sarf yeri kalmamıştır. 
Harb sonu iktisadi ve malî hareket \e tedbirleriyle 
ilgili kitap broşür ve çeşitli yazıların çoğalması, 

•> bunlara gerek satınalma gerek tercüme ücreti ola
rak daha fazla para harcanın asını intaç etmiş, di
ğer taraftan yabancı memleketlerin getirilen aylık, 
ücret ve emeklilik mevzuatı, bu mevzularda hazır
lanmakta olan kanunlar dolayısiyle, süratle tercü
me ettirilmekte bulunmuş olduğundan, bütçeye '-.«,-
nulan ödeneğin ihtiyaca kâfi gelm iveceği ani ası i 
m ıştır. 
Kanununa göre bütçelerde tertibi bulunnuyan defi
ne bulanlara yapılacak ödemeler yibi bazı hizmet
lerin karşılanması maksadiyle bugüne kadar fiilen 
yapılan sarfiyat da gözönünde tutularak bu iktnr 
ödeneğe ihtiyaç olacağı anlaşJ.,r:ştn\ 
Kaldırılan Toprak Mahsulleri Yergisinden doğma 
eski yıllara ait olup çeşitli sebeplerle ödeneme
miş bulunan borçlar karşılanacaktır. 
Hükümetimizin- de katıldığı Milletlerarası Sivil 
Havacılık Kongresinde, hava seferlerinin emni-

. yeti bakımından tesbit edilen esaslar ve sözleş
me ile yüklenilen veeîbeler dolayısiyle hava mey
danlarımızın esaslı tevsii ve tadil ve ıslahına za-

>_; ruret hâsıl olmuş ve bu maksadı sağlamak ve 
' beş yılda tahakkuk edilmek üzere hazırlanan 

programın tatMkı için 4860 sayılı Kanunla 
15 000 000 liraya kadar gelecek yıllara geçici 

( S. Sayısı : 223 ) 



- 1Û 

Düşülen 
Lira 

Tülden melere yetki alınnuştı. Bilâhara gerek iş 
programının genişletilmesi, gerek meydan inşaatı 
teçhizat ve hava taşıtları fiatlarmdan muhtelif 
sebeplerle husule gelen maliyet ve fiat farkları 
doiayısiyle programın 1947 yılında 8 000 000, geri 
kalan yıllarda da 35 000 000 lira harcanması su
retiyle tahakkuk ettirilebileceği neticesine varıl
mış, ve 4860 sayılı Kanunla alınan 15 milyon lira
lık geçici yüklenme yetkisinin 43 milyon liraya 
çıkarılması için hazırlanan kanun tasarısı Yük
sek Meclise sunulmuştur. 1947 yılı Devlet Hava
yolları Bütçesine bu hizmetler için 5 milyon lira 
konulduğundan programı gereğince bu yıl yapıl
ması takarrür eden ödemeler için genel bütçeden 
ilâveten 3 milyon liranın verilmesi icabetmektedir. 

100 000 Huşumu Sihhiye Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında hazırlanan bir kanunla 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü gelir
leri yıl sonuna kadar 150 000 lira civarında bir 
artış gösterecektir. Bu itibarla Hazinece yapı
lan yardımdan 100 000 liranın tenzili imkânı sağ
lanmıştır. 

250 000 5020 sayılı Kanunla kira bedellerine yapılan zam-
İAi' Vakıflar Genel Müdürlüğü gelirlerinde 
450 000 lira civarında bir artış husule getirmiş
tir. Bu itibarla, Hazinece bu Genel Müdürlüğe 
1947 yılında yapılacak 2 400 000 lira yardımdan 
250 000 lira düşülerek, Genel Bütçeye dâhil da
irelerin zaruri diğer ihtiyaçlarına harcanması uy
gun görülmüştür. 

400 000 Katma bütçe haline inkılâp eden İstanbul Üni
versitesi teşkilâtının istilzam edeceği giderlere 
yardım olmak üzere bu tertibe yılbaşında 
11 022 500 lira konulmuştu. Yüksek Meclise sunu
lan Teşkilât Kanunu tasarısındaki uygulama tari
hinin 1 . I . 1948 olarak değiştirilmesi üzerine bu 
miktar tasarruf edilecektir. 
1946 - 1947 kışını çok ağır şartlar altında geçiren 
İngiliz halkına Türk Hükümetinin naçiz bir ar
mağanı olmak üzere Kızılay Kurumu vasıtasıyla 
150 000 liralık bir yardım yapılması maksadiyle 
teklif olunmaktadır. 
Halkımızın kültür seviyesini yükseltmekte büyük 
faydaları aşikâr olan Ilalkevlerimize 1947 yılında 
1946 yılma nazaran bütçede tasarruf gayesiyle 
1 950 000 lira noksan yardım yapılmış ve Haîkev-
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İcriuiıı üzerlerine aklıkları işleri kendi gelirleri 
ve Hazineden aldıkları t 050 000 lira ile sağlama
ları düşünülmüştür. İnşa halinde bulunan bir 
kısım Halkevlerinin inşaatının biran evvel tamam
lan masını sağlamak maksadiyle bir miktar daha 
yardım yapılması uygun görülmüştür. 
Türk Dil Kurumu mesai ve neşriyatına bir yardım 
olmak üzere geçen yıl bütçesindeki yardım mik
tarına nazaran esasen bu yıl eksik ödenek konul
muş olduğu da nazara alınarak teklif edilmiştir. 

:» 000 000 Millî- Savunma ihtiyaçlarının karşılanması mak
sadiyle sermayesine mahsuben "Rtibank'a verilmek 
üzere bütçeye konulmuş bulunan 5 000 000 liradan 
î3 000 000 lirasının indirilmesi ve bu yıl bankaya 
sadeee 2 000 000 lira ödenmesi zarureti hâsıl ol
muştur. 

•"»00 000 Bir kısım özel İdare ve belediye hastanelerinin Ge
nel Bütçeye alınması için konulmuş bu ödenek 
devralma işinin gelecek yıla tehiri dolay isiyle ta
sarruf edilecektir. 

Devlet borçları 

29 ©00 000 İtfa karşılıkları olan bu bölümlerden Millî Savun-
1 000 000 ma ihtiyaçlarının karşılanması için tasarruf ya-
1 000 000 pıhnası zaruri görülmüştür. 

Vatani hizmet aylığı alanlar için bütçeye konu
lan ödenek bütçenin onanmasından sonra yürür
lüğe giren 4992 sayılı Kanunla bu nevi istihkak
lara yapılan zamlarla karşılamamaktadır. 

Millî Eğitini Bakanlığı 

220 000 Bu yıl kurulmsı düşünülen İstanbul Konservatu-
varı, Bale Okulu ve. Bursa Çinicilik Einslitüsünün 
ancak gelecek yıl kurulması mümkün olacağı ci
hetle kadrolardaki münhal terden elde olunan ta
sarruf da gözönüne alınarak bu miktarın tasarruf 
edilebileceği anlaşılmıştır. 
Bu güne kadar yapılan harcamalara göre yıl soiuı-

*" na kadar bu miktar ödeneğe ihtiyaç görüleceği an
laşılmıştır. 
Ekleme sebebi 85 nci bölümün 1 nci maddesine ait 
gerekçede izah edilmiştir. 
"Ekleme sebebi 101 nci bölüme ait gerekçede izah 
edilmiştir. 
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30 000 526 ııci bölümün 1 nci maddesine ait açıklamada 
da belirtildiği üzere, bu yıl faaliyete geçirilmesi 
düşünülen îstanbul Kouservatuvan ve Bale Okulu 
ile Bursa Çinicilik Enstiitüsünün aneak gelecek 
yıl Faaliyete geçmesi mümkün olduğundan bu mik
tar tasarruf elde olunmuştur. 

44 900 Yabancı memleket]erde kalen mevcut öğrenci ade-
12 025 dine ve bu öğrencilere verilen aylık öğretim öde-
17 975 ueklerine nazarau bazı öğrencilerin de yıl içinde 
30 000 yeniden gönderilmesi ihtimaline karşı ödenek ko

nulmuş olan bu tertiplerde tasarruf sağlanacaktır. 
5 000 Diğer bölümlere eklenmesi, teklif olunan ödenek

lerin. karşılanabilmesi için bu. tertipten 5 000 li
ralık tasarruf yapılacaktır. 

50 000 Hu yıl orta öğretim okurları için kamp açıl ma
sından sarfınazar edilmiş ve Yüksek Okullar 
kapılılarının Millî Savunma Bakanlığınca düzen
lenerek giderlerinin de bu Bakanlık bütçesinden 
karşılanması kararlaştırılmıştır. 

Bay indi rlı k Bakanlığı 
IX) 000 Ekleme sebebi 85 nci bölümüu 1 nci maddesine 

ait gerekçeo izah edilmiştir. 
100 000 Bütçeye konulan 90 C30 liranın mühim bir kıs

ın; sarf edilmiştir. Başkentin büyük bir ihtiya-
cnıı karşılıyau Gençlik parkına halk tarafından 
gösterilen rağbet nazarı dikkate alınarak parka 
vo yolların» düzen verilmesi ve mevcut tesislerin 

•• bakım altına alınması ve teşeir edilen sahaların 
sulanması gibi hizmetlerin yerine getirilmesi 
uıaksadiyle yıl. sonuna kadar daha 100 000 liraya 
ihtiyaç görül m ektedir. 

200 000 Millî Savunma ihtiyaçlarının karşılanması maksa-
108 00Ö diylo bu tertiplerdeki ödeneklerin taahhüde bağ-
254 500 lanmış islere ait olanlar dışında kalan kısımları-
900 090 mu tasarruf edilmesi lâzım gelmiştir. 
300 000 
220 000 
72 000 

1 000 000 Birçok il ve ^çelerde başlanmış Hükümet ko
naklarının biran evvel ikmali bu suretle bu yer
lerin muntazam bir Hükümet konağına süratle 
sahip kılınmalarını sağlamak uıaksadiyle teklif 
olunmaktadır, 
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613 2 . 150>OOQ Son .günlerde memleketin muhtelif bölgelerinde 
ûui tuğyaıüar yüzünden yıkılmış olan köprülerin 

... *. yenilenmesi voya esaslı onarmaları için bu. mik
tar ödeneğe ihtiyaç, hâsıl olmuştur. 

3 300 000 • -•- . Ask+.ri maksatlarla gecen, yıl kısa bir zamanda ve 
kısmen kı>: mevsiminde onarılmış olan 2500 kilo
metrelik yol şebekesinden normal bakımın dışında 
yapılması bu yolları daha iyi bir duruma sokmak 

• bakımındai1. lüzumlu bulunan sürekli onarma
lar için 300 000 liralık ödeneğe ihtiyaç bulun
muştur. 

öl4 .2 40 U00 8u işleri işletme giderleri için bütçeye konulan 
;, ödenek yıl sonuna kadar olan ihtiyacı karşılanıl 

yaeaktır. 
(»lü - 2 000 000 Bütçeye 2 472 138 liralık ödenek konmuştur. Tek

nik zaruretler dolayısiyle inşaat sisteminde yapıl an 
değişiklikler yüzünden işin mevcut sözleşme hü
kümleri dahilinde yürütülmesine mütaahhit yanaş
madığından, bu iş bir karara bağlanmak -üzere 
Hükümetçe tetkik edilmektedir. Karar neticesin
de sözleşmenin tasfiyesi veya mütaahhit aleyhine 
bozulması cihetine gidileceğine göre, yıl sonun.-.» 
kadar muhtemel tediye ve masrafları karşılamak 
üzere 418 küsur bin liranın bırakılarak 2 000 000 
lirasının Millî Savunma' ihtiyaçlarına karşılık gös
terilmesi uygun görülmüştür. 

617 .70ÜU00,...- 4993 sayılı Kanunla Tunceli İlinin merkezi olan 
. . . . . . ' . ' • •.'"•- Kalan'da yaptırılması ieabeden resmî binalar!.) 

-memur evleri ve âeil imâr • işleri için t 000 000 
liraya ihtiyaç bulunduğu tesbit olunmuştur. İnşaat 
mevsimi ve dolayısiyle harcanabilecek para gö/.-
önünde tutularak ihtiyacın bu yıl 400 000. gelecek 
yıl da 600 000 lira verilmesi suretiyle karşılanması 
uygun görülmüştür. Diğer Genel Müfettişlik böl
gelerinde yapılacak bina, yol gibi imar isleri için 

,. .- ihtiyaç görülen 300 000 liri»..ile birlikte 700 000 lira
lım eklenmesi teki i C edilmektedir. 

618 ..,.*. ;• • -• • - 2 100 000 • Bütçeye 2 800 000 liralık ödenek konmuştur. Ya
bancı memleketlerden gelen malzemedeki fiyatlar m 
artışım ileri sürerek sözleşmelerinde değişiklik y;ı-
- pumasını istiyen mütaahhitlerin bu dununu Da
nıştay'ca incelenmekte bulunmuş ve henüz bir ka-

" - • • • - " i - rara vanlâmamıştır. Karar neticesinde sözleşme-
. -.•..;-;..- . - • * tt|n; tasfiyesi veya mütaahhit aleyhine bozulması 

. . ...'-_ *."-* "•-*•' cihetine gidileceğine göre 700 000 lirasının şimdi-
:' : - ye kadar yapılmış ve yıl sonuna kadar çıkması 
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muhtemel masraflar karşılığı olarak tertibinde bı 
rakılarak geri kalan kısmının Millî Savunma ihti
yaçlarına karşılık tutulması muvafık görülmüştür. 

Ekonomi Bakanlığı * 

20 000 Zaman zaman münhal kalan kadrolar dolayısiyle 
l'iileu bu miktar tasarruf elde edilmiş bulunmak
tadır. ^ 

Sağlık ve Sosyal Vardım Bakanlığı 

700 000 Münhal kalan kadrolar karşılıklarından bu miktar 
tasarruf elde edilecektir. 

28 786 Köy Sağlık Memurlarına 4599 sayılı Kanun hü
kümlerine göre verilmesi gereken aynı yardımın 
bütçenin hangi tertibinden verileceği gösterilme
miştir*. Yüksek Meclise sunulan Sağlık Bakanlığı 
Kuruluş Kanununa ek kanun tasarısında bunları ti 
aynı yardımlarının 648 nei bölümün 3 ncü madde
sinden verilmesi teklif edilmiş bulunmaktadır. 
ihtiyacın bir kısmı maddeler arasında yapılan ak
tarmalarla karşılanmış bakiyesi olan 28 786 lira
nın da diğer bölümlerden bu maddeye aktarılma-

f sına zaruret hâsıl olmuştur 
20 000 Ekleme sebebi 85 nci bölümün 1 nci maddesine ait 

gerekçede izah edilmiştir. 
400 000 Cenup hudutlarımızda çıkan ve çok sıkı tedbir-
50 000 lerle söndürülen veba salgım dolayısiyle bu ter-
25 000 tiplere yılbaşında kamil an ödenek harcanmış ol

duğundan. yıl sonuna kadar çıkması muhtemel 
ihtiyaçları karşılamak ve ani hadiseler karşısında 
derhal tedbir alınabilmesini sağlamak üzere bu 
•miktar ödenek eklenmesine lüzum görülmüştür. 

28 780 Sağlık, memurları ve Sağlık koruyucuları kadro-
larmdaki münhalîer dolayısiyle bu miktarın di
ğer ihtiyaçlara aktarılması mümkün olmuştur. 

.156 000 Bütçenin hazırlanmasında zuhulen eksik hesap-
• lanması yüzünden 4805 sayılı Kanuna göre Ha

zinece ödenmesi ieabeden rc 5 emekli kesenekleri 
için yıl sonuna kadar bu miktar ödeneğe ihtiyaç 
olacağı neticesine varılmıştır. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
14 000 ;f Bfctçeye Gümrük ve Tekel Bakanlığının yıllık 

- normal ihtiyaçları için ödenek konulmuştur. Büt
çenin onanmasından sonra 1948 yüı başından iti
baren uygulanmasına karar verilen yeni Devlet 
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Muhasebesi Grene! Yönetmeliğinin gerektirdiği ve 
Gümrük Saymanlıkları ile, başmemurve memur
luklarına şimdiden gönderilmesi ieabeden defter 
ve cetvellerin bastırılması iğin bu miktar ödenek 
alınmasına lüzum hâsıl olmuştur. 

697 8 000 Ekleme sebebi 101 nei bölüme ait gerekçede izah 
olunmuştur. 

703 6 11 500 Mahallî gelirleri ile, giderlerini karşılıyamıyan 
Gümrük idarelerine başka mahallerden ye Güm
rük İdarelerinden merkeze Ziraat Bankası veya 
posta ile-gönderilen paraların taşıma giderlerine 
harcanan mezkûr tertipteki ödenek, gerek Güm
rük Besim vee Vergilerinin geçen yıla nazaran art
mış olması, gerek memur ve müstahdemlerin aylık 
istihkaklarının yükselmiş bulunması dolayısiy 
le, yılbaşın bu amiller de nazarı dikkate alınması
na rağmen ilk yıl olması dolayısiyle tahminde tam 
isabet gösterilememesi yüzünden ihtiyaca kâfi gel
memiştir. 

704 20 000 Ekleme sebebi 101 nei bölüme ait gerekçede izah 
edilmiştii'. 

727 1 303 500 taşe işlerinde yapılan esaslı tasarruf hareketleri, 
geçen, yıldan bir kısım erzakın tahminden fazla 
devredilmiş bulunması, ve bazı terhislerin de ya
pılmış olması dolayısiyle tasarruf sağişnmıştır. 

7,34 ı 50 000 Motorlu vasıtaların onarma işlerinin kısa bir za
manda yapılabilmesini sağlamak için 4 aded sey
yar otomobil tamirhanesi alınması lüzumlu gö
rülmüş ve bütçeye konulan ödenekle ihtiyacın kar
şılanmasına imkân bulunmadığından bu miktarın 
eklenmesi ieabetmiştir. 

2 150 000 Yeniden alınmış olan 12 aded dizel motoru liman 
ve büyük yelkenli motörlere monte edilmekte ol
duğundan gerek bunların, gerek yeni alınmış olan 
17 kamyonla 60 aded jîp arazi biftek otomobilinin 
giderleri karşılanacaktır. 

Tarım Bakanlığı 
747 2 5 000 Yeniden açığa çıkarılan memurların yılbaşında 

- , tahmin olunan miktarın üstüne çıkması dolayısiy
le, mevcut ödenek ihtiyaca kâfi gelmemiş, diğer 

, ^ . taraflın bu bölümün 1 nei maddesinet ait gerek
çede de 4zah olunan sebepler dolayısiyle aylıklar 

•• tertibino.de ödenek eklenmesi icabettiğinden ih
tiyacın maddeler arasında aktarma yapılması su-

_. . -.i. • . u retîyle karşılanmasına da imkân kalmamıştır. 
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Bu tertibe konulan ödeneğin kadro ihtiyacına na
zaran 650 lira noksan olduğu bilhesap anlaşıl
ın ıştır. 
Bir taraftan Yüksek Ziraat Enstitüsü, Ziraat 
Âlet ve Makineleri İhtisas Okulu, Orta Tarım 
Okulları mezunlarından memuriyet talep edenle
rin, diğer taraftan henüz memuriyete alınmadan 
silâh altına alman ve bu defa terhis olunan ele-

• ' • m anların tahmine nazaran çokluğu dolay isiyle 
mevcut münhal kadrolar tamamen dolmuş ve hu 
yüzden bunlardan bir kısmının, 2910 sayılı Kanun 
hükümlerine göre stajyer olarak istihdamlarına 
zaruret hâsıl olmuştur. Bu sebeple bütçedeki 
aylıklar ödeneği ile, bu ödeneğin yükseliş ve al
çalışı ile yakın alâkası bulunan çocuk ve yakacak 
zamları ile doğum yardımı ödeneklerinin ihtiyaca 
kâfi gelmiyeceği anlaşılmıştır. 

763 1 13 192 Eklenmesi teklif olunan ödenekler karşılanmak 
•'< 9 229- üzere bu tertiplere ait hizmetleri de aksatmıyacak 

42 000 surette tasarruflar yapılacaktır. 
6 200 
4 043 
1 400 747 nci bölümün 2 ne i maddesiyle 749 ncu bolüme 
2 500 aktarma yapılabilmesini sağlamak üzere tasarruf 
1 100 edilecektir. 

27 035 1947 yılma kadar, Tarım Bakanlığının iştigal 
mevzuları arasında bulunan muhtelif işlere ait neş
riyat, ilgili hizmetin genel giderler tertiplerinden 
ödeneklerden satm alınmakta idi. Bu vıl Savıştay 
Başkanlığınca, hangi hizmeti alâkadar ederse et
sin, neşriyatın bu tertipten satın alınması icabede-
ceği karar altına alınmış ve bütçe yılı başında 
bunlara ait ödeneklerin diğer yıllardaki esaslara 
göre ilgili genel giderler tertiplerine konulmuş ol
ması sebebiyle bu tertibe bu maksat için 27 033 
lira ödenek eklenmesi zarureti hâsıl olmuştur. 

779 38 400 Bütçenin tanzimi sırasında beherine yılda 600 lira 
verilmek üzere ve 100 aded Teknik Ziraat öğret
meni için konulan ödenek, terhisler dolayısiyle 
kadrolara yeniden ve fazlasiyle iltihak eden öğret
menlerin ihtiyaçlarına kâfi gelmemiştir. 

791 15 000 Yıl sonuna kadar bu miktar tasarruf edilecektir. 
798' 1 • 510 681 Millî Savunma Bakanlığı ihtiyaçları ile Tarım Ba-

2 19 000 kanlığının aylık tertibi için olan ihtiyacı karşüan-
i 3 25 000 mak üzere taahhüde bağlanmamış kısımlardan bu 

'" «'• . miktarların tasarrufu zaruri görülmüştür. 

764 
767 
769 
769 
772 
773 
775 

1 
• ı 
4 
5 
12 

1 
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Eklenen Düşülen 

B. M. Lira Lira 

Ulaştırma Bakanlığı 
816 1 14 000 Mayın yoketme işleri için kiralanmakta olan küçük 
817 1 14 000 motörler, daha kârlı işler bulduklarından mayın 

yoketme gibi tehlikeli ve zor işlere git.nekteu ka
çınmakta ve çok yüksek ücret istemektedirler. Da
ha uzun müddet mayın yoketme işi ile uğraşıla
cağı gözönünde tutularak, motorlu vâsıtanın satın-
alınması ve bu maksadı teminen mayın yoketme 
hizmetlerine ait ödenekten 14 000 liranın deniz 
taşıtları satmalına tertibine aktarılması uygun gö
rülmüştür. 

Ticaret Bakanlığı 

829 1 100 000 Ticaret Bakanlığı Teşkilât Kanununda yapılması 
düşünülen değişiklik için bütçeye konulan yıllık 
ödenekten,-bu teşkilâtın bu yıl yalnız altı aylık dev
re için tatbik olunması muvafık görülmesi üzerin 3 
bu miktar tasarruf elde edilmiştir. 

838 14 250 Ekleme sebebi 101 nci bölüme ait gerekçede izah 
edilmiştir. 

Çalışma Bakanlığı 

Millî Savunma Bakanlığı ihtiyacının karşılanması 
maksadiyle tasarruf yapılmıştır. 

5 000 Ekleme sebebi âö nci bölümün 1 nci maddesine ait 
gerekçede izah olunmuştur. 
Milli "-Savunma Bakanlığı ihtiyaçlarının karşılan
ması maksadiyle tasarruf yapılmıştır. 

855 
860 
861 
863 

864 
865 
866 

871 
877 

1 
5 
5 
1 

2 
1 
3 

5T000 
1 000 
1 000 

15 000 
1 000 
5 000 
2 000 
10 000 
30 000 

Millî Sa^ 
87 86İ 021 özel 87 861 021 Eklenme sebebi (1) sayılı cetvelin Millî Savunma 

kısmındaki (özel) bolüme ait gerekçede arzo-
lunmoştur. 

Maliye Bakanlığı 

468 6 000 000 Malûm bulunduğu veçhile, bilhassa sabit gelirli va
tandaşların gelirlerini artırmak maksadiyle aylık 
ve ücret istihkaklarına muhtelif kanunlarla yapı
lan zamlar dolayısiyle, Genel Bütçeden özel îdare 
ve belediyelere de yardım yapılması zarureti hâsıl 
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Eklenen Düşülen 

B. M. Lira Lira 

olmuş ve bu maksatla 1947 yılı bütçesine 17 926 108 
lira konulmuş ve geri kalan ihtiyaçlarının da bu 
idarelerin gelirlerini artıracak tedbirlerle karşılan
ması düşünülmüştü. Ancak gelirlerinin artırılma
sını sağhyaeak bu tedbirlerden birini teşkil eden 
Yol Yergisi Kanununda yapılması düşünülen de
ğişiklik henüz son şeklini almamış olduğundan bu 
idarelere ilâveten bu miktar yardım yapılması za
rureti hâsıl olmuştur. 

Madde: 3. 
Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü 

95/A 11 250 Amerikada kurulması düşünülen haberler bürosu
nun bu yıl için muvakkat kadrolarla idaresi uy
gun görülmüş olduğundan alınacak muvakkat kad 
rolar karşılanacaktır. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

207/A 22 500 5017 sayılı Kanuna göre Tapu ve Kadarstro yar
gıçlarına verilmesi icabeden yargıç ödenekleri için 
yeniden bir bölüm açılması ve buraya 22 500 lira 
olağanüstü ödeneğin konulması icabetmektedir. 

Maliye Bakanlığı 
t:>>9 14 9 500 Maliye Bakanlığının mühim ve müstaeel işle

rinde kullanılan ve esasen miadını da çokdan 
doldurmuş bulunan hizmet kamyoneti çalışanııya-
cak şekilde köhneleşmiş bu bakımdan yeni bir 
hizmet kamyonetinin alınmasına zaruret görül
müştür. Mevcut vasıtanın tamirlerle yıl sonuna 
kadar hizmette tutulması düşünülerek yılbaşında 
bütçeye satmalma karşılığı konulmamış olduğun
dan yeniden açılan bu tertibe bir kamyonet mu
bayaasına kifayet edecek derecede ödenek tek
lif edilmiştir. 

477/A 15 000 Balat Musevi Hastanesi Harb yıllarının tevlit et
tiği hayat pahalılığı dolayısiyle gelirleriyle gider
lerini karşılamak imkânını bulamamış ve bu yüz
den bir kısım pavyonlarını kapatmak mecburiye
tinde kalmıştır. 80 yıldanberi mütevazi bir şekil
de çalışan ve bütün vatandaşlar için esaslı hiz
metler gören bu sağlık müessesesine hayatını ida
me ettirebilmesi için diğer hastanelere yapıldığı 
gibi 15 000 lira yardım yapılması muvafık görül
müştür. 
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Eklenen Düşülen 

B. M. Lira Lira 

478/A 15 000 Gelirlerin giderlerini karşılamaya kâfi gelmiyen 
İstanbul Menkul kıymetler ve kambiyo borsasına 
her yıl genel bütçeden bir miktar yardım yapıl
makta idi. idarenin gelirini artıracak tedbirin 
alınarak bademe Hazineden • yardım yapılması 
bütçenin tanziminde muvafık görülmemiş ve bu 
maksatla yardım ödeneği kabul edilmemiş idi. An
cak bu maksatla hazırlanan tasan henüz kanun 
halini almamış bulunduğundan hizmetin aksama
ması için 15 000 liralık yardımın bu yıl dahi 
idame ettirilmesine lüzum hâsıl olmuştur. 

Millî Eğitim Bakanlığı 
579/A 162 000 Devlet memurlarının aylak; istihkaklâ*aıa 

muhtelif kanularla yapılan zamlardan 1338 
ve 2005 sayılı Kanuna göre kurulu okul 
pansiyonları, memurlarının da faydalandı
rılmaları neticesinde bu idarelerin gelirleri ig-
derlerini karşılamaya kâfi gelmemiştir. Ve bu 
yüzden buralarda çalışan bazı memur ve hizmetli
lerin istihkakları ödenememiştir. Sonradan alı
nan bazı idarî ve kanuni tedbirlerle, bu hâlin önü
ne geçilmiş ise de evvelce bu suretle teraküm et
miş borçlarm ödenebilmesi için pansiyonlara Grenel 
Bütçeden bu miktar bir yardım yapılması zaruri 
bulunmuştur. 

Ekonomi Bakanlığı 
642/A 25 000 Üyesi bulunduğumuz Milletlerarası Kömür Ku

ruluna ödenmesi izabeden yıllık katılma payımız 
karşılığıdır. 

Çalışma Bakanlığı 
875/A 137 000 Üyesi bulunduğumuz Milletlerarası Çalışma Kuru 

luna ödenmesi icabeden yıllık katılma payımız kar
şılığıdır. 

Madde : 4. — 
1936 -1937 yıllarında Ankara şehri dâhilinde yollar için gerekli istimlâklerin yapılması maksadiyle 

Ankara Şehri îmar Müdürlüğüne verilen Hazine kefaletiyle istikraz salâhiyetini idare kullanmış 
ve temin ettiği paraları gösterilen yollar için yaptığı istimlâklara harcamış idarenin yaptığı bu is
tikraz kefalet sebebiyle Hazinece ödenmiştir. O yıllara ait hesapların Sayıstayca tetkikmda kefalet 
dolayısiyle ödenen paranın îmar Müdürlüğünden geri almması gerekli olduğu bildirilmesi üzerine 
bu paranm tahsiline tevessül edilmiştir. Ancak îmar Müdürlüğü giderleri esasen kanuna göre 
Genel Bütçeden verilen paralarla karşılanmakta olmasına göre şehir işleri için sarfedilen bu para
nın îmar Müdürlüğünden geri alınmasına lüzum ve imkân görülemediğinden madde teklif olun
muştur. 

Kanun tasarısı yukarda arz ve izah olunan sebeplerle Yüksek Meclise sunulmuş bulunmaktadır. 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFİ 

1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 1947 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A) işaretli cetvelin ilişik (1) sayılı cetvelde 
yazılı tertipleri arasında 46 842 165 liralık ak
tarma yapılmıştır. 

MADDE 2. — 1947 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A) işaretli cetvelin ilişik (2) sayılı cetvelde 
yazılı tertiplerine 93 861 021 lira ek ödenek ve
rilmiştir. 

MADDE 3. — 1947 yüı Bütçe Kanununa bağ
lı (A) işaretli cetvelin yeniden açılan ilişik (3) 
sayılı cetvelde yazılı tertiplerine 397 250 lira ola
ğanüstü ödenek konulmuştur. 

MADDE 4. — Ankara Şehri İmar Müdürlü
ğünün 2528, 2683 ve 3196 sayılı Kanunlar gere
ğince, kamulaştırma işlerine harcanmak üzere 
yaptığı istikrazlar için, Hazinece, kefalet dola-
yısiyle. ödenen 511 900 lira adı geçen müdürlük
ten aranmaz. 

MADDE 5. -
yürüt lüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 6. — Bu kanunu Maliye L akanı yü-
ri'ıür. 

Başbakan 
R. Peker 

Devlet Bakanı 
M. A. Renda 

Millî Savunma Bakanı 
C. C. Toydemir 

Dışişleri Bakanı 
H. Saka 

Millî Eğitim Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

Ekonomi Bakanı 
T. B. Balta 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Coşkan 

Ulaştırma Bakanı 
§. Koçak 

Çalışma Bakanı 
Dr. 8. İrmak 

Sa. 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 
M. ökmen 

Adalet Bakanı 
§. Devrin 
İçişleri Bakanı 
§. Sökmensüer 

Maliye Bakanı 
H. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
C. K. Incedayı 

ve So. Y. Bakanı 
Dr. B. Uz 

Tarım Bakanı 
F. Kurdoğlu 

Ticaret Bakanı 
A. İnan 
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Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

B. M. Ödeneğin çeşidi Eklenen Düşülen 

Danıştay Başkanlığı 

85 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
1 Posta ve telgraf ücretleri 10 000 

Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü 

95 Hizmetliler ücreti 11 250 
100 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 

2 Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri 70 0Ö0 
101 Kira karşılığı 14 900 
103 Yolluklar 

3 Yabancı memleketler yolluğu 30 000 
106 Yaym, turizm ve propaganda giderleri * 98 000 
107 Ajans ödeneği ve ajans dış muhabirleri her türlü ücret ve 

giderleri 150 000 
109 Basm ataşelikleri ve haber büroları giderleri 

1 Genel giderler 88 000 
2 Sürekli ve geçici görev yollukları 10 000 

Bölüm toplamı 98 000 

117 Yeniden radyo istasyonları kurulması ve eldeki istasyonun -
esaslı genişletme, değiştirme ve düzenleme her türlü giderleri 4 000 000 

İstatistik Genel Müdürlüğü 

120 Geçici hizmetliler ücreti 45 000 
131 Nüfus sayımı giderleri 40 000 
132 Yayım giderleri 

2 Baskı, yayın ve her türlü cilt giderleri 5 000 
133 Makina ve makina fişi satmalına karşılığı 120 000 
136 Milletlerarası kongrelere katılma giderleri 20 000 

Devlet Meteoroloji İsleri Genel Müdürlüğü 

145 Merkez büro giderleri .. „ _ _ _ _ 
2 Döşeme ve demirbaş 500 
4 Isıtma 500 

146 İller büro giderleri f t ; ; ^ 
3 Aydınlatma 1 500 

(S . Sayısı: 22$X 

Bölüm toplamı 1 000 



fc. M. ödeneğin çeşidi Eklenen l)üşüieıı 

150 Taşıt giderleri 
1 Taşıt giderleri 

155 Her türlü rasat, telli ve telsiz haberleşme ve dinleme alet ve 
cihazları, gereçleri satmalma, kurma, denetleme, onarma ve 
işletme giderleri, gezici istasyonların işletme, nakil vasıtala
rının işletme ve onarmaları ve karoserlerinin yaptırılmaları 
giderleri 

158 Milletlerarası meteoroloji giderleri 
1 Toplantı ve sergilere gönderileceklerin yolluk ve başka gi

derleri 30 000 
2 Milletlerarası meteoroloji kurumlarına ödonocek katılma kar

şılıkları 500 

Bolüm toplamı 30 500 

Diyanet İşleri Başkanlığı 
163 Aylıklar 

1 Memurlar aylığı 
166 4178 ve 4598 sayılı Kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve 

yardımlar 
1 Çocuk zammı 20 000 

167 Merkez büro giderleri •- ' 
2 Döşeme ve demirbaş 

168 iller büro giderleri 

1 000 

30 000 

20 000 

1 500 

169 
170 

172 

173 

3 
4 
5 

1 

1 

Aydınlatma 
Isıtma 
Öteberi giderleri 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
Posta ve telgraf ücretleri 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Giyecekler 

Bölüm toplamı 

4 950 

350 
340 
500 

1 190 

700 

1 500 
60 

Adalet Bakanlığı 

180 Aylıklar 
3 Yargıç ödeneği 

181 Hizmetliler ücreti 
İST Posta, telgraf ve telef on ücret ve giderleri 

1 Posta ve telgraf ücretleri 
188 Kira karşılığı 

139 084 

1 000 000 
19 000 

1 061 584 
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ödeneğin çeşidi EMenen Düşülen 

Millî Savunma Bakanlığı 

Olağanüstü 
Çeşitli savunma hizmetleri 

İçişleri BakanUğt 

Hizmetliler ücreti 
Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı Kanunlar g^reğia-ee. yapüaoak zamlar ve 
yardımlar 

1 Çocuk zammı 
Devir yollukları 

1 Valiler ' T 

2 Kaymakamlar 
3 4465 sayılı Kanun gereğince bucak müdürlerine verilecek de

vir ve tef tiş giderleri 

32 138^9* 

100 000 
15 000 

150mt1 
' Ttrr^^^^*mxigi?mm*!ir 

200 ÛÖ0 

Bölüm toplamı 200 000 

Kongre, staj ve öğretim giderleri 
1 İçerde ve dışarda açılacak kongre giderleri ve bunlara gön

derilecek memurlar yollukları 5 060 
2 4489 sayılı Kanun gereğince staj için yaBâneİ memleketlere 

gönderilecek memurların yolluklariyle tahsil giderleri 24 000 

Bölüm,t»f4w 29O00 

2 000 
22 000 

24 000 

Emniyet Genci Müdürlüğü 

AylıMar 
1 Memurlar aylığı 

Kira karşılığı 
4367 sayılı Kanun gereğince" verilecek er tayın karşılığı 
Kongre, staj, tahsil giderleri 

2 Uluslararası kongre ve konferanslara gidecek ve inceleme için 
yabancı memleketlere gönderilecek memurların yollukları 

Jandarma Genci JComutanhğt 

41-78 ve 4598 sayılı Kanunlar gereğince verilecek zamlar ve yar* 
diBÜar 

3 Doğum yardımı 
4 ÖHte '-*:. > 

BöHiın teplaıaaı 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
1 Poiafcö ve telgraf ücretleri 

25 000 

4 000, 

4-OOfr 

34 OM 
:i M: iı ILI; 

5&090 

115 000 

29 000 
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ödeneğin çeşidi 

366 Kira karşılığı 
370 Muayyenat 

1 Tayinat 
2 Yem 

Bölüm toplamı 

Eklenen Düşülen 

40 000 

250 000 
50 000 

300 000 

389 

393 

404 
406 
409 

415 

420 

Dışişleri Bakanlığı 

Ücretler 
2 Elçilik ve konsolosluklar hizmetlileri ücreti 

Elçilik ve konsolosluklar giderleri 
1 Arsa, bina satmalma, yaptırma ve kira karşılıklariyle sigorta,. 

belediye vergi ve resimleri ve küçük onarma 
4 Taşıtlar satınalma karşılığı ve onarma, işletme giderleri 
5 Başka giderler 

Yabancı elçilerle konukların ağırlanma giderleri 
Himaye giderleri 
Uluslarası müesseseler ve Uluslar Derneğine katılma payı 

Maliye Bakanlığı 

Aylıklar ve temsil ödeneği 
1 Memurlar aylığı ve temsil ödeneği 

4178 ve 4598 sayılı Kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

1 Çocuk zammı 
3 Doğum yardımı 

425 Kira karşılığı 
440 Damga Basımevi giderleri 

1 İşletme ve işçi ücretleri 
442/A ilce teşkili giderleri 
447 Yazı ve tercüme ücretleri kitap ve dergi karşılığı ve 

dergisi giderleri * 
451 Düşünülmiyen giderler 
457 Eski yıEar borçları 

1 1942 - 1945 yılları borçları 
458 Devlet Havayolları Genel Müdürlüğüne 
459 Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne 
461 Vakıflar Genel Müdürlüğüne 
463 İstanbul Üniversitesine 
471 Kızılay Kurumuna 

100 000 

50 000 
50 000 
75 000 

Bölüm toplamı 175 000 

150 000 
19 000 

800 000 

500 000 

Bölüm toplamı 

ığı ve Maliye 

400 000 
60 000 

460 000 

25 000 

20 000 

15 000 
141 000 

60 000 
3 000 000 

200 000 

100 000 
250 000 
400 000 

150 000 

(S. Sayısı: 223) 



— 25 
Ödeneğin çeşidi Eklenen Düşülen 

Halkevlerine 
Türk Dil Kurumuna ~- ..* 
Sermayesine mahsuben Etibanka 
Genel bütçeye alınacak özel idare hastaneleri giderleri 

Devlet Borçlan 

Olağanüstü ödenek karşılıklarından ve İ715 sayılı Kanun ve 
ekleriyle diğer kanunların belirttiği kerteler içinde çıkarılan Ha
zine bonolarından doğan borçların faiz ve itfa karşılıkları 
4649 sayılı Kanun gereğince ödenecek büyük su işleri bonoları
nın amortismanları 
4604 sayılı Kanımun birinci geçici maddesi gereğince yapılacak 
ödemeler karşılığı 
Vatani hizmet karşılığı bağlanan aylık ve ödenekler 

Millî rEğitim Bakanlığı 

Aylıklar 
Memurlar aylığı, ve. temsil ödeneği -
Merkez büro giderleri 
Aydınlatma 
Posta, Telgraf ve Telefon ücret ve giderleri 
Posta, ve telgraf ücretleri 
Kira karşılığı 
Yüksek okullar genel giderleri 
Ankara Devlet Konservatuvarı ile İstanbul Kfaişerv%tuvarı 
ve Bale Okulu 
Müzeler ve anıtlar genel giderleri 
Tabancı memleketlere gönderilecek .öğrencilerin tahsil ve yol 
paraları 
Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü 
Askerî Fabrikalar Genel Müdürlüğü 
Harita Genel Müdürlüğü 
Çalışma Bakanlığı -

' ; Bölüm toplamı 

Üniversite ve yüksek okulların muhtaç öğrencileri için, giyim 
eşyası giderleri 

(ICaıap giderleri 

Bayındırlık Bakanlığı 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
Posta ve telgraf ücretleri 
Ankara Gençlik Parkı giderleri 
^örekli onsrtftâHoe bakım 

250 000 
23 000 

3 000 000 
500 000 

29 000 000 

1 000 000 

1 000 000 
24 250 

5 000 

100 000 
30 0000 

50 000 

60 000 

100 000 

220 000 

30 000 

44 900 
12 025 
17 975 
30 000 

104 900 

5 000 
50 000 
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B, M. ödeneğin çeşidi Eklenen Düşülen 

612 Yapı ve imar işleri yapma, kamulaştırma ve esaslı onarma gi
derleri 

2 Adalet Bakanlığı 
4 Emniyet Genel Müdürlüğü 
5 Jandarma Genel Komutanlığı 
6 Maliye Bakanlığı 
8 Millî Eğitim. Bakanlığı 

10 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı = 
11 Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
13 Ulaştırma Bakanlığı 

1 000 000 

200 000 
108 000 
254 500 

900 000 
300 000 
220 000 
72 000 

Bölüm toplamı 1 000 000 2 054 500 

613 Yollar ve köprüler 
2 Şose ve köprüler yapma karşılık ve giderleriyle her türlü ma-

kina, ,aletler, gereçler karşılık ve giderleri 150 000 
3 Sürekli onarmalar 300 000 

Bölüm toplamı 450 000 

620 

647 

648 

655 

661 

1 

1 

3 

1 

1 
2 
3 

Aylıklar 
Memurlar aylığı 

Sağlık ve Sosyal Yazdım 

Aylıklar 
Memurlar aylığı 
Ücretler 
Köy Sağlık memurları ücreti 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
Posta ve telgraf ücretleri 
Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla savaş 
Genel giderler 
Geçici görev yolluğu 
Taşıtlar 

Bakanlığı 

Bölüm toplamı 

28 786 

25 000 

400 000 
50 000 
25 000 

. 475 000 

614 Su işleri 
2 İşletme giderleri 40 000 

616 Atatürk Anıtı yapma ve her türlü giderleri 2 000 000 
617 Genel Müfettişlikler bölgelerinde yaptırılacak yollar ve imar 

işleri her türlü giderleri 700 000 
618 Ankara Tıp ve Fen Fakülteleri yapımına ilişkin her türlü gi

derler 2 100 000 

Ekonomi Bakanlığı 

25 000 

750 000 
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B. M. ödeneğin çeşidi . Eklenen Düşülen 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

695 
697 
703 

724 
727 

747 

752 

6 

1 

-----

1 

Basılı kâğıt ve defterler 
Kira karşılığı 
Gümrük idareleri giderleri 
Para gönderme giderleri 
Kira karşılığı 
Muayyenat 
Tayinat 

Aylıklar 
Memurlar aylığı 
4178 ve 4598 sayılı Kanun' 

14 OÜÜ 
8 000 

11 500 
20 000 

Tarım Bakanlığı 

251 031 

1 Çocuk zammı 50 000 
2 Yakacak zammı 2 000 
3 Doğum yardımı 40 000 

Bölüm toplamı 92 000 

763 Tarla tarımı, ıslah deneme, üretme temizleme ve tecrübe işleri 
1 Genel giderler 
3 Kamulaştırma işleri 

673 Sağlık memurları ve sağlık koruyucularının hayvan yemi kar
şılığı 28 786 

679 4644 ve 4805 sayılı Kanunlar gereğince ödenecek emekli kese
neği karşılığı 156 000 

103 500 

13 192 
9 229 

22 421 

42 000 

6 200 

Bölüm toplmı 

764 Bahçe tarımı işleri (Bağcılık, meyvecilik, sebzecilik, süs nebat
ları ve çay) 

1 -Bahçe tarım işleri ve kurumları 
767 Pamuk işleri-

1 Genel giderler 
769 Veteriner savaş, tahaffuz evleri, hastaneler, bakteriyoloji evi * 

ve serum kurumları ve lâboratuvar kurma ve yönetim işleri 
giderleri 

4 Veteriner gereç ambarı 4 043 
775 Yazı, tercüme, yayın, film, etüd ve propaganda işleri giderleri 

1 Yazı, tercüme, yayın, film ve propaganda genel giderleri 27 035 
779 Tarım öğretmenleri gerekli giderleri -38 400 
791 4481 sayılı Kanun gereğince satınalınaeak makina, aletler, ilâç 

ve gereç satınalma giderleri i :.^ ; !^:= 15 000*' 

( S . Sayısı: 223X 



M. Ödeneğin çeşidi Eklenen Düşüleiı 

Tesisler 
1 Teknik Tarım Okulları yapımı 
2 Teknik Bahçıvanlık Okulları yapımı 
i-î Köy teknik merkezleri yapımı 

Bölüm toplamı 

510 031 
19 000 
25 000 

554 031 

Ulaştırma Hakanlığı 

Liman ve kıyı hizmetleri 
1 Mayın yoketme giderleri 

Liman idrelerinin deniz taşıtları giderleri 
1 Liman idarelerinin deniz taşıtları satmalma, yaptırma, işletme, 

onarma, bakım, kızağa çektirme giderleleri ve kızak karşılıkları 14 00ü 

34 000 

Ticaret Bakanlığı 

Aylıklar 
1 Memurlar aylığı ve ataşeler temsil ödeneği 

Kira karşılığı 14 250 
100 000 

Çalışma Bakanlığı 

Aylıklar 
1 Memurlar aylığı * 

Merkez büro giderleri 
5 öteberi giderleri 

İller büro giderleri 
5 Öteberi giderleri 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve gidderleri 
1 Posta ve telgraf ücretleri 

Kira karşılığı 
Taşıt giderleri 

2 Başka taşıtlar 
Yolluklar 

1 Sürekli görev yolluğu 
o Bakanlık müfettişleri ve iş müfettişleri yolluğu 

5 000 

Bölüm toplamı 

Basın, yaym, tercüme, telif, kitap, dergi ve propaganda giderleri 
4837 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin (A) fıkrası gereğince 
îş ve İşçi Bulma Kurumuna yapılacak ardım 

GENEL TOPLAM 40 842 165 

57 000 

1 000 

1 000 

15 000 

1 000 

5 000 
2 000 

7 000 

1.0 000 

30 000 
™ = = = = : 

46 842 165 
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[2] SAYILI CETVEL 

Eklenen 
B. M. ödeneğin çeşidi Lira 

' ""* Mülî Savunma Bakanlığı 
Olağanüstü 
Çeşitli savunma hizmetleri ^ 87 861 021 

Maliye Bakanlığı 
468 özel İdareler ve Belediyelere yardım 6 000 000 

Toplam 93 861 021 

[3] SAYILI CETVEL 

Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü 
95/A Geçici hizmetliler ücreti 11 250 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
207/A Yargıç ödeneği 22 500 

Maliye Bakanlığı 
439 3827 sayılı Kanun gereğince satın almaç ak taşıtlar karşılığı 

14 Maliye Bakanlığı 
477/A Balat Musevi Hastanesine i i 
487/A Menkul kıymetler ve kambiyo borsasına 

Millî Eğitim Bakanlığı 
579/A 2005 sayılı Kanuna göre yönetilen okul pansiyonlarına yardım 

Ekonomi Bakanlığı 
(542/A Milletlerarası kurul ve derneklere katılma payı f 

Çalışma Bakanlığı 
875/A Milletlerarası kurul vo derneklere katılma payı 137 000 

9 50Ö 
15 000 
15 000 

62 000 

25 000 

Toplam 397 250 

İ S, Sayım : 22S) 
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Başbakanlık 
Muamelât Genel Müdürlüğü 12 . VI . 1947 

Tetkik Müdürlüğü 
Sayı: 71/839 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

4 . VI . 1947 tarihli ve 6/1550 sayılı yazıya ektir. 
1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanun 

tasarısına ekli bulunan 1 sayılı cetvele sonradan ilâvesine lüzum görülen 5 650 liralık aktarmaya 
ait cetvel ilişik olarak sunulmuştur. 

Evveliyatiyle birleştirilmesine müsaadelerini rica ederim. 
Başbakan 

• ' • • - - ftt peicer 

Düşülen Eklenen 
B. M. ödeneğin çeşidi Lira Lira 

769 5 Geçici görev yolluğu 1 400 
772 12 Teknik Tarım ve Teknik Bahçıvanlık Okullarından mezun ola

cak öğrencilere 4486 sayılı Kanun gereğince yapılacak yardım 2 500 
773 Toprak İş. Genel Müdürlüğü ve gezici mahkemeler genel gi

derleri 1100 
747 2 Açık aylığı 5 000 
798 1 Teknik Tarım Okulları yapımı 650 
749 Geçici hizmetliler ücreti 650 

5 650 5 650 

T. 0. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 12 .Vî . 1947 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayı : 71 - 839 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

12 . VI . 1947 tarihli ve 71/839/6-1645 sayılı yazıya ektir: 
1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanun ta

sarısına ekli bulunan 1 sayılı cetvele sonradan ilâvesine lüzum görülen 200 000 liralık aktarmaya 
ait cetvel ilişik olarak sunulmuştur. 

Evveliyatiyle birleştirilmesine müsaadelerini rica ederim. 
Başbakan 

L. B* Peker 

( S. Sayısı: 223)) 
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ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

(rümrük ve Tekel Bakanlığı, 
727 Muayyenat 

1 Tâyınat 
734 Kara taşıtları ve deniz muhafaza vasıtaları giderleri : 

1 Satmalına karşılığı 
2 İşletme ve onarma giderleri ve kira karşılıkları 

Bölüm toplamı 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 839 - 6/1662 

4/VI/1947 tarihli ve 71 ^ 839 /6 - 1550 sayılı yazımızla sunulmuş olan (1947 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması) hakkındaki kanım tasarısına ilişik, cetvelde Milli 
Eğitim Bakanlığı Bütçesinin 553 ncü bölümünün 1 nci (Basm ve Yayın Genel Müdürlüğü) mad-. 
desinden düşülen ve Maliye Bakanlığı Bütçesine aktarılması gereken (30 000) liranın adı geçen Ba
kanlık Bütçesinin ilgili tertibine kayıt olunmadığı anlaşılmış bulunduğundan, bahse konu (30 000) 
liranın Maliye Bakanlığı Bütçesinin 439 ncu bölümünün 2 nci maddesine aktarılması hususuna mü-
saadeierini arzederîm. ^ 

Başbakan 
:* . - . • • . . . - . - -JfcFdhr-4-. 

İdareci Üyeler Kurulunun, Büyük Millet Meclisi 1947 yılı Bütçesinde değişiklik yapılması hakkın
da-kanun teklifi (2/53) 

T.B.M.M. 
idareci Ü. Kurulu ' 7. Yi. 1947 

Say?nanhk Müdürlüğü 
No. 32758/621 

Yüksek Başkanlığa 

1947 yılı Büyük Millet Meclisi Bütçesinin bazı fasıl ve maddelerindeki ödeneklerin şimdiye ka~ 
dar sarf edilen miktarına nazaran sene sonuna kadar ifası zaruri olan hizmetlerle vaktiyle Divrik'e 
gönderilmiş olan Millî Saraylara ait eşyanın getirilerek yerlerine konulması için kâfi gelmiyeceği an-
lanşılmıştır. . " : : 

Bu itibarla: 9 ncu faslın ikinci döşeme ve demirbaş maddesine (4 000), 13 ncü bölümünün bi
rinci genel giderler maddesine (25 000), 13 ncü bölümünün ikinci Millî Saraylar aydınlatma vd 
tören ve olağanüstü giderleri maddesine (20 000), 14 ncü bölümün 2 nci geçici görev yolluğu madde
sine (7 000) ve 26 neı tesisler ve demirbaş bölümüne (4 000) ve 30 «A» (Meclis soruşturmasiyle yar
gılama ve her çeşit giderler) bölümüne (30 000) liranın munzam olarak konulmasına mütaallik 

( S. Sayısı: 223) 

B. M. 

200 000 

' 5 0 000 
150 000 

200 000 200 000 

13. VI .1947 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 



- . 3 2 -
olan, aşağıda yazılı kanunun kabulünü arz ve teklif eyleriz. 

tdareei Üye İdareci Üye İdareci Üye 
/ / , Bayrak Dr. Z. Üîgen M. öker 

1947 yılı B. M. Me.clisi Bütçesinde değişildik yapılması hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — 1947 yılı B. M. Meclisi Bütçesinin bağlı cetvelde yazılı bölüm ve madde
lerine (90 000) lira ödenek eklenmiştir. • 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinden yürürlüğe girer. 
Madde 3. — Bu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından yürütülür. 

* " - • • • • - • • • - * CETVEL 

B. M. lira 

9 
13 
13 
14 
26 
30 

2 
1 
2 
2 

A 

Döşeme ve demirbaş 
Millî Saraylar genel gideri 
Millî Saraylar aydınlatma, tören ve olağanüstü giderler 
Geçici görev yolluğu 
Tesisler ve demirbaş 

Meclis soruşturmasiyle yargılama ve her çeşit giderleri 

4 000 
25 000 
20 000 
7 000 
4 000 
30 000 

Toplam 90 000 

tdatfecr Üyeler Kurulunun, Sayıştay 1947 yılı Bütçesinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi. (2/55) 

T.B.M.M. • . '•,.:-' 
İdareci Ü. K. 

Yüksek Başkanlığa 

Sayıştay 1947 yılma ait posta ve telgraf ücretleri tam tarife hesabiyle talep edildiğinden 1947 
malî yi U bütçesinin 45 nci bölümün 1 nci posta ve telgraf ücreti maddesine 525Q. lira munzam öde
nek konulması için aşağıda yazılı kanun maddelerinin kabulünü arz ve teklif eyleriz. 

10 Haziran 1947 
Bolu Milletvekili Sivas Milletvekili 

Dr. Z. Ülgen M. Öker 

1947 yık Sayıştay- bütçesinde değişiklik yapılması hakkıv da kanun tasarısı 

. MAM) E 1. — 1947 yılı Sayıştay bütçesinin 45 nci bölümünün 1 nci posta, ve telgraf ücreti mad
desine ^250 lira ödenek ekJenmiştir. 

MADDE 2. --• Bu kanun- yayum : tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. - B u kanunu Büyük Millet Meclisi yürütür. 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Bütçe KomUyon% 

Esas No. 2/Z3,2/55, 1/197 
'Karar No. 124 

14 .VI . 1947 

Yüksek Başkanlığa 

1947 yılı Bütçe? Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılmasına dair Maliye 
Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın 4 . VI . 
1947 tarihli ve 6 / 1550 sayılı tezkeresiyle Yük
sek Meclise sunulan kanun tasarısı ile bilâha-
ra bu tasarıda bazı ekler ve değişiklikler ya
pılmasına dair Başbakanlığın 12, 13 . VI . 1947 
tarihfi ve 71/839, sayılı iki 3/1662 sayılı birer 

^tezkeresi ve tdareci Üyeler Kurulunun Büyük 
Millet Meelisi ve Sayıştay Başkanlığı bütçele
rinde fdiîsiişiklik yapılmasına dair iki kannn 
teklifi Komisyonumuza ' havale bnyurulmakla 
İdareci tJye Sivas Milletvekili Mııttalip öker, 
Sayıştay Başkanı Seyfi Oran, Bakanlıklarla dai
relerin yetkili: temsilci! eri-ve: Maliye Bakanlığı 
Tadına Bütçe ve Malt Kontrol: Genel Müdürü ha
zır oldukları halde ineeienip görüşüldü: 

1947 yılı Bütçesinin beşt aylik uygulanması 
sonunda rbazı hizmetlerde hâsıl olan ihtiyaç
lar için -aktarma yapılması ve ek ödenek iste
mime® verbir kısım yeni hiametlsr için^de ola-

. ğanüstü ödenek fetenmesi zaruretiyle karşıla

şıldığı Hükümetçe yapılan incelemelerden anla
şılarak 46 842 165 liralık aktarma yapılması ve 
93 861 021 liralık ek ödenek, 397 250 liralık ola
ğanüstü ödenek istenmesi ve ayrıca Ankara şeh
ri İmar Müdürlüğünün 2528, 2683 ve 3196 sa
yılı Kanunlar gereğince kamulaştırma işlerine 
harcanmak üzere yaptığı istikrazlar için, kefa
leti ; hasebiyle Hazinece ödenen 511 900 liranın 
adı geçen müdürlükten aranmaması makşatla-
riyle tasarinm- »hazırlandığı ve Büyük . Millet 
meclisi Bütçesinin: çeşitli ihtiyaçları için türlü 
bölümlerine 90 000 lira ve Sayıştay Bütçesine 
de 5 250 lira ek ödenek verilmesi maksatlariy-
le tekliflerin yapıldığı ve yukarıda bildirilen 
teklifler ve Başbakanlık tezkeresiyle 330 900 
liralık aktarma ve ek ödenek istenildiği anla
şılmıştır, 

Tasarı ve teklifler bütün bölümleri üzerinde 
Komisy^nufliuzea yapılan esaslı- incelemeler 
yapıldıktan» somra aktarılması ve eklenmesi ko
misyon karariyle kabul edüeır ödenekleri şu su
retle toplamak mümküsdür. 

Dairenin adı 
Olağanüstü Ek 

ödenekler ödenekler Aktarmalar Toplam 

"Büyfik Milkt Meelisi 
Sayıştay Başkanlığı 
Danıştay Başkanlığı 
Basm veYayın ŞenelMüdüriüğü 
rîstatîstik Öenel Müdürlüğü 
JDevlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü 
•Diyanet işleri Başkanlığı 
Adalet Bakanlığı 
Tapu ve Kadastro 
Millî Sasunva Bakaahğı 
İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
,Maliye B a k t ı ğ ı 
Devlet borçları 

11-250 

90 ooo 
£250 
10*000 

4 362 900 
-186 0Ö0 
32,000 
24 950 

1 15&084 

90 000 
5 250 
10.000 

4 374 150 
185 000 
32 000 
24 950 

1 158 084 
,22 500 22 500 

87 861 021 32 138 979 120 000 000 
494 ÖÖO 494 000 
_,MmO 29 000 
130 000 130 000 
594 000 394 000 

39-590 6 000 000 4 174 «000 1Q 213 500 
24 250 24 250 

^B. Sayışa 828) 
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Dairenin adı 
Olağanüstü Ek 

ödenekler ödenekler Aktarmalar Toplam 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Ekonomi Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Taı*ım Bakanlığı 
Ulaştırma Bakanlığı 
Ticaret Bakanlığı 
Çalama Bakanlığı 

162 000 

25 000 

137 000 

397 250 93 861 021 

2 

47 

185 000 
350 000 

684 786 
253 500 
414 116 
14 000 
14 250 
5 000 

173 065 

347 000 
2 350 000 

25 000 
.684 786 
253 500 
414 113 
14 000 
14 250 
142 000 

141 431 386 

îstenen aktarmalarla bütçenin muhtelif ter
tiplerinden indirilen ve ilâve edilen bölümleri ve 
iijteneu ek ödeneklerle olağanüstü ödenekler bö
lümleri üzerinde ayrı ayrı incelemeler yapıldığı 
gibi ek ödeneklerle olağanüstü ödeneklerin karşı
lığının ne suretle sağlanacağı da incelenmiştir. 

Bu hususta yapılan incelemelerden anlaşıldı
ğına göre, aktarma suretiyle karşılanması teklif 
edilen 47 173 085 lira ödenek bütçenin muhtelif 
tertiplerinden tasarruf" mümkün görülen öde
neklerde karşılanmıştır. Bu tasarrufların başlı-
çalarını; aylık tertiplerinde münhallerden ve tem-

. sil ödeneklerinden tasarruf edilen 1 250 000 lir 
yargıç ödeneği kanununun uygulanma tarihine 
ve kabul olunan ödenek miktarına göre tasarruf 
edilen 1 061 584 lira, Bayındırlık Bakanlığı ile 
diğer Bakanlık bütçelerindeki çeşitli inşaat işle
rinden henüz taahhüde bağlanmamış veya her 
hangi başka bir sebeple tasarruf mümkün olaca
ğı anlaşılan tertiplerden 6 100 000 lira, Etibank 

sermayesine mahsuben verilecek paradan 3 000 000 
lira, Hazineden Merkez Bankasına verilen bono
larla su işleri bonolarından itfası geri bırakıla
bilecek kısımlardan 31- 000 000 lira, Birleşmiş 
Miletler Derneğine "katılma ödeneğinden tasarruf 
edilen 800 000 lira teşkil etmektedir. 

Ek ödenek olarak istenen 83 861 021 lira ile 
olağanüstü ödenek yekûnunu teşkil eden 397 250 
lira bütçenin bugüne kadarki gelişmesi üzerinde 
«ağlanan gelir fa.zlalariyle karşılanacağı ve fil
hakika Nisan 1947 sonuna kadar yapılan tahsi
lat neticesinden 32 000 000 lira gelir fazlası elde 
edildiği ve bu fazlalığın Mayıs 1947 ayı içinde 
de inkişaf gösterdiği ve gelecek aylar içinde de 

bunun devam edeceği ve neticede bu ödeneği 
karşılayacak derecede gelir fazlası elde edileceği 
anlaşılmıştır. 

Gerek aktarma, gerek ek ve olağanüstü ola
rak istenen ödeneklerden başlıcalarını ve sebeb-
lerini şu gruplarda şu suretle hulâsa etmek müm
kündür: 

A) Millî Savunma ödenekleri: 
Tasarının en mühim rakkammı Millî Savun

ma ihtiyaçları için istenen ödenek teşkil etmek
tedir. Millî Savunmanın incelenerek tasdik olu
nan kadrolarına ve ordularımızın bugünkü du
rumları ve mevcutlariyle bundan sonrası için 
hfıdiselerin talıminini mümkün kıldığı ihtimallere 
göre çeşitli diğer giderleri için bu yıl bütçesine 
konan tahsisattan başka 120 000 000 liralık daha 
ödeneğe ihtiyacı olduğu anlaşılmış ve bu mik
tardan 31 201 829 lirası bütçe içinden tasarrufu 
•mümkün görülen ödeneklerden aktarma yapıl
mak suretiyle ve 88 798 171 lirası da ek ödenek 
olarak temin edilmiştir. 

B) Yardımlar: 
Tasarının yine mühim rakkamlardan birini 

de yardım ödenekleri teşkil etmektedir, özel 
îdare ve Belediyelerin aylık açıklarını karşıla
mak üzere yardım olarak verilmesi düşünülen 
6 000 000 lira bunların harsında gelmektedir. Bu 
miktar tasarıda ek ödenek olarak temin edilmiş
tir. Devlet Havayollarının son günlerde kabul 
olunan kanun R'ereğince girişeceği yüklenmeler
den bu yıl ödenmesi gerekecek miktarı karşıla
mak üzere bu idareve 3 000 000 lira, Halkevle
rine 250 000 lira, Kızılay'a 150 000 lira. Türk 
Dil Kurumuna 23 000 lira yardımlarla avrıca 

( S. Sayısı: 223 ) 



yapılması düşünülen bazı yardımlar aktarma 
suretiyle karşılanmıştır. 

C) Kuruluş ve imar işleri: 
Kuruluş ve imar işleri için istenilen ödenek

lerin mühimlerini şunlar teşkil eylemektedir: 
İstanbul'da, ye Ankara'da kurulmakta olan 

radyo istasyonları ile Sütüdyosu için geçen yıl 
tedarik ve temini mümkün olamamasından dola
yı bütçesindeki ödeneği sarfedilemiyen makine 
ve tesisatın bu defa temini mümkün olacağı an
laşıldığından inşaatın bira» evvel ikmali için 
bölümüne eklenen 4 000 000 lira, muhtelif yer
lerde inşa edilmekte olan Hükümet konakları-ya
pımlarının ikmali için lüzum gösterilen 1 000 000 
lira, Tunceli İlinin merkezi olan Kalan'da ya
pılacak resmî binalar ile okul ve menni" binaları 
ve imar işleri ile diğer Genel Müfettişlikler 
mıntakasında yapılacak imar işleri için 700 000 
lira, Bayındırlık Bakanlığının sürekli tamirat 
işleri için istediği 300 000 lira, kezalik aktarma 
suretiyle karşılanmıştır. 

D) Posta ve.telgraf ücretleri: 
1947 yılı bütçesi tanzim olunurken daire

nin posta ve telgraf ücretleri ödenekleri bir yıl 
evvelki posta ve telgraf istatistiklerine nazaran 
tahakkuk eden bedelin yarısı ödenek olarak kon
muş ve bu ödeneklerle peşin ve fakat tam tarife 
üzerinden üeret ödenmek suretiyle posta ve tel
graf işlerinin bir yıl temini Hükümetçe düşü
nülmüş idi. 5008 ve 5009 sayılı Kanunlar yürür
lüğe girdikten sonra birçok dairelerin bu ödenek
lerle ihtiyaçlarını temin edebildikleri anlaşılmış 
ise de bir kısım dairelerin ve ezcümle Adalet 
Bakanlığı ile Danıştay ve Sayıştay Başkatıhklan 
gibi dairelerin hususiyetlerine binaen 1947 büt
çesine konan ödeneklerle posta işlerinin idaresinin 
mümkün olmadığı anlaşılmış ve bu sebeple bu ta
sarı ile teklif edilen ve 1 000 000 lirası Adalet 
Bakanlığına ait olmak üzere toplamı 1 320 000 
lirayı bulan ödenek aktarma suretiyle karşılan
mıştır. 

E) Milletlerarası Kongre ve toplantılara 
katılma giderleri, 

Harb içerisinde toplanmaları mümkün ola-
mıyan ve muhtelif konulara mütedair olup bu 
yıl içinde toplanacakları anlaşılan ve Türkiye'
nin üye bulunması sebebiyle katılması gereken 
muhtelif kongre ve toplantılara katılmak için 
bütçelere birer miktar ödenek konması lüzumu 

hâsıl olmuş ve bunlar da tasanda yer almış bu-
iunmaktadır. 

F) Çeşitli ödenekler : 
Yukarıda sayılanlardan başka olup tasarıya 

bağlı cetvelde yeralan çeşitli hizmetlere ait öde
neklerin yıl sonuna kadar noksan kalacağı 
anlaşılan ödeneklerini tamamlamak maksadiyle 
gerekli miktarlar bölümlerine konmuş bulun
maktadır. 

Tasarıda bölümlere ait Hükümet gerekçesi 
ayrıca her bölüm için gerekli izahatı da ihtiva 
etmektedir. 

Tasarının tümü üzerinde yukarıda arz ve 
izah edilen gerekçeler ve Komisyonda her bö
lüm üzerinde yapılan açıklamalar ve incelemeler 
sonuçlarına göre tasarı Kamisyonumuzca esas 
itibariyle kabule değer görülmüş ve tasarı ile 
teklifler birleştirilmiş ve aşağıda arzedilen bazı 
değişiklikler de yapılmıştır: 

Birinci maddeye bağlı (1) sayılı cetvelde 
yapılan değişikliklerin başlıcaları şunlardır: 

Dışişleri Bakanlığı Bütçesinin yabancı elçi
lerle konukların ağırlama giderleri tertibine 
Hükümetçe eklenmesi Komisyonumuzda istenen 
50 000 lira Komisyonumuzca da uygun görül
müştür. 

Vakıflar Genel Müdürlüğüne yardım terti
binden indirilmesi îstenen 250 000 lira Komis
yonumuzca 200 000 lira olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 4 ncü maddesinde, Ankara Şehri 
imar Müdürlüğünün kanunları gereğince ka
mulaştırma işlerinde harcanmak üzere yaptığı 
istikrazlar için Hazinenin, kefaletinden ötürü 
ödemek mecburiyetinde kaldığı ve adı geçen 
Müdürlüğün Hazineye borçlandığı 511 900 lira
nın terkini istenmekte isede böyle bir terki
nin müstakil bir kanunla yapılması lüzumu ge
rektiğinden ve bu Müdürlük giderleri Hazinece 
yapılan yardımlarla karşılanmakta olduğundan 
bütçe tekniğine uygun olarak bu paranın Ha
zineden yardım suretiyle İmar Müdürlüğüne 
verilmesi ve bu suretle Hazineye olan borcun 
ödenmesinin temini Komisyonumuzca formül 
bakımından daha uygun görüldüğünden bu mad
de tasarıda çıkarılmış ve (1) sayılı cetvelin Ma
liye Bakanlığı kısmına 511.900 liralık ödenek 
konmuştur. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi
nin memur aylıkları tertibinden 750 000 lira
nın indirilmesi teklif edilmiş isede bilâhara ya* 
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pılan hesaplara göre bu tertipden aynı mik
tarın indirilmesi uygun görülmediğinden 200 000 
lira azaltılmış ve 550 000 lira olarak değiştiril
miştir. 

Köy sağlık memurları ücreti tertibine bun
lara verilecek aynî yardımı karşılamak üzere 
28 781 lira eklenmesi istenmiş isede son gün
lerde Yüksek Meclisçe kabul buyuru]an ve bu 
Bakanlık T'eşkilat Kanununda değişikliğe dair 
bulunan kanun ile bu ödenek temin edilmiş bu
lunduğundan tasarıdan karşılığı ile birlikte 
çıkarılmıştır. 

Gerek bu değişiklikler ve gerek yukarıdaki 
cetvele eklenmiş olan ödeneklerin de ilâvesiy
le (1) sayılı cetvelin düşülen kısmından indi
rilen 250 000 lira. ile muhtelif daire bütçeleri
ne eklenen ve toplamı 687 150 lira ki toplamı 
937 150 lira Millî Savunma ihtiyaçları için ak
tarma suretiyle verilmesi istenen ödenekten in
dirilmiş ve bu ödenek 31 201 829 lira ve ak
tarmalar yekûnu 46 769 029 lira olarak tesbit 
edilmişti]'. 

Millî Savunma Bütçesine aktarma suretiyle 
verilen ödenekten düşülen miktar tasarının 
ikinci maddesine bağlı cetvelin Millî Savunma 
Bakanlığı kısmına eklenmiş ve bu suretle (2) 
sayılı cetveldeki ek ödenek 88 798 171 liraya çı
karılmıştır. Bu suretle (2) sayılı cetvel yekûnu 
94 798 171 liraya baliğ olmuştur. 

Üçüncü maddeye başlı olağanüstü ödenek
ler cetvelinde bir değişiklik yapılmamıştı]*. 

Kanım tasarısının 1, 2 ve 3 ncü maddeleri 
bu değişiklikleri gösterecek şekilde, düzeltil
miştir. Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinin 617 nei 

bölümüne Genel Müfettişlik mmtakaları imar 
İşieri için konan ödeneğin gider şeklinin Ba
kanlar Kurulunca belirtilmesi geçen yıllarda ol
duğu gibi lüzumlu görülerek bunu temin eden 
madde tasarıya eklenmiştir. Yukarıda arzolu-
uan sebep dolayısiyle dördüncü madde tasarı
dan çıkarılmış ve Amerika'da kurulacak Haber-
ler Bürosunda çalışmak üzere (L) cetvelinin 
Basın ve Yaym Genel Müdürlüğü kısmından 
iki ve ihtiyaçlarına binaen Ulaştırma Bakan
lığının Deniz Ticaret Mektebi kadrosundan bir 
memurun çıkarılması, karşılıkları tertiplerinde-
ki tasarruflarla temin edileceği bildirildiğin
den, uygun görülerek tasarıya bu hususu temin 
eden bir madde eklenmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere" Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
Edirne Diyarbakır İzmir 

M. N. Gündüzalp ö. Ekin M. Birsel 
Kâtip 
Ankara Ankara Ankara 
F. öymen N. C. Akkerman C. Gölet 
Aydın Balıkesir Balıkesir 

R. Alpman E, Altan S. Örgeevren 
Bursa Bursa Diyarbakır 

tf. T. Arsal F. Bük §. TJluğ 
Eskişehir tzmir Kastamonu 

Muhalifim #. Dikmen M. Akalın 
A. Potuoğhı 

Mardin Niğde Samsun 
R. Erten R. Gürsoy M. A. Yörüker 

Tokad Urfa Yozgad 
R. A. Sevengü E. Tekeli A. Sungur 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞl 

1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılman hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 1947 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (1) sayılı cet
velde yazılı tertipleri arasında (46 769 029) li
ralık aktarma yapılmıştır, 

MADDE 2. — 1947 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik (2) sayılı cet
velde yazılı tertiplerine (94 798 171) lira ek 
Ödenek verilmiştir. 

MADDE 3. — 1947 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelin yeniden açılan ilişik 
(3) saylılı cetvelde yazılı tertiplerine (397 250) 
lira olağanüstü ödenek konulmuştur, 

MADDE 4, — 1947 yılı Bütçe Kanununa 

bağlı (A) işaretli Cetvelin Bayındırlık Bakanlığı 
kısmının 617 nci (Genel müfettişlikler bölgele
rinde yaptırılacak yollar ve imar işleri her tür
lü giderleri) bölümüne (Gider şekli Bakanlar 
Kurulunca belirtilir.) formülü eklenmiştir, 

MADDE 5. — 1947 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (L) işaretli cetvelden ilişik 4 sayılı cetvelde 
yazılı kadrolac çıkarılmıştır. 

MADDE 6. — Hükümetin beşinci maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Hükümetin 
ayniyle kabul edilmiştir. 

altıncı maddesi 
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Hüicc Komisyonunun değiştirişine bağlı cetveller 

CETVEL [1] 

B. M. Ödeneğin çeşidi Eklenen Düşülen 

Büyük Millet Meclisi 

O 2 Büro giderleri 
2 Döşeme ve demirbaş 4 000 

13 Millî Saraylar giderleri 
1 Genel giderler 
2 Aydınlatma, tören ve olağanüstü giderler 

14 Yolluklar 
2 Geçici görev yolluğu 

2G -'Tesisler ve demi rbaş 

30 /A Meclis soruşturmasiyle yargılama ve her çeşit giderleri 

Sayıştay Başkanlığı 

45 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
1 Posta ve telgraf ücretleri 5 250 

Bolüm toplamı 

iderleri 

25 000 
20 000 

45 000 

7 000 

4 000 

30 000 

Danıştay Başkanlığı 

35 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
1 Posta ve telgraf ücretleri 10 000 

Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü 

95 Hizmetliler ücreti 11 250 

100 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 

2 Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri 

101 Kira karşılığı 

103 Yolluklar 
3 Yabancı memleketler yolluğu 

106 Yayın, turizm ve propaganda giderleri 

70 000 

14 900 

30 000 

98 000 
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B. M. 
— -39 — 

Ödeneğin çeşidi 

107 

109 

117 

Ajans ödeneği ve ajans dış muhabirleri her türlü ücret ve 
giderleri 

Basın ataşelikleri ve haber büroları giderleri 
1 Genel giderler 
2 Sürekli ve geçici görev yollukları 

Bölüm toplamı 

îstatütik Genel Müdürlüğü 

120 Geçici hizmetliler ücreti 

131 Nüfus sayımı giderleri 

132 Yayım giderleri 

2 Baskı, yayın ve her türlü cilt giderleri 

133 Makina ve makina fişi satmalma karşılığı 

136 Milletlerarası kongrelere katılma giderleri 

Eklenen Düşülen 

150 000 

88 000 
10 000 

98 000 

Yeniden radyo istasyonları kurulması ve eldeki istasyonun 
esaslı genişletme, değiştirme ve düzenleme her türlü giderleri 4 000 000 

45 000 

120 000 

20 000 

40 000 

5 000 

Devlet Meteoroloji l§leri Genel Müdürlüğü 

145 Merkez büro giderleri 
2 Döşeme ve demirbaş 
4 Isıtma 

146 iller büro giderleri 
3 Aydınlatma 

150 Taşıt gider]eri 
1. Taşıt gidileri 

Bölüm toplamı 

..... . 

1 500 

500 
500 

1 000 

1 000 

Her türlü rasat, telli ve telsiz haberleşme ve dinleme alet ve 
Gİhazları, gereçleri satmalma, kurma, denetleme, onarına ve 
işletme giderleri, gezici istasyonların işletim», nakil vasıtala
rının işletme ve onarmaları ve karoserlerinin yaptırılmaları 
giderleri 30 000 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

Bölüm toplamı 

Eklenen Düşülen 

158 Milletlerarası meteoroloji giderleri 
1 Toplantı ve sergilere gönderileceklerin yolluk ve başka gi

derleri 30 000 
2 Milletlerarası meteoroloji kurumlarına Ödenecek katılma kar-

şittklah 500 

30 500 

Diyanet İşletâ Başkanlığı 

163 

16ü 

167 

168 

169 

170 

172 

173 

Aylıklar 
1 Memurlar aylığı 

4178 ve 4598 sayılı Kanunlar gereğince yapılacak ' zamlar ve 
yardımlar 

1 Çocuk zammı 

Merkez büro giderleri 
2 Döşeme ve demirbaş 

tiler büro giderleri 
3 Aydınlatma 
4 Isıtma 
5 öteberi giderleri 

Basılı kâğıt ve defterler 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
1 Posta ve telefon ücretleri 

Yolluklar 
1 Sürekli görev yolluğu 

Giyecekler 

20 000 

20 000 

,, 

Bölüm toplamı 

• -

*4 950 

1 500 

350 
340 
500 

1 190 

700 

1«00 

60 

Adalet Bakanlığı 

180 Aylıklar 
3 Yargıç ödeneği 

181 Hizmetliler üereti 

187 - Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
1 Posta ve telgraf ücretleri 

139 084 

1 000 000 

1 061 584 
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B. M. ödeneğin çeşidi Eklenen Düşülen 

188 Kira karşılığı > 19 000 

~ ^ Milli Savunma Bakanlığı 

m ' Olağanüstü 
Oesitli savunma hizmetleri 31 201 829 

^ . içişleri Bakanlığı 

299 Hizmetliler ücreti 100 000 

301 Geçici tazminat 15 000 

302 '4178 ve 4598 sayılı Kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

1 Çocuk zammı 150 000 

316 
1 
2 
o 

• ' I ** \ *• 

LV ' ' ' 

320 
1 

2 

• »_ 

f 

\ 

326 
1 

B3« 

346 

352 

Devir yollukları 
Valiler 
Kaymakamlar 
4465 sayılı Kanun gereğince bucak müdürlerine verilecek de
vir ve teftiş giderleri 

* Bölüm toplamı 

Kongre, staj ve öğretim giderleri 
İçerde ve dışarda açılacak kongre giderleri ve bnnlara gön
derilecek memurların yollukları 
4489 sayılı Kanun gereğinee staj için yabancı memleketlere 
gönderilecek memurların yolluklariyle tahsil giderleri 

> s Bölüm toplamı 
' » - { . . . . ' . - - _ . _ _ • - . • • • -

~~ ' ,|T | ^ Emniyet Genel Müdürlüğü • 

Aylıklar '" j .- , ; « c *** 
Memurlar aylığı ' '"; #-$f :' i "< 

X 

Kira karşılığı ' 

4367 sayılt Kajaun gereğince verilecek er tayın karşılığı 

Kongre, staj, tahsikMİderleri 

200 000 

200 000 

5 000 

24 000 

29 000 

- -. -

: J» ;' * r •«, J m • - " 

25 000 

< 

2 000 
22 000 

24 000 

• . • • 

115 000 

29 000 

2 Uluslararası kongre, ve konferanslara gidecek ve inceleme için 
yabancı memleketlere gönderilecek memurların yollukları 4 000 

w * . . J-T 
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ft. M. ödeneğin çeşidi Eklenen Düşülen 

Jandarma Genel Komutanlığı 

361 4178 ve 4598 sayılı Kanunlar gereğince verilecek zamlar ve yar
dımlar 

;! Doğran yardın t: ' 30 000 
4 ölüm '> 4 000 

«i »* » - • - • * Bölüm toplamı 34 000 

365 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
1 Posta ve telgraf ücretleri 56 000 

366 

370 

Kira karşılığı 

Muayyetıat 
t Tayinat 
2 Yem 

40 000 

50 000 
50 000 
75 000 

175 000 

150 000 

19 000 

250 000 
50 000 

Bölüm toplama 300 000 

Dışişleri Bakanlığı 

389 Ücretler 
2 Elçilik ve konsolosluklar hizmetlileri ücreti 100 000 

393 Elçilik ve.konsolosluklar giderleri 
1 Arsa, bina satmalına, yaptırma ve kira karşıhklariyle sigorta, 

belediye vergi ve resimleri ve küçük onarma 
4 Taşıtlar satmalma karşılığı ve onarma, işletme giderleri 
5 Başka giderler 

Bölüm toplamı 

404 Yabancı elçilerle konukların ağırlanma giderleri 

406 riimaya giderleri 

409 Uluslararası müesseseler ve Uluslar Derneğine katılma payı 800 000 

Maliye Bakanlığı 

415 Aylıklar ve, temsil .ödeneği •«#*i*** ÎİMPFÇr 

1 Memurlar aylığı ve temsil ödeneği 500 000 
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B. M. Ödeneğin çeşidi Eklenen Düşülen 

420 •1178 ve 4598 sayılı Kanunlar gereğince -yapılacak- zamlar ve 
yardımlar 

1 Çocuk zammı 
3 Doğum yardımı 

425 

439 

440 

Kira karşılığı 

3827 sayılı Kanun gereğince satınalmaeak taşıtlar karşılığı 
2 Basra ve Tayın Genel Müdürlüğü 

Damga Basımevi giderleri 
1 İşletme ve işçi ücretleri 

Bölüm toplamı 

400 000 
60 000 

460 000 

25 000 

442/A İlce teşkili giderleri 

447 Yazı ve tercüme ücretleri kitap ve dergi karşılığı ve Maliye 
dergisi giderleri 

450 1351 sayılı Kanun gereğince İmar Müdürlüğüne 

451 Düşünühniyen giderici' 

457 Eski yıllar borçları 

1 1942 - 1945 yılları borçları 

458 Devlet Havayolları Genel Müdürlüğüne 

459 Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne 

4o l Vakıflar Genel Müdürlüğüne ' 

«463 İstanbul üniversitesine 

471 Kızılay Kurumuna 

478 Halkevlerine 

480 Türk Dil Kurumuna 

494-' Sermayesine mahsuben Etibanka 

496 Genel bütçeye alınacak Özel îdare hastaneleri giderleri 

30 000 

20 000 

200 000 

15 000 

511 900 

141 000 

60 000 

3 000 000 

150 000 

250 000 

2a oeo 

100 000 

200 000 

400 000 

3 000 000 

500 000 
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Ödeneğin çeşidi 

Devlet Borçlan 

Olağanüstü ödenek karşılıklarından ve 1715 sayılı Kanım ve 
ekleriyle diğer kanunların belirttiği kerteler içinde çıkarılan Ha
zine bonolarından doğan borçların faiz ve itfa karşılıklara 

4(349 sayılı Kanun gereğince ödenecek büyük sn isleri bonoları
nın amortismanları 

Eklenen Düşülen 

29 000 000 

1 000 000 

4604 sayılı Kanunun birinci geçici maddesi gereğince yapılacak 
Ödemeler karşılığı 1 000 000 

Vatani hizmet karşılığı bağlanan aylık re ödenekler 24 250 

Millî Eğitim Bakanlığı 

Aylıklar 
Memurlar aylığı ve temsil ödeneği 

Merkez, bivn» giderleri 
Avdınlatma 5 000 

220 000 

Posta, Telgraf ve Telefon ücret \e giderleri 
Fosta, ve telgraf ücretleri 

Kira kargılığı 

100 000 

M 0000 

Yüksek okullar genel giderleri 
Ankara. Devlet Kousorvatuvan ile İstanbul Konservatuvarı 
ve Bale OkuJu ;ıo ooo 

o2LîS, l>704. v580o. 4274, 4İİ57, 4459 saydı Kanunlar gereğince 
ödenecek köy okulları ile enstitüleri ve köy eğitmenleri üc
ret ve giderleri 
Köy öğretmenleri gerekli yol paraları, donatım ve çalışma 
vasıtaları karşılıkları ve tazminat 5 000 

Müzeler ve anıtlar genel giderleri 

Yabaıleı memleketlere gönderilecek öğrencilerin tahsil ve yol 
paraları 
Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü 
Askerî Fabrikalar Genel Müdürlüğü 
Harita Genel Müdürlüğü - ^ 
Çalışma Bakanlığı j 

Bölüm, toplamı 

50 000 

44 900 
12 025 
17 975 
30 000 

104 900 

( S- Say*ı : 223 ) 
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ödeneğin çeşidi - Eklenen Düşülen 

Kanıp giderleri 50 000 

1 

Bayındırlık Bakanlığı 

Posta, ieigral' ve telefon ücret ve. giderleri 
Posta ve telgraf ücretleri 

Ankara Gençlik Parkı giderleri 
Sürekli onarma ve bakım 

Yapı ve imar işleri yapma, kamulaştırma ve-esaslı onarma gi
derleri 
Adalet Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Gene) Komutanlığı 
Maliye Bakanlığı 
Millî Eğitim Baka alığı 
•Sağlık ve^&osyal Yardım Bakanlığı 
Gümrük ve Tekel .bakanlığı 
Ulaştırma Bakanlığı. 

Bölüm toplamı 1 000 000 2 054 500 

Yollar ve köprüler 
Şose ve köprüler yapma karşılık \'e giderleriyle her türlü ma- % §£*' 
kina, .aletler, gereçler karşılık ve giderleri 150 000 
Sürekli onarmalar 300 000 

60 000 

100 000 

1 000 000 

. ..... 

\l 
i 

200 ooo 
108 000 
254 500 

900 000 
300 000 
220 000 
72 000 

Bölüm toplamı 450 000. 

Su işleri 
işletme giderleri 40 000 

Atatürk Anıtı yapma ve her türlü giderleri . 2 000 000 

Genel Müfettişlikler bölgelerinde yaptırılacak yollar ve imar 
isleri her türlü giderleri 700 000 

Ankara Tıp ve Fen Fakülteleri yapımına ilişkin her türlü gi
derler 2 100 000 

Ekonomi Bakanlığı * ^ 

Aylıklar 
Memurlar aylığı 25 000 

( & .Sayısı ̂  223 ) 
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Ödeneğin çeşidi Eklenen Düşülen 

•Sağlık LU-, Sosyal Yardım Hakanlığı 

Aylıklar 
Memurlar aylığı 550 000 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
Posta ve telgraf ücretleri 25 000 

Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla savaş 
Genel giderler 400 000 
Geçici görev yolluğu 50 060 
Taşıtlar 25 000 

Bölüm toplamı 475 000 

4044 ve 4805 sayılı Kanunlar gereğince ödenecek emekli kese-
rıeği karşılığı 156 000 

(rünırük ı:c Tekel Hakanlığı 

Basılı kağıt ve defterler ' 14 000 

Kira karşılığı 8 000 

Gümrük İdareleri giderleri 

Para gönderme giderleri 11 500 

Kira karşılığı 20 000 

Muayyenat 
Tayinat 303 500 
Kara-taşıtları ve deniz muhafaza vasıtaları giderleri 
Satmalına karşılığı 50 000 
İşletme ve onarma giderleri ve kira karşılıkları i50-000 

Bölüm toplamı 200 000 

Tarım Bakanlığı 

Aylıklar 
Memurlar aylığı 
Açık aylığı 

"" "•*'•+! 

• * ' • ' — -

1 

( S.' fcayıaı•-'. 

• • • 

Bölüm toplamı 

r'2SW-

251. 031 
5-000" 

256 031 
. 



M. Ödeneğin reşidi Eklenen Düşülen 

49 Geçici hizmetliler ücreti 650 

752 4178 ve 4598 savılnKanunlar gereğinceyapılacak zamlar ve yardımlar 
1 Çocuk zammı 
2 Takacak zammı 

• 3 Doğum vardım ı 

ÇBöîüm toplamı 

50 000 
•2 000 

40 000 

92 000 

763 Tarla tarımı, ıslah deneme, üretme temizleme ve tecrübe işleri 
1 Genel giderler 13 192 
3 Kamulaştırma işleri 9 229 

Bölüm tpplmı 22 421 

764 Bahçe tarımı işleri (Bağcılık, meyvecilik, sebzecilik, şüs nebat
ları ve çay) 

1 Bahçe tarım isleri ve kurumları 42 000 

767 Pamuk işleri 
1 Genel giderler 6 200 

769 Veteriner savaş, tahaffuz evleri, hastaneler, bakteriyoloji evi 
ve serum kurumları ve lâboratuvar kurma ve yönetim işleri 
giderleri 

4 Veteriner gereç ambarı 4 043 
5 Geçici görev yolluğu 1 400 

Bölüm toplamı 5 443 

772 Okullar ve kurslar.genel giderleri 
12 Teknik Tarım ve Teknik Bahçıvanlık Okullarından mezun ola

cak öğrencilere 4486 sayılı Kanun gereğince yapılacak yardım 2 500 

773 Toprak İşleri Genel Müdürlüğü ve gezici mahkemeler genel gi
derleri 1 100 

775 Yazı, tercüme, yay m, film, etüd ve propaganda işleri giderleri 
l Yazı, tercüme, yayın, film ve propaganda genci giderleri 27 035 

779 Tarım öğretmenleri gerekli giderleri 38 400 
&*** 

791 4481 sayılı Kanun gereğince satınabııacak makina, aletler, ilâç 
ve gereç satmalına-giderleri ' : '' 15 000 

(..S. Sayısı : 223) 



43 
B. M. Ödeneğin çeşidi 

708 Tesisler 
1 Teknik Tarım Okulları yapımı 
2 Teknik Bahçıvanlık Okulları yapımı 
lî Köy teknik merkezleri yapımı 

Eklenen Düşülen 

510 681 
19 000 
25 000 

* • ' • $ 

Bolüm toplamı 554 681 

l laştırma Bakanlığı 

816 Liman ve kıyı hizmetleri 
1 Mayın yoketme giderleri 

817 Liman idrelerinin deniz taşıtları giderleri 
1 Liman idarelerinin deniz taşıtları satın alma, yaptırma, işletme, 

onarma, bakım, kızağa çektirme giderle! eri' ve kızak karşılıklan 

14 000 

14 000 

. Ticaret Bakanlığı 

829 Aylıklar 
1 Memurlar aylığı ve ataşeler temsil ödeneği 100 000 * 

838 Kira karşılığı 14 250 

855 Aylıklar 
1 Memurlar aylığı 

860 Merkez büro giderleri 
5 öteberi giderleri 

861 İller büro giderleri 
5 Öteberi giderleri 

Çalışma Bakanlığı 

• l 57 000 

1 000 

1 000 

863 Posta, telgraf ve telefon ücret ve yid deri eri 
1 Posta ve telgraf ücretleri, 

864 

865 

866 

2 

1 

Kira karşılığı 

Taşıt giderleri 
Başka taşıtlar 

Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 

. jjfCT/ 

aT 

5 000 

15 000 

1 000 

5 000 

( S. Sayısı :'^23 ) 



fe. M. Ödeneğin çeşidi fiMenen Düşülen 

3 Bakanlık müfettişleri ve iş müfettişleri yolluğu 2 00Ö 

Bölüm toplamı 7 000 

871 Basın, yayın, tercüme, telif, kitap, dergi ve propaganda giderleri 10 000 

877 4837 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin (A) fıkrası gereğince 
İş ve İşçi Bulma Kurumuna yapılacak yardım 30 000 

OENEL TOPLAM 46 769 029 46 769 029 

CETVEL [2] 

B. M. ödeneğin çeşidi 

Mitti Savunma Bakanlığı 

Olağanüstü çeşitli savunma hizmetleri 

Maliye Bakanlığı 

468 özel idareler ve Belediyelere yardım 

OBTVİL [8] 

Basın ve Yayin Genel Müdürlüğü 

95/A Geçici hizmetliler ücreti 11 250 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

207/A Yargıç ödeneği 22 500 

(S . Sayısı: 223) 

Eklenen 
Lira 

88 798 171 

6 000 000 

Toplam 94 798 171 



S d -

B. M. ödeneğin çeşidi 
Eklenen 

Lira 

Maliye Bakanlığı 

439 3827 sayılı Kanun gereğince .satınalınacak ta^ıtl 

14 Maliye Bakanlığı 

477/A Balat Musevi Hastanesine 

487/A Menkul kıymetler ve kambiyo borsasına 

Millî. Eğitim Bakanlığı 

579/A 2005 saydı Kanuna göre yönetilen okul pansiyonlarına yardım 

Ekonomi Bakanlığı 

642/A Milletlerarası kurul ve derneklere katılma payı 

9 500 

15 00ü 

15 000 

162 000 

25 000 

Çalışma Bakanlığı 

875/A Milletlerarası kurul ve derneklere katılma payı 137 000 

Toplam 397 250 

D. 

CETVEL [4] 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü 

Basın Ataşelikleri 

7 Basın ataşesi 
8 » » yardıntcısı 

60 
50 

Ula§t%rma Bakanlığı 

Yüksek Denizcilik Okulu (öğretim) 
5 Müdür yardımcısı 1 80 

( %zz : ı*^*S 'S ) 
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