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sap edenler hakkındaki Kanunun avukatlara 
şümulü olmadığına dair olan yorum fıkrası, is
tek üzerine Adalet Komisyonuna' geri verildi. 

Nisan : Eylül 1949 aylarına ait Sayıştay Ko
misyonu raporu kabul edildi. 

16 . XI . 1949 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Trabzon Milletvekili Kocaeli Milletvekili 

R. Karadeniz S. Pek 

Kâtip 
Kocaıeli Milletvekili 

C. Aksu 

tir (6/384) 
Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, 

Deniz gedikli subaylarının maaş ve terfi durum-
lan hakkındaki sözlü soru önergesi, Millî Sa
vunma Bakanlığına gönderilmiştir. (6/385). 
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2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Teklifler 

1. — Bolu Milletvekili lAitfi Gören'in, Hay
vanlar Vergisi Kanununun değiştirilmesine ve 
hu verginin hizmet karşılığı olarak Mahallî İda
relere bırakılmasına dair Kanun teklifi (2/182) 
(Maliye ve Bütçe Komisyonlarına) ; 

2. — Muğla Milletvekili Nuri Özsan ve iki 
arkadaşının, Köy Enstitüsü Mezunu öğretmen
lerle Köy Sağlık memurlarının geçimlerini dü
zenlemek üzere 3803, 4274 ve 4459 sayılı kanun
lara ek 5129 sayılı Kanunun 1 nei ve 9 ncu mad
delerinin değiştirilmesi hakkında Kanun teKİifi 
(2/183) (Millî Eğitim ve Bütçe Komisyonlarına); 

B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Baskanvekili Feridun Fikri Düşünsel (Bingöl). 

KÂTİPLER : Cenap Aksu (Kocaeli), Sait Koksal (İsparta). 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Bolu Milletvekili Lûtfi O ör en'in, Hay
vanlar Vergisi Kanununun 3343 sayılı Kanunla 
değiştirilen ikinci maddesinin (V) fıkrasının 
değiştirilmesi hakkındaki Kanun teklifinin geri 
verilmesine dair önergesi (4/176, 2/182) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Türkiye B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığımı 
3343 sayılı Kanunla değiştirilen Hayvanlar 

Vergisi Kanununun ikinci maddesinin O fıkra
sında değişiklik yapılması hakkında bir kanun 
teklifinde bulunmuştum, bu kanun henüz mü

zakere edilmemiştir. 
Hayvanlar Vergisi Kanununun umumu hak

kında yeni bir kanun hazırlıyarak Yüksek 
Meclise sunmuş bulunuyorum. 

Arzettiğim sebepten dolayı Meclisin 2/169 
numarasında kayıtlı teklifimin geri verilmesi
ni rica ederim. 

10 . XI . 1949 
Bolu Milletvekili 

Lûtfi Gören 

BAŞKAN — Geri veriyoruz. 

4. — SORULAR VE CEVAPLAR 

1. — Denizli Milletvekili Beşad AydınU'nın, 
Başbakan Yardımcısı ile Millî Eğitim Bakanı
nın gezilerinde yaptıkları toplantılar hakkında 
Başbakanlıktan olan sorusuna Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Nihat EHm'in sözlü ceva
bı (6/363) 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ni

hat Erim ile Millî Eğitim Bakanı, Tahsin Ban-
guoğlu, yalnız Bakanlık vazifelerinin ifası için 
kendilerine Devlet tarafından tahsis edilen oto

mobillerle yaptıkları uzun gezi esnasında; men
sup oldukları Halk Partisinin münhasıran pro
pagandasının yaptıklarını ve ayrıca gizli top
lantılar tertiplediklerini gazetelerden öğreniyo
ruz : 

Bu; parti propagandası gezisinde Devlet 
Bakanı ve. Başbakan Yardımcısı ve Millî Eğitim 
Bakanı sıfatiyle Devlet bütçesinden bu zevat 
harcirah almışlar mıdır1? Bu seyahatta sarf edi
len benzin parasını Hazine mi ödemiştir? 

Gizli olarak tertip edilen bu toplantılara, 
İktidar Partisi mensupları ile bir arada, siyasi 
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partilerle ilgisi olmaması gereken valiler, as
kerler ve diğer memurlar iştirak ettirilmiş mi
dir? iştirak ettirildi ise toplantılar da bahis 
konusu edilen mevzularla ve bilhassa bu türlü 
gizli toplantıları ieabettiren sebep ve saikler 
nelerdir. 

Sözlü olarak bu soruların Başbakan tarafın
dan cevaplandırılmasını saygı ile dilerim. a 

Denizli Milletvekili 
Reşad Aydınlı 

BAŞKAN — Buyurun Nihat Erim Bey 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI NİHAT ERİM (Kocaeli) — Bu soru
ya cevap vermeye Başbakan beni memur etti; ce
vabı arzediyorum. 

Başbakan Yardımcısı ve Millî Eğitim Bakanı 
Temmuz ayı içindeki yurd gezisini resmî vazife
li olarak yapmışlardır. Bir Bakanın her yerde 
zamanının muayyen bir kısmını mensup olduğu 
partililerle görüşmeye ayırması, her demokrat 
memlekette olduğu gibi, bizde de siyasi hayatın 
tabiî bir icabıdır. Siyasi parti demek muayyen 
bir progamın tahakkukuna çalışan bir teşekkül 
demektir. Bakanlar mensup oldukları partinin 
programı dâhilinde memlekete hizmet etmek 
le mükelleftirler. (Soldan bravo sesleri) 

Siyasi bir şahsiyet olması zaruri bulunan bir 
Bakanın harekâtını, bağlı bulunduğu siyasi prog
ramın kaderinden ayırmaya hiçbir suretle imkân 
yoktur. Ve olmaması demokratik rejimin faydası
nadır 

Bakanların memleket içinde ve dışında seya
hatleri için gerekli imkânları Cumhuriyet kanun
ları sağlamıştır. Bu kanunlar dışında hiçbir mu
amele ve hareket cereyan etmemiştir. 

Başbakan Yardımcısı ve Millî Eğitim Bakanı 
bu seyahatlerinde muhtelif şehir ve kasabalarda 
lüzumlu buldukları her türlü temasları yapmış
lardır. Millî Eğitim Bakanı kendi teşkilâtını tef
tiş etmiş ve öğretmenleri toplayarak meslekî ko
nuşmalar yapmıştır. Başbakan yardımcısı ise 
memleketin geniş bir bölgesinde hem Devletin çe
şitli şubelerindeki vazifelilerle görüşmüş, onlara 
Hükümetin Devlet işleri hakkındaki düşünceleri
ni doğrudan doğruya aksettirmiş, hemde C. H. 
Partili vatandaşları Hükümet beyannamesinin 
ruhu dâhilinde, bir partili olarak değil, vazifeli 
bir Bakan olarak tenvir ve teskin etmiştir. 

Bundan dolayı bu toplantılarda valiler bulun-

. 1949 O : 1 
durulmuştur. Vali her Bakanın mümessili olduğu 
için Hükümetin görüşünü ifade eden Başbakan 
Yardımcısının konuşmalarında hazır bulunma
sı bilhassa uygun görülmüştür. Part i toplantıla
rının hiç birinde ne bir komutan, ne de başka 
bir asker bulundurulmamıştır. Bunun aksini ifa
de eden iddialar tamamen yalandır. (Soldan 
bravo sesleri) 

BAŞKAN — Reşad Aydınlı. 
REŞAD AYDINLI (Denizli) — Sayın Bar

bakan Yardımcısını kemali dikkatle dinledim. 
Önergemde de belirttiğim gibi, Sayın Banguoğlu 
ile Nihat Erim bir seyahate çıktılar. Bu seyahat 
esnasında gizli toplantılar yaptıkları ve bu gizli 
toplantılarda, idare âmirlerinin ve bu arada bâz i 
mahallerde komutanların' da bulunduğu matbu
ata aksetti. 

Yüksek Meclis yakından takdir eder ki, 
memleket iç politikasında bugün tam bir huzur 
vardır, denemez. Bilâkis huzursuzluk ve buhran 
vardır. (Soldan birkaç ses : O sizin görüşünü*) 
dersek, zannediyorum ki hakikati ifade etmk 
oluruz. Böyle bir durum muvacehesinde Başba
kan Yardımcısı, Sayın Nihat Erim'in bu havayı 
teşdit edecek mahiyette değil hafifletecek mahi
yette ve normale inkılâp ettirecek mahiyette 
hareket etmesini elbetteki bir Milletvekili ola
rak çok arzuladım ve kendilerinden böyle top
lantılar yaptınız mı- Yapıldı mı? Yapıldı ise bu
nun sebebi nedir ? Matbuat bu iş üzerinde ehem
miyetle durmakta matbuat şüphesiz müşahede
sini yazmış bulunmaktadır. Huzurunuza getiri
len sorum mahiyeti itibariyle bundan ibarettir. 
Başbakan Yardımcısını dinledim, muhterem Ni
hat beyefendi; gizli toplantı yapılmadı diyor ve 
bu nokta üzerinde açılmıyor, şu halde yapılma
mıştır. Bu itibarla kendilerine teşekkür ederim. 
Çünkü yapılmış olması ancak şahsım için bir 
endişe tevlit ederdi. Elbette, biz de memleket 
evlâdı olarak dolaşıyoruz ve kulaklarımız bu 
vatanın kalbindedir. Muhterem arkadaşlar gibi 
biz de bu memleketin nabzının nasıl attığını tes-
bite uğraşıyoruz ve şüphesiz hedefimiz, vatan
daş başka birşey değildir. 

Tahsin Banguoğlu arkadaşım, okulların'tatil 
mevsiminde bu seyahati niçin ihtiyar etti ? Diye 
düşündüm. Çünkü kapalı okullar teftiş edilmez. 
Gittikleri yerlerde Öğretmenlerle konuştukları
nı şimdi Sayın Başbakan adına Başbakan Yar
dımcısı soyuyorlar. Tahsin Banguoğlu arkada-
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şmıa, af ve müsamahasına güvenerek birşey ar-
zetmek isterim; bir müfredat programı yapıldı 
bu müfredat programı okullarda tatbik edil
mektedir fakat o programa göre kitap yok. 
Oturup bu işlerle uğraşması daha faydalı olurdu. 
Binaenaleyh Sayın Bangııoğlu elbetteki vazife
lerini çok iyi bilirler. Bendeniz bu nokta üzerin
de niçin durdum .. Tatilde teftiş etmeyi muhik 
göstermek istedi. Sayın Nihat Erim de bunun 
muhik olmadığı noktası üzerinde durmak iste
di. Komutanların bu içtimalarda bulunmaması
nı çok büyük memnuniyetle kaydettiğimi Yük
sek Meclise arzetmek isterim. 

2. — Gümüşane Milletvekili Ahmet Kemal 
Varınca'nın, İspir ve Bayburt ilçeleri köylerin
de kuraklığa uğrıyan halkın durumu hakkında 
Başbakanlıktan sözlü sorusu (6/373) 

BAŞKAN — Tarım Bakam şimdi cevap ve
recek mi? 

TARIM BAKANİ OAVİD ORAL (Seyhan) 
— Bu ayın 25 nci cuma günü arkadaşıma cevap 
vermeye çalışacağım. 

BAŞKAN — Muvafık mı? 
AHMET KKMAL VARINCA (Gümüşane) — 

Muvafıktır. 

.9. — Diyarbakır Milletvekili İhsan Jfâmid 
Tigrel'in, Bankaların mevduatı artırmak için 
başvurdukları piyango usulü hakkında Maliye 
Bakanlığından sözlü sorusu (6/376) 

MALÎYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Efendini; ihsan Hâmid arka
daşımla da konuştuk. Bu soruya 4 Aralık cuma 
günü cevap vereceğim. 

BAŞKAN — îhsan Hâmid Tiğrel de muta
bık mı? 

İHSAN HÂMtl) TİĞREL (Diyarbakır) — 
Evet. 

4. — Konya Milletvekili Muhsin Adil BinaV-
ın, ilkokul öğretmenlerinin kadro ve teerfi durum
ları hakkındaki sorusuna Millî' Eğitim Bakanı 
Tahsin Banguoğlu'nun sözlü cevabı (6/377) 

BAŞKAN — Muhsin Âdil Binal burada mı? 
(Evet sesleri) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlı
ğına 

5242 sayılı İlkokul Öğretmenlerinin almakta 
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oldukları aylık dereceleri hakkındaki kanun ile 
6000 küsur ilkokul öğretmeninin aylıkları birer 
derece yükseltilmiş ve böylece ilkokul öğretmen
leri aylıklarının özel muhasebeden genel muva
zeneye alınmaları sırasında ortaya çıkan ayar
sızlık bertaraf edilmişti. Bu kanunla güdülen 
maksat bütün ilkokul öğretmenlerindi hizmet 
derecelerine göre terfihlerini sağlamak olduğu 
için kanun metnine öğretmenlerin daha evvel al
makta oldukları maaşın kıdem müddetini ve ba
remin iki üst derece yüksek maaş almak husu
sunda bütün memurlara verdiği hakkı mahfuz 
tutmak yolunda gereken kayıtlar da konmuştu. 
Ancak ilkokul öğretmenlerinden bahis konusu 
kanunla bir derece üst maaşa geçmiş olanların 
almakta oldukları maaş kadrosuna göre bare
min iki üst derece maaş alma kaydını bertaraf 
etmemek düşüncesiyle ve sırf malî bir formül 
olarak bu knuna «Bu madde hükümleri uygula
nabilmek üzere bunların buuııdukları kadrola
rın birer derece yükseltilmesine dair hazırlana
cak kanun, tasarısı en geç üç ay içinde Büyük 
Millet Meclisine sunulur» ifadesi eklenmiştir. 
Geçen yılbaşında durumları bu kanun ifadesine 
uygun olanlar için bütçe ile yeni kadrolar alın
mış ise de daha sonra terfi sıraları gelmiş olan
lar için maalesef arzulanan kanuni zaruret ye
rine getirilmemiştir. Bu itibarla memleketin her 
tarafına yayılmış olan ilkokul öğretmenlerinden 
maaşları birer derece yükseltilmiş olup da kı
dem müddetlerini ve terfi şartlarını doldurmuş 
olanlar kadrolarının kapalı olması yüzünden bir 
üst derece maaşa geçememektedirler. Meselâ 
kadrosu 30 lira olan bir ilkokul öğretmeni 30 li
ra maaş almakta iken yukarda sayısı ve adı ya
zılı kanunla fevkalâdeden bir derece daha üst 
maaşa yani 40 liraya terfi ettirildikten sonra 
bu kanunun mahfuz tuttuğu esas dairesinde 35 
liradaki kıdem müddetini de muvaffakiyetle 
doldurarak bir derece yüksek maaş almaya hak 
kazanmıştır. Fakat bu öğretmen, kadrosunun 
yükseltilmemiş olması dolayısiyle baremdeki 
her memurun ancak kadro maaşının iki üst de
recesine terfi ettirilebileceği kaydiyle karşılaş
mak suretiyle 50 liraya terfi ettirilemiyor. Her 
maaş derecesindeki misaller de bunun gibidir. 
Fakat arada kadroları tesadüfen müsait olanlar 
terfi etmektedirler. Yani tatbikat hatası yüzün
den yeniden adaletsiz bir durum hâsıl olmuş 
bulunmaktadır. Ve Yüksek Meclisin bütün ter-
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fi haklarını mahfuz tutarak ilkokul öğretmen- ı 
lerinin terfihleri hakkında yerinde ve haklı ola
rak gösterdiği sevgi ve yakın ilgi maalesef tat
bikatta kıymetlendıriJememiştii'. 

Bütün bunları, arzdan sonra Millî Eğitim Ba
kanından aşağıda .sıraladığım maddelerin sözlü 
olarak Meclis kürsüsünden cevaplandırılmasını 
rica ederim. 

1. — Durumları yukarda beyan olunan, ilk
okul öğretmenleri için kanım icabı olarak za
manında alınması gereken kadrolar niçin, alın
mamıştır? 

2. — Terfileri zamanı gelmiş ve geçmiş olan 
bu kabîl öğretmenler hakkında Millî Eğitim Ba
kanlığınca ne düşünülüyor? 

Saygılarımla. 
Konya Milletvekili 
Muhsin Âdil. Binal 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANİ TAHSİN BNA-
GUOGLU (Bingöl) — Arkadaşımın birinci so
rulunda zühul va.ıdır. Kendisine de bu ciheti 
hususi olarak arzettim. Çünkü ilkokul öğret
menlerinin maaşlarım tanzim eden 5242 numa
ralı kanunun emrettiği kadrolar Yüksek Meclis
ten 528-'] numaralı kanunla alınmıştır. Kanun, 
bu kadroların bir derece yükseltilmesini âmir
dir. Filhakika, kadro durumu dolayısiyle ka
nunun kendilerine bahşettiği haktan istifade 
edemiyecek vaziyette kalan 1000 kadar öğret
men bu kadrolarla kamilen bu haktan istifade 
etmişlerdir. 

İlköğretim kadrolarımızda öğretmenlerin 
kadro dışında iki derece terfi hakları gözetil- J 
inektedir. Yüksek Meclis bu hususta bize cö- I 
mertçe kadrolar vermiştir. Bundan dolayı öğ
retmenler Meclise minnettardır. 

1948 senesinde 2581 öğretmenin terfii sağ
lanmıştır. 1949 senesi Ocak ayında Ekim ayı 
sonuna kadar da 1G26 öğretmenin terfii sağlan
mıştır. Halen yalnız 90 öğretmen kadrosuzluk 
yüzünden iki dereceden fazla terfi edemiyecek 
durumdadır. Bunlardan bir kısmı bu arkada
şınım. ikinci sualine cevap olacaktı bir kısmı 
açılacak kadroları yürütmek suretiyle, yani te
kaüt olacak öğsetmenlerin kadnolarmdan istifa
de etmek suretiyle temin edilecektir. 

Ayrıca Yüksek Meclise sunulmak üzere muh
taç olduğumuz yeni kadrolar için bir kanun ta
sarısı hazırlamış bulunuyoruz, takdim edeceğiz. J 

. 194Ö ö : 1 
Bu Kanun gerek bu tertipten geri kalmış Öğ

retmenlerin, gerekse 2919 numaralı kanun gere
ğince kadrosuz tâyin edilmiş olan öğretmenlerin 
kadro almalarını mümkün kılacaktır. 

MUHSİN ÂD.ÎL BÎNAL (Konya) — Efen
dim; Millî Eğitim Bakanı arkadaşımın; kadro 
darlığı dolayısiyle terfileri yapılamıyan öğret
menler için yeni bir kanun tasarısı hazırlandı
ğını söylemesinden mütevellit memnuiyetimi 
arzetmek isterim 

Takririmde, fevkalâdeden terfi ettirilen ilk
okul öğretmenleri için kadro darlığından bah
setmiştim. Fevkalâde terfii sağlıyan kanunda, 
bir madde iki üst derece maaş almak hakkını 
kullanmakta olan öğretmenlerin yeni yapılacak 
terfilerini sağiıyacak bir kadroya dâhil edilme
lerini âmir bulunuyordu. Bu kadronun geçen se
ne alındığını ifade eden Millî Eğitim Bakanı, 
benim bu cihete dikkat etmiyerek bir zühulde 
bulunduğumu söylediler. Bendeniz sadece bu 
maddeyi değil, kanunun heyeti umumiyesini na
zarı dikkate alarak, kadro alamamaları dola
yısiyle, az çok kendileri memnun edilmiş olan 

İlkokul Öğretmenlerinin sonradan sıkıntı için
de bırakılmış olduklarını ifade etmek istedim. 

Bir defa özel idarelerden Umumi Muvazeneye 
ilkokul öğretmenleri alınırken muhtelif vilâyet
lerde vazife gören bu öğretmenlerin aylıkları ara
sında birtakım tef avut ve tehalüfler olduğu göz 
önünde tutularak bir ayarlaraıya gidilmişti. Bu 
ayarlama pekâlâ bilirsiniz ki, üç arkadaşımızın 
teşebbüsü ile olmuştur. 

Bu ilkoul öğretmenleri içerisinde maaşları 
yükesleeek olanların esas hakları katiyen berta
raf edilmesinin kaydi yeni kanuna konmuştur. 
Bu zümreden olarak meselâ terfi ettirilmeden 
evvel almakta oldukları maaş, kıdeminin.yürü
mekte olduğu kanunda ifade edilmiştir. 

îş böyle iken arkadaşlar 1949 yılı başında tat-
bika konan 5242 sayılı kanunla maaşı bir derece 
yükselmiş olan ilkokul öğretmeni eski almakta 
olduğu maaşı-n kıdemini meselâ; üç ay sonra dol
durduğu halde terfi edememiştir. Bu ilkokul 
öğretmeni şöyle diyor: Güya bize atıfet olarak 
lütuf olarak bir maaş verdiniz. Ama ben bu ma
aşı zaten iki üç ay sonra alacaktım mademki o ma
aşı almakla benim kadrom tıkandı, bana yapılan 
bu terfi zammı 3 - 4 ay gibi muvakkat bir zama
na inhisar etmektedir. Bu beni tatmin etmiyor. 
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Benim üzerinde durmak istediğim cihet bu 

olduğu içindir ki, geçen sene daha fazla miktar
da kadro almak icabettiği halde almamış oldu
ğunu sual takririmde tesbit etmiş bulunuyorum. 
Bununla beraber Millî Eğitim Bakanımızın söy
ledikleri gibi bu kadro darlığının yakında bir ta
sarı ile bertaraf edileceğini tekrar memnuniyet
le arzediyorum. 

Maruzatım bukadardır. 

5. — istanbul Milletvekili Ahmet Kemal Si-
livrili'nin, İstanbul Milletvekilliğine, seçilen Atıf 
ÖdüVün askerlik durumuna dair Millî Savunma 
Bakanlığından sözlü sorusu (6/378) 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HÜSNÜ ÇA
KIR (Samsun) — Efendim, müsaade ederseniz 
bunun cevabını önümüzdeki hafta toplantıların
dan birinde, meselâ bu ayın 23 ncü Çarşamba 
günü vermeme müsaade buyurulmasmı rica ede
rim. 

BAŞKAN — Ahmet Bey, muvafakat ediyor 
musunuz? 

AHMET KEMAL SÎLİVRÎLÎ (İstanbul) — 
Bir şey rica edeyim. 

Mademki gecikiyor, diğer bir sözlü soruya 
mahal bırakmamak için Atıf ödül Beyin Lüle
burgaz'daki şubeden, hangi tevellütlülerle mua
melesinin yapıldığını sormanızı ve ona, göre ce
vap vermenizi rica ederim. Yani hangi tevellüt
lülerle askerlik muamelesi yapılmıştır? 

6. — Mardin Milletvekili Dr. Aziz Uras'ın, 
İskân Kanunu gereğince dağıtılmıyan arazinin 
sahiplerine geri verilmesi için hazrlanacak izah-
namenin gecikme sebebine dair sorusuna Maliy? 
Bakanı İsmail Rüştü Aksal'ın sözlü cevabı 

(6/379) 

BAŞKAN — Aziz Uras burada mı? 
Dr. AZÎZ URAS (Mardin) — Buradayım 
BAŞKAN — Maliye Vekili, cevap verecek 

misiniz? 
MALÎYE BAKANI ÎSMAÎL RÜŞTÜ AK

SAL* (Kocaeli) — Evet. 

8 . XI . 1949 
Yüksek Başkanlığa 

îskân Kanununun bâzı maddelerinin kalJı-
rılmasma, değiştirilmesine ve bu kanuna yeni
den bâzı madde ve fıkralar ilâve<;ue dair olan 
5098 sayılı Kanunun geçici ikinci maddesine 
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bâzı fıkralar eklenmesi hakkındaki 5420 sayılı 
Kanun gereğince tevzi edilmiyen arazinin sa
hiplerine iadesi Maliye Bakanlığının hazırlıya-
cağı bir izahname yüzünden geri kalmaktadır. 
Bu gecikmeyi mazur gösterecek her hangi bir 
sebep var mıdır? Maliye Bakanı tarafından 
sözlü olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 

Mardin Milletvekili 
Dr. Aziz Uras 

MALÎYE BAKANI ÎSMAÎL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Efendim, Mardin Milletve
kili Aziz Uras arkadaşımızın verdiği sual tak
ririnin mevzu itibariyle aynı olan bir sual tak
riri de yine Mardin Milletvekili Mehmet Kâmil 
Boran arkadaşımız tarafından verilmiştir. Fa
kat bu son soru gündeme girmemiştir. Mevzu 
bakımından aynı olduğu için ikisine birlikte 
cevap vermek istiyorum. (Muvafık sesleri) 

(îskân Kanununun bâzı maddelerinin kal
dırılmasına, değiştirilmesine ve bu kanuna ye
niden bâzı maddeler ve fıkralar eklenmesine 
dair olan 5098 sayılı Kanunun geçici ikinci 
maddesine bâzı fıkralar eklenmesi hakkındaki 
5420 sayılı Kanun, iskân muamelelerine ait ol
ması dolayısiyle bu işlerin mevdu bulunduğu 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca ha
zırlanmış ve uygulanması için gerekli izahna-
!neler de bu bakanlık tarafından hazırlanmak
ta bulunmuştur. 

Sğlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı .hazırla
dığı izahname hakkında mütalâamızı sormuş ve 
fi . VITI . 1949 tarihinde Bakanlığımıza gelen 
bir yazıda hulasaten: 

5420 sayılı Kanunun münhasıran 5098 sayılı 
Kanunla ilgili bulunduğuna ve bu kanunun 
1505 sayılı Kanun uyarınca mahallî Hükümet 
eliyle kamulaştırılmış ve kamulaştırma muame
leleri katileşmiş olan arazi ile bir ilgisi olmadı
ğına göre, sözü edilen kanunun 1505 sayılı Ka
nuna tevfikan mahallî Hükümet eliyle alman 
gayrimenkullere tatbik edilmemesi icabeder, 
denilmiştir. 

Halbuki Bakanlığımızca kanun metnindeki 
sarahate dayanılarak 5420 sayılı Kanunun 1505 
sayılı Kanun uyarınca mahallî Hükümet eliyle 
kamulaştırılan bütün gayrimenkuller hakkında 
tatbik aolunmsmm iktiza ettiği neticesine va
rılmıştır. 
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Bu yoldaki mütalâamızı, Sağlık ve Sosyal 

Yardım Bakanlığına bildirilmiştir. 

Dr. AZÎZ URAS (Mardin) — Maliye Bakanı 
arkadaşıma teşekkür ederim. Anlaşılıyor ki, bu 
iş iki Bakanlık arasında bir ihtilâf mevzuudur. 
Bunu deştiğimize de biz iyi etmişiz. Malûmuali-
leri 5420 sayılı Kanun iki Haziranda Meclisi Âli 
tarafından kabul edilmiştir, aradan altı ay geç
im iştir. Kanunun birinci maddesinin metninde 
mutlak tabiriyle şöyledir : Tevzi edilmiyen ara
zi sahiplerine iade edilir. Gayet tabiî vatandaş
lar* müracaat ediyor, verin bize arazimizi diye. 
Orada bir komisyon vardır. Defterdar, Hükümet 
tabibi veya sıhhat müdürü ve alâkalılardan teşek
kül eder. Bu komisyona başvuran vatandaşlara 
efendim izahname bekliyoruz, diyorlar. Bu izah
ımı neyi biz aradık, onlar aradılar, telgraflarla 
istedik ve nihayet anladık ki bu iş, Sağlık Ba
kanlığından Maliye Makaulığma yazılmış olan 
bir noktai nazar istifsarı yüzünden bugüne ka
dar geri kalmıştır. Bundan dolayı bendeniz mü-
teellim idim. Fakat Maliye Bakam arkadaşımın 
noktai nazarımın fevkalâde uygun olduğunu gö
rerek her hangi bir teessür beyan etmeden, bu 
işin Sağlık Bakam tarafından süratle intacını 
istirham ederek kürsüden iniyorum. 

7. — Mardin Milletvekili Mehmet Kânül Bo-
ran'm, tskân Kanununu değiştiren 5098 saydı 
Kanunun geçici ikinci maddesine bâzı fıkralar 
eklenmesi hakkındaki 5420 sayılı Kanunun uygu
lanmasına dair sorusuna Maliye Bakanı İsmail 
Rüştü AksaVın sözlü cevabı (6/383) 

BAŞKAN — Mardin Milletvekili Mehmet Kâ
mil Boran'm da ayni mahiyette bir soru önergesi 
vardır. Bakan, onu da cevaplandırdılar. Arkada
şımıza söz söyleme imkânını vermek ve soruyu 
gündemden çıkarmak için önergeyi okutuyorum.. 

1949 0 : 1 
Yüksek Başkanlığa 

tskân Kanunun bâzı maddelerinin kaldırılma
sına, değiştirilmesine ve bu kanuna yeniden bâzı 
madde ve fıkralar ilâvesine dair olan 5098 sayılı 
Kanunun geçici ikinci maddesine bâzı fıkralar ek
lenmesi hakkındaki 5420 sayılı Kanun 8 . V I . 1949 
tarihinde yürürlüğe girdiği halde beş aydan beri 
uygulanmadığı ve müracaat edenlere izahnamesi 
henüz gelmediğinden tatbik edilmediği cevabının 
verildiğini mütaaddit hemşerilerimin şikâyetle
rinden öğrendim. Bu kanunun uygulanması hak
kında ne düşünüldüğü ve neler yapıldığını Mali
ye Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masını rica ederim. 

Mardin Milletvekili 
Mehmet Kâmil Boran 

MALÎYE BAKANI ÎSMAÎL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Deminki sözlerimi aynen tek
rarlarım. 

BAŞKAN — Bir diyeceğiniz var mıdır?. 
MEHMET KAMÎL BORAN (Mardin) — İlâ

ve edecek bir şeyim yoktur. Teşekkür ederim. 
BAŞKAN —• Mütaakıp soruya geçiyoruz. 

8. — Eskişehir Milletvekili Hasan Polatkan'-
ın, kuraklığa uğrvyan mıntakalar halkına yemek
lik, tohumluk ve hayvan yemi dağıtımı İle ku
raklığı tahakkuk eden illerin bildirilmesi hakkın
da Başbakanlıktan sözlü sorusu (6/380) 

BAŞKAN — Hasan Polatkan buradalar mı?. 
(Yok sesleri) 

O halde gelesek celseye bırakıyoruz. 

9. — Muğla Milletvekili Nuri Özsan'ın, Ka
radeniz bölgesi mısır mahsulü durumu hakkında 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/381) 

BAŞKAN — Nuri özsan burada mı? (Yok 
sesleri) Gelecek Birleşime bırakıyoruz. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1943 yılı Kesinhesabına ait Uygunluk 
Bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresiyle 1943 yılı Kesinhesabı hakkında 
Kanun, tasarısı ve Sayıştay 'Komisyonu raporu 
(3/346, 1/530) 

BAŞKAN — Geçen Birleşimde müzakeresi 
başlamış olan bu tasarının görüşülmesine de

vam ediyoruz. Geçen oturumda Ahmet Oğuz ar
kadaşımız bu hususta izahat istemişti. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) 
izahat istemiştim. 

Encümenden 

BAŞKAN — Encümenden evvel bu hususta 
Sayıştay Başkam izahat verecektir. 

Buyurun Sayıştay Başkanı, 
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SAYIŞTAY BAŞKANI SEYFİ ORAN — 

Efendim: Bundan altı ay evvel 1942 yılı 
Kesinhesabı Uugunluk bildirimi müzakere edi
lirken aynı mealde bir sual sorulmuştu. O za
man Heyeti Celilenize oldukça tafsilâtlı cevap 
arzetmiştim. Filhakika Anayasamızın 101 nci 
maddesinin beyanına göre Sayıştay her hangi 
bir senenin kesinhesabı hakkmlaki uygunluk 
bildirimini Kamutaya tevdii tarihinden altı ay 
zarfında B. M. Meclisine verir.» der. Gene Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 101 nci maddesi» 
uygunluk bildiriminin Sayıştay tarafından altı 
ay zarfında Yüksek Meclise bildirileceğini sara
haten zikreder. 

Şu kadar ki, Sayıştay bugüne kadar hiçbir 
zaman esas Teşkilât Kanununu ve Muhasebei 
Umumiye Kanununun bu hükümlerini tehir et
mek, hâşa iskat etmek noktai nazarında bulun
mamıştır. O zaman, yani altı ay evvel arz ve 
izah eylediğim veçhile, son harbe kadar kendi 
teşkilâtiyle Sayıştay, bu vazifeyi günü gününe 
yapmaktaydı. Ancak harbin zuhuriyle birçok 
arkadaşların vakit vakit askere alınmaları yü
zünden işlerimiz tedahüle başladı. Diğer taraf
tan, yine arzettiğim veçhile, bütçemizin yekûnu 
200 - 300 milyondan bir buçuk milyara kadar 
yükseldi. Mülhak bütçeleri de nazarı itibara 
alırsak hemen üç milyarı buldu. 

Sayıştay teşkilâtına gelince; Sayıştay teşkilâ
tı, 1329 senesinde ne idise, pek cüzi bir tadilât 
ile bugüne kadar aynen devam edegelmiş 
bulunmaktadır. 

Şu ciheti açıkça tebarüz ettirmek için ar/e
deyim ki ; 1929, 1930 ve 1936 yıllarında Sayış-
taym rüyet ettiği hesap ve muhasiplik adedi 
600 iken bugün bu aded 1800 küsura baliğ ol
muştur. Yani vazife bu kadar ağırlaşmıştır ki, 
ne Vusu beşer buna yetişebilir, ne de malî ve
sait ve imkân elimizde değildir. Bunun için, 
fevkalâde haller geçer ümidiyle, arzu ettiği
miz teşkilâtı tehir ettik, 1946 tarihine kadar. 
1946 tarihinde bir tasarı arzettik Meclise. Sala
hiyetli komisyondan tasarımız geçti, Bütçe 
Komisyonuna kadar geldi, maatteessüf dört sene
dir, bütün takibimize rağmen bu Teşkilât Ka
nunumuzu çıkartamadık. Halbuki, bu tasarımız 
gayet mütevazıdır, ihtiyacımızın ancak nısfı 
kadar bir şeydir, maksadımız tedahülde kalan 
işlerimizin önünü almaktır, buna henüz muvaf
fak olamadık. 

1.1949 O : 1 
Tahdisi nimet olarak arzediyorum günlük 

işlerimizi çıkarıyoruz, fakat muhasip hesapları 
tedahüle uğramaktadır. Fakat muhasip hesapla
rımız tamamiyle kesinhesapla karşılaşmadıkça 
uygun bildirimini çıkarmaya imkân yoktur. 

Musaffa hesaplarla kesinhesabı karşılaştır
madan uygunluk bildirimini çıkarmak hiçbir za
man doğru olmaz, yine emir Heyeti Celilenizin-
dir. (Kâfi kâfi sesleri) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Bu hu
susta Komisyon ne diyor? 

SAYIŞTAY KOMİSYONU SÖZCÜSÜ FE-
RlT ECER (Niğde) — ilâve edecek bir sözü
müz yok. 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Maddelere geçilmiştir. 

1943 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu 

MADDE 1. — 1943 Bütçe yılı genel giderle
ri ilişik (A) işaretli cetvelde gösterildiği gibi 
(1 037 177 802) lira (14) kuruştur. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi cet
vel ile birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı yıl genel gelirleri ilişik 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği gibi 
(1 038 507 212) lira (45) kuruştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi cetvel ile birlikte oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Mahallî hisselerle pansiyon
lar gelirinin % 88 ine ait olup nâzım hesapta 
tedvir edilmekte olan ve tahsilat miktarları öde
nek addolunan paralardan 1943 Bütçe yılı için
de sarfolunmıyan ve (A) cetvelinin ayrı bir 
sütununda gösterilen (720 128) lira (70) kuruş, 
gelir ve ödenek kaydedilmek üzere 1944 Bütçe 
yılma devredilmiştir. 

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

MADDE 4. — Gelecek yıllarda mahsubu ya
pılmak üzere 3010 sayılı Kanun gereğince avans 
olarak verilen ve (A) cetvelinde ayrı bir sü
tunda gösterilen (1 632 660) lira (54^ kuruş 

j ödenekten mevkuf tutulmuştur. 
j BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
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yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — ödenekten 1943 Bütçe yılı 
içinde sarfolunmıyan ve (A) cetvelinde göste
rilen (40 826 147) lira (61) kuruş yokedilmiş-
tir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 7. — Bu kanun hükümlerini Mali
ye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edil
miştir. 

Tasarının heyeti umumiyesini açık oya su
nuyorum. 

2. — Eskişehir Milletvekili Abulin Potuoğlu 
ve iki arkadaşının, bütçe yılmın değiştirilmesi 
üzerine Kazanç, Hayvanlar, Muamele ve Bina 
vergileri kanunlarinda değişiklik yapılmasına 
ve bunlara geçici maddeler eklenmesine dair olan 
4750 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişti
rilmesi hakkında Kanun teklifi ve Maliye Komis
yonu raporu (2/154) [1] 

ABİDlN POTUOĞLU (Eskişehir) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ABtDİN POTUOĞLU (Eskişehir) — Efen-

[1] 218 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

W. --•• Çanakkale Milletvekili Ali Rıza Kır Se
vir'in, yabancı memleketlere ihracına izin ve
rilen kepek hakkındaki sorusuna Başbakan Şem
settin Qünaltay'ın yazılı cevabı (6/361) 

B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
Yeni Sabah Gazetesinin 6 . VI . 1949 tarihli 
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dim, bu kanun tadil teklifini yaptığımız zaman 
Divanı Riyasetçe bu teklif hem Maliye Komis
yonundan, hem de Bütçe Komisyonundan geç
mek üzere havalesi yapılmıştı. Fakat nasılsa 
yalnız Maliye Komisyonundan geçmiş, Bütçe 
Komisyonundan geçmemiştir. Halbuki esas iti
bariyle bunun bütçeye taallûku itibariyle Bütçe 
Komisyonundan da geçmesi lâzmıdır ve hava
lesi de böyledir. Şimdi bunun bir defa da Büt
çe Komisyonuna havale edilmesini teklif ediyo
rum . 

BAŞKAN — Bu hususta bir önerge var : 

Yüksek Başkanlığa 
4750 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin değiş

tirilmesi hakkındaki Kanun teklifimiz Yüksek 
Başkanlıkça Bütçe ve Maliye Komisyonlarına 
havale buyurulduğu takdirde, yalnız Maliye 
Komisyonundan geçirilerek Yüksek Meclise ar-
zedilmiştir. Bütçe Komisyonuna verilmesini 
arzederiz. 
Eskişehir Milletvekili Eskişehir Milletvekili 

Kemal Zeytinoğlu Abidin Potuoğlu 
Kayseri Milletvekili 

Fikri Apaydın 

BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler... Ka
imi etmiyenler... Kanun teklifinin Bütçe Komis
yonuna gönderilmesi kabul edilmiştir. 

Bütçe Komisyonuna veriyoruz. 
Oyunu kullanmamış arkadaşımız var mı? 
Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
1943 bütçe yılı Kesinhesap Kanun tasarısına 

oy veren 237 kişidir. Kabul 236, çekinser 1. Ni
sap vardır. Muamele tamamdır 1943 bütçe yılı 
Kesinhesap Kanunu 236 oyla kabul olunmuştur. 

Gündemimizde başka birşey yoktur. 
Önümüzdeki cuma günü saat 15 te toplan

mak üzere Birleşime son veriyorum. 
Kapanma saati : 15,51 

nüshasında, ihracına izin verilen çeşitli mahsul
ler arasında, hayvan yemi olarak şiddetle muh
taç olduğumuz kepek de vardır. 

Geçen kış mevsiminde, açlıktan telef olan 
hayvanların miktarı korkunç bir yekûna baliğ 
olduğu görülmüştür. Bu sene kuraklıktan mah
sulün noksanlığı ile beraber, ot ve saman kıtlığı 
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yüzünden fakir çiftçilerimiz çift hayvanlarına 
varıncıva kadar, açlık tehlikesine karşı, vok 
pahasına satmak zarureti karşısında iken nispe
ten bu felaketi önliyecek olan kepeklerin harice 
satılmasına müsaade edilmesi, memleket hesa
bına zararlı neticeler doğuracağına şüphe edil
memelidir. 

Daha ziyade çiftçilerimizi ilgilendiren bu 
konu hakkında Hükümetin ne düşündüğünün, 
yazılı olarak açıklanmasını saygılarımla rica 
ederim. 

Çanakkale Milletvekili 
Ali Rıza Kırsever 

77 - 1027 
6 - 3955 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Kanunlar Müdürlüğü : 5436/ 6 - 362/3675 

sayılı ve 20 . VII . 1949 tarihli yazıları karşılığı
dır. 

Köylünün Ziraat Bankasına olan borçlarının 
tecili ve köylüye tohumluk verilmesi hakkında 
Burdur Milletvekili Ahmet Ali Çınar'ın yazılı 
soru önergesine karşı Başbakan adına Ekonomi 
ve Ticaret Bakanı tarafından adı geçen Milletve
kiline verilmiş olan cevabın bir suretinin ilişik 
olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

Tarım Bakanlığı ile mutabık kalınarak aşa
ğıda yazılı şartlarla 25 000 ton kepek ihracına 
8 . IV . 1949 tarihinde başlanmıştır. 

1. — İhracat seyrini yakından takip edebil
mek maksadiyle ihraç lisanslarının Bakanlıkça 
verilmesi; 

2. — Her firmaya 250 tonla mahdut tranşlar 
ayrılması ve kontenjan bakiyesi bulunduğu tak
dirde işbu 250 tonun fiilen ihraç edildiğinin, tev
siki şartiyle yeni bir tranş tahsisi, (bu miktar bi-
lâhara 500 tona çıkarılmıştır.) 

3. — ihracatın dolar, İsviçre frangı ve ster-
ling mukabilinde veya anlaşma hükümleri dâhi
linde yapılması, 

4. — İhraç edilecek kepekler istanbul veya 
izmir menşeli bulunduğu takdirde mezkûr şehir
ler ihtiyacından fazla olduğunun, diğer bölgeler 
istihsalatından olanların o bölgeler menşeli ol
duklarının ilgili ticaret ve sanayi odalarınca tev
siki, 

Yer darlığı baş göstermesi üzerine ihracata 
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22 . VII . 1949 tarihli ve 329 sayılı sirkülerle son 
verilmiştir. 

ihracata müsaade edilen müddet zarfında ve
rilen lisanslardan, bu güne kadar kullanılan mik
tar (1.060) tondur. 1947 ihracatı 29.161, 
1948 ihracatı ise 18.145 ton bulunmakta idi. 

11. — Bordur Milletvekili Ahmet Ali Çınar'
ın, köylünün Ziraat Bankasına olan borçlarının 
tecili ve köylüye* tohumluk verilmesi hakkındaki 
Başbakanlıktan olan sorusuna Ekonomi ve Tica
ret Bakanı Vedat Dicleli'nin yazılı cevabı 
(6/362) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Ankara 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Başba
kan tarafından cevaplandırılmasını saygılarım
la rica ederim. 

1. — Bu yıl mahsul durumu bilhassa orto 
Anadolu'da, endişe verici mahiyettedir. Köylü 
Ziraat Bankasına borçlarını ödeyemiyecek du
rumdadır. 

Esasen bu borçlar ödenmekte ve tekrar 
köylüye borç para verilmektedir. Ancak bu 
arada köylü malını ucuza satarak bilhassa bu 
yıl için, p-ahalı almak durumunda kalacaktır. 

Bu borçların bir yıl tecilinde fayda olduğu
na göre Hükümet bu hususta ne düşünmektedir. 

2. — Eğer tecil hususuna taraftarsa bu ka
rarın mahsulün idrakinden önce verilmesi hu
susunda ne düşünmektedir? 

3. — Ayrıca da köylüye tohumluk vermek 
hususunda fikri nedir? 

14 . VII . 1949 
Burdur Milletvekili 

Ahmet Çınar 

Sayın Ahmet Çinar 
Burdur Milletvekili 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Şehir 

Köylünün Ziraat Bankasına olan borçlarının 
ertelenmesi ve köylüye tohumluk verilmesi hak
kında Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sun
duğunuz yazılı soru önergesinin bir sureti, Baş
bakanlık makamının 5 . VIII . 1949 tarihli ve 
6 - 2888 sayılı yazısına bağlı olarak Bakanlığıma 
gönderilmiş ve incelenerek aşağıda cevaplandı
rılmıştır : 

1. — Bu yıl bilhassa Orta Anadolu'da hü-

87 
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küm süren kuraklık dolayısiyle hububat istih- j 
salâtmm mâruz kaldığı hasar vaziyeti Tarım 
Bakanlığından, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankasından ve Toprak Mahsuleri Ofisinden 
teşkil edilen özel ekipler marifetiyle hasarın 
bilhassa tekasüf ettiği il bölgesinde mümkün 
mertebe köylere kadar gidilmek suretiyle istih-
salâtm hasar nispeti, ertelenecek borç miktarı 
ve önümüzdeki yıl istihsalâtmı sağlamak üzere 
geekecek munzam ksediler hakkında inceleme-
les yaptırılmıştır. 

Mahsulleri âfete uğrayan çiftçilerin bankaya 
ve Tarım Kredi kooperatiflerine vâdeleri gel
mekte olan borçları için duydukları endişeyi 
gidermek ve içinde bulundukları acı şartları ha
fifletmek yönünden alınacak kararlar hakkında 
kendilerini intizarda bırakmamak maksadiyle 
ve yüzde yüz hasar gören ilişik listede adları 
yazılı mahallere Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankasınca yapılan tebliğlerin birer suretleri 
ilişiktir. 

Mahsullerinin tabiî âfetlerden zarar görmek 
ve yeniden kredi yardımı yapılması hasusunda 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasına intikal 
eden diğer müteferrik müracaatlar da önemle 
ele alınmakta ve müstahsilin zor duruma düşme
sine mahal bırakılmamaktadır. 

2. — Tohumluk durumuna gelince, her yıl 
olduğu gibi bu sene de mahsul durumu göz önü
ne alınarak Tarım Bakanlığınca hazırlanmış 
olan ve muhtelif bölgelerle verilecek miktarlar 
cetvel halinde tesbit edilerek yekûnu OT) 000 
ton tutan tohumluk buğday listesi henüz Top
rak Mahsulleri Ofisine gönderilmiş bulunmak
tadır. Bu liste mucibince Ofis ambarlarından 
belirtilen miktara göre tevziat yapılacaktır. 

Keyfiyeti saygılarımla bildiririm. 
Ekonomi ve Ticaret Bakanı 

Vedat Dicleli 

12. — Erzincan Alille t ve kili Sabit Sağıroğlu' -
nun, Kemaliye İlçesini Pagaştaş İstasyonuna 
bağlıyan yolun yapılması hakkındaki sorusuna 
Bayındırlık Bakanı Şevket A dalan'm yazılı ceva
bı, (6/375) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Kemaliye İlçesini Pagaştaş istasyonuna bağ

lıyan yol medeni vesait işlemesine gayrinıüsait 
fena bir vaziyettedir. Bu sebeple bu yolda feci 
kazalar hiçbir zaman eksik değildir. Çeçen se-
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ne bir kamyon üç yüz metreden uçmuş ve içe
risinde İlce kaymakamı ile beraber diğer dört 
kişiden ikisi ölmüş, birisi, sakat olmuş ve kay
makam ile bir arkadaşı da bir harika olarak 
ölmemişlerse de aylarca hastanede tedavi edil
mişlerdir. Bu yüzden buraya, her vakit gidilip 
gelinememekte, her türlü imar ve terakkiye mü
sait olan bu kıymetli ilçemiz halkının çok geniş 
ve velût olan sây ve gayretleri akamete uğra
nı aktadır. 

Bu yolun çaltı istasyonuna bağlanması bu 
mahzuru bertaraf edecek ve halkı korku ve fe
lâketten kurtaracaktır. Şimdiye kadar Bayın
dırlık Bakanlığına yaptığımız müracaatlerda bu 
Çaltı yolunun müşkülâtından bahsedilmekfe ise-
de şimdi harikalar yaratan yeni makinelerle bu 
ıvıüşkilâtın mutlaka iktiham edileceği kanaatin
de bulunduğumdan yolun ne vakit yapılarak 
halkın her daim mevcut korku ve felâketlerinin 
bir an evvel önüne geçilmesi hususunda Yüksek 
Bayındırlık Bakanlığının ne düşündüğünü ve 
ne gibi teşebbüse geçtiğini yazı ile tafsilen bil
dirilmesini arz ve rica eylerim. 

Erzincan Milletvekili 
Sabit Sağıroğlu 

No. 262.'30 16 Kasım 1949 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

7 . XI . 1949 gün ve 6/375, 5710/3849 sayılı 
yazıları cevabıdır. 

Erzincan Milletvekili Sabit Sağıroğlu'nun, 
Kemaliye ilçesini Pagaştaş istasyonuna bağlıyan 
yolun ne vakit, yapılacağı hakkındaki yazılı so
ru önergesine verilen cevabın ekli olarak sunul
duğunu arz ederim. 

Bayındırlık Bakanı 
S. Adalan 

Sayın Sabit Sağıroğlu 
Erzincan Milletvekili 

3 Kasım 1949 günlü yazılı önergenize cevap
tım 

Malûmunuz olduğu veçhile Devlet Yolları 
ağı, alâkalı Bakanlıklar temsilcilerinin iştira
kiyle tesbit edilerek üçer senelik devrede ıslah 
ve inşası bir programa bağlanmış ve bu prog
ram Bakanlar Kurulunca tasdik edilmiştir. 

Kemaliye - Pagaştaş yolu, bu programın ikin
ci üç senelik devresinde yapılacak yollar ara
sındadır. Bu takdirde yolun inşası için 5-6 sene 
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beklemek icap eder. 

Ancak Kemaliye'yi Demir yoluna bağlıyacak 
yolun bu bölge için haiz bulunduğu büyük önem 
Bakanlıkça da takdir edilmiş olduğundan yolnn 
bir an evvel inşasına başlanılması zaruri görül
mektedir. Doğu illeri kalkınmasına tahsis edil
miş olan ödenek ile yapılması ele alman yollar, 
aynı şekilde mahallî önemi haiz olup Devlet 
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yol programında aldığı sıradan evvel inşasına 
zaruret görülen yollar olduğundan, Kemaliye -
Çaltı yolunun da 1950 yılında Doğu illeri kal
kınma programına alınmasına ve bu yolun inşa
sına karar verilmiştir. 

Saygı ile arz ederim. 
Bayındırlık Bakanı 

Ş. Adalan 

DÜZELTİŞLER 

Dördüncü Birleşim tutanak dergisine bağlı 1 sayılı basmayazıda aşağıdaki düzeltişler yapıla
caktır. 

Sahife Sütun Satır Yanlış Doğru 

4 
5 
5 
6 
6 
6 

7 
7 
8 

15 
15 
15 
16 
17 
26 
37 
38 
38 
40 

42 
46 
48 
49 
50 
50 
51 
51 
51 

1 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
1 

8 
10 
18 
10 
23 
40 

4 
20 

6 
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15 
22 

2 
28 
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6 
6 

27 
11 
31 
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11 
22 
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42 
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3239 
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1945 
tahsilatta 
ceza 
cetvelinde 
ödenek 
14 

Lira 

163 962 
tem'amının 
tesis 

2 500 
1 511 

988 
8 184 

K. 

99 
01 
41 

tahsisatı mesture 
3523 ve 
Ankara fakülteleri 
3238 
4274 

618 A 

Talhlil 
borçları 

234 623 
10 002 

81 

Millî piyango 
5 294 168 

3023 
6 618 437 

44 

25 
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Nahife 

51 
52 
52 
52 
52 
53 

Sütun Satır 

25 
29 
29 
30 
30 
34 

11 842 827 
3 000 000 
3 730 380 

750 000 
1 169 903 

4273 sayılı 

Yanlış 

04 

59 

85 

11 542 827 
750 000 

1 169 903 
3 000 000 
3 730 380 

4275 sayılı 

Doğru 

04 

85 

59 
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AFYON KARAHİSAR 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
Haüid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Oevad Akkerman 
Me'brure Aksoley 
Falih Rıfkı Atay 
İbraJhüm Rauf Ayaşlı 
Avnfl Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökm>en 
Fakihe öymen 
Dr. Ahmet Hâmit Selgil 
Gl. Naci Tınaz 

sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir) 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık Milletvekillikleri 

465 
237 
236 

0 
1 

224 
4 

[Kabul edenler] 
ANTALYA 

Numan Aksoy 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 

AYDIN 
Dr. Sabri Akın 
Neşet Akkor 
Mitat Aydım 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Ahdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpmar 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. îzzeddin Çalışlar 
Eminittin Çeliköz 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Seremedi 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 

Feridun Fikri Düşünsel 
BİTLİS 

Muhtar Ertan 
BOLU 

Hasan Şükrü Adal 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
öelâl Sait Siren 
thsan Yalçm 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
A viv "Dn r*ıı 

X l / i l / j LJ 14.1 U. 

Ahmed Münir Erhan 
Mnlı ı l iiH E TilrTn PTI 

Muhittin Baha Pars 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Behçet Gökçen 
Ali Rıza Kırsever 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Dr. Mustafa Cantekin 
Hasette İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 

DENİZLİ 
Cemil Çalgüner 
Hulusi Oral 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin 
Feyzi Kalfagil 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELAZIĞ 
Fuad Agralı 
Fahri Karakaya 
Dr. İbrahim T. öngören 
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ERZİNCAN 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Saibri Akgöl 
Oevat Dursunoğlu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
Kemal Zeytiııoğlu 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Said Barlas 
Bekir Kaleli 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
Tevfik Ekmen 
İsmail Sabuncu 
Fikret Yüzatlı 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fe'hmi Ataç; 
Şükrü Sökmensüer 

HATAY 
G-l. Eyüp Durukan 
Abdülgani Türkmen 
Suphi Bedir Ulu<; 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Ali Menteşeoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rif at Güllü 
Sait Koksal 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar 
Fuad Hulusi Demirelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Orgl. Cemil C. Toydemir 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Benal Nevzat Anman 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü Öktem 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Akif Eyidoğan 
Dr. Esad Oktay 
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Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Cemil Atay 
Tansin Coşkan 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Gl. Salih Avgın 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Faik Seler 
Hayrullan Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zü'htü Akın 
K'orgl. Kemal Doğ-an 
Şevket Ödül 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
Salıir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
İsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 
îbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altarı 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Erel 
Şevki Ergim 
Fa tin Gökmen 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sı'lay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh îspartalıgil 
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Ömer özdek 

MALATYA 
Abdurra'him U. Beydağı 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Osman Taner 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
tsmail Ertem 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar1 özey 
Hilmi öztarhan 
Feyzulah Usilıı 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Hasan Reşid Tankut 

MARDİN 
Dr. Aziz Ur as 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rif a t Gürsoy 
Halid Mengi 
îbrahim Refik Soy er 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Arif Hikmet Onat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Ham di Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Dr. Fa'hri Kurtuluş 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataş 
Dr. Sadi Konuk 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Maikbu'te Dıblan 

Kasım Ener 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Tekelioğlu 

SÎÎRD 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 
Cevdet Kerim tncedayi 

SİVAS 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Fiinin Atae 
Ziya Knsiin Oezaroğlu 
Fa yık öztrak 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtif oğlu 
Reşit önder 
Mustafa özden 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Zekiye Dranaz 
Temel Göksel 
Raif Karadeniz 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 

TUNCELİ 
Necmeddin SahİT Sılan 
Malhmut Tan 

URPA 
Atalay Akan 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
îbrahim Arvas 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Celâl Arat 
Kâmil Erbek 

ZONGULDAK 
Ahmet Gürel 
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[Çekinserler] 
MANİSA 

Yunus M, Ala/kant 

[Oya katılmtyanlar] 
AFYON KARAHÎSAR 
öl . Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşikar 
Hazim Dozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin' 
Kemal özçöban 
Dr. Cemal Tunca 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
İhsan Ezğü 
Cevdet Göle* (I.) 
tsimet İnönü (Cumhur
başkanı) 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Mustafa Korkut (1.) 
Tayfur Sökmen 
Nurülhh Esat Sümer 

(î.) 
AYDIN 

Gl. Refet Alpmıan 
Emin Bilgen (I.) 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Hacim Çarıklı 
Süreyya örgeevren 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esen^a) 

BİTLİS 
Ziya Geboloğlu 

BOLU 
Hasan Cemil Çambel 
HıfzıiTahman R. öymen 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Zehra Budune 
Fahri Bük 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdürralhman Konuk 

Cemil Öz (t.) 
Dr. M. Talât Sümer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
İhsan Karasioğlu 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Mustafa A. Renda 
Gl. Zeki Soydemir (t.) 
Ahmet İhsan Zevneloğlu 
(t.) 

ÇORUH 
Ali Rıza Ereni. 
Asım Us 

ÇORUM 
Naim Atalay 
Münir Çağıl 
İsmet Eker 
Necdet Yücer 

DENİZLÎ 
Reşad Aydınlı 
Dr. Hamdi Berkman 
Abidin Ege 
Naili Küeüka 
Kemal Cemal Ötıcpl 

DİYARBAKIR 
Osman Ocak 
İhsan Hâraid Tigrel 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
(1.) 

Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Mustafa Arpacı (1.) 
Hasan Kişioğlu 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca (t.) 
Rauf Bayındır 
Nahit Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya (1.) 
Nafiz Dumlu (t.) 
Münir Hüsrev Göle 
Şakir İbrahimhakkıoğlu 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik (1.) 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 

GAZİANTEB 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Dr. Muzaffer Can'bolat 
Dr. Abdur rahman MOIPK 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseveıı 
Kâzım Okay 
Ahmed Ulus 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GttMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Edip Tör 
TaJhsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varın en 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Albdullah Çilli (1.) 
Hasan Mursaloğlu 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Salih İnankur 
Refik Koraltan 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç (1.) 

İSTANBUL 
Salamon Adato 

Enis Akaygen 
Ekrem Amaç (1.) 
Ali Rıza Arı 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(1.) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Osman Nuri Koni 
Fııad Köprülü 
Atıf Ödül 
Dr. Mim Kemal Öke 
Recep Peker (1.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
(t.) 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senini Yürüten 

İZMİR 
Münir Birsel (Bakan) 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğhı 
Atıf İnan 
Rahmi Köken 
Sait Odynk 
Dr. Kâmran Örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Şe raf ettin Karacan 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugae 

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 
Âdil Toközlü 
Baki Tümtürk 
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KAYSERİ 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Ömer Taşçıoğlu 
Reşit Turgut 

KIRŞEHİR 
İsmail H. Baltacıoğlu 
Nihat Erdem (î.) 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyamk 
Ali Dikmen 

KONYA 
Sedad Çumralı 
Dr. Sadi Irmak 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet ihsan Gürsoy 
Adnan Menderes 
ihsan Şerif Özgen 
Ahmet Tahtakılıe 

MALATYA 
Atıf Esenbel 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Karaköylü 
(t.) 
Dr. Cafer özelçi 
Abdülkadir1 Taşangil 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabeı 

B : 5 16 .11 
MANİSA 

Şevket Raşit Hatipoğlu 
Dr. Lûtfi Kırda r 

MARAŞ 
Dr. Kâmil İdil 
Emin Soysal 
Abdullah Yaycıoğlu (1.) 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpay a 
Mehmet Kâmil Boran 
Şemsettin Ekmen 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Yusuf Mardin 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Vehbi Sandal 
Şükrü Süer 

ORDU 
Hanıdi Şarlan (î.) 

RtZE 
Hasan Cavid Belûl (1.) 

.1949 O : 1 
Fuad Siranen (Bakan) 

SAMSUN 
Hüseyin Berk (1.) 
Hüsnü Çakır (Bakan) 
Muin Köprülü (1.) 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Giilek 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yeıgena 
Ahmet Remzi Yüregir 

StlRD 
Etem izzet Benice 
Sabri Çeliktuğ 

SlNOB 
Suphi Batur 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda (1.) 
Nazif Ergin 
Kâmil Kitapçı (1.) 
Muttalip öker (1. Ü.) 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 
Gl. Fikri Tirkeş 
İsmail Mehmed Uğur 
Abidin Yurdakul 

TOKAD 
Recai Güreli (I. Ü.) 

Refik Ahmet Sevengil 
TRABZON 

Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı D ay 
Da/niş Eyiboğlu 
Ali Rıza Işıl 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Muammer Yarımbıyık 

URFA 
Osman Ağan 
Vasfi Gerger 
Hasan Oral 

VAN 
Muzaffer Koçak (1.) 

YOZGAD 
Fahri Akgöl (1.) 
Ziya Arkant 
Dr. Kemal C. Berksoy 
Sırrı Içöz 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
İsmail Ergener 
Emin Erişirgil (Bakan) 
Ali R. Incealemdaroğlu 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 
Nuri Tarhan 

[Açık Milletvekillikleri] 
Erzurum 
Kırklareli 
Saımsun 
Zonguldak 

1 
1 
1 
1 
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S. Sayısı: 218 
Eskişehir Milletvekili Abidin Potuoğlu ve iki arkadaşının; Büt
çe yılının değiştirilmesi üzerine Kazanç, Hayvanlar, Muamele 
ve Bina Vergileri kanunlarında değişiklik yapılmasına ve bunla
ra geçici maddeler eklenmesine dair olan 4750 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesinin değiştirilmesi baklanda kanun teklifi ve Ma

liye Komisyonu raporu (2/154) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

4750 sayılı Kanunun 4. maddesi «Bu kanun gereğince vergi alınacak hayvanlar için her yıl 
Nisan ayının 1. gününden 15. günü akşamına kadar sahiplerinin bildirişleri yazılır» şeklindedir. 
Yani her yıl Nisan ayı ilk 15 gününde kış aylarında vâki olan zayiat ve telefattan kurtulmuş hay
vanların miktarı sahipleri tarafından bildirilmek suretiyle Sayım Vergisine esas teşkil eden 
hakiki hayvan sayısı tesbit edilmek istenilmektedir. 

Halbuki, memleketimizin hayvan yetiştiren mmtakalarmda umumiyetle .bahar geç gelmekte 
ve kış tahribatının hunlar üzerindeki tesiri ve neticesi daha ziyade Mayıs aylarında tezahür et
mektedir. Nitekim bu sene Nisan ayına 10 günlük bir zaman kaldığı halde memleketin birçok böl
gelerinde elan kar kalkmadığı gibi hayvanlar arasındaki telefat ve zayiat da devam etmektedir. Bu
na mukabil ise 10 gün sonra hayvani sahiplerinin ellerindeki malları bildirişleri 4750 sayılı Kanu
nun 4, maddesi gereğince başlamış bulunacaktır. 

Esasen çok iptidai ve adaletsiz olan bu kanunun bir de yukarda arzolunan 4, maddesiyle yur
dumuzun hayvancılık bakımından hakiki iklim durum ve icaplarına uymadığını ve bu vadide en 
gayrimüsait vaziyeti derpişetmemiş bulunduğunu zikredecek olursak bu maddenin tadili hususun
daki teklifimizin lüzum ve isabeti kendiliğinden anlaşılmış olur. 

Sayıma esas olan Nisan ayının normal kış yıllarında dahi vâzıı kanunun maksadını karşılayıcı 
ve sağlayıcı olamadığı hakikati karşısında ve bu yüzden köylü ve çiftçi vatandaşlarımızın mâ
ruz kaldığı zararların bertaraf edilmesi yolunda işbu 4. maddeyi değiştiren Kanun teklifimiz Bü
yük Millet Meclisinin yüksek tasviplerine arzedilmek üzere tanzim ve takdim kılındı.-

Eskişehir Eskişehir Kayseri 
Abidin Potuoğlu Kemal Zeytinoğlû Fikri Apaydın 

Bütçe yıhntn değiştirilmesi üzerine Kazanç, Hayvanlar, Muamele ve Bina vergileri kanunlarında 
değişiklik yapılmasına ve bunlara geçici maddeler eklenilmesine dair 4750 sayüı Kanunun 4 ncû 

maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun teklifi (2/184) 

MADDE 1. — 4750 sayılı Kanunun 4. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 

Madde 4. — Bu kanun gereğince vergi alınacak hayvanlar için her yıl Mayıs ayının birinci 
gününden 15 nci günü akşamına kadar sahiplerinin bildirişleri yazılır. 

MADDE 2, — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. , . . . • ' " " 

MADDE 3 — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 



tealiye Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Maliye, Komisyonu 

Esas No, 2/154 
Karar No. 35 

20 . V . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Eskişehir Milletvekili Abidin Potuğoğlu ve 
iki arkadaşının 4750 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desinin değiştirilmesine dair olan kanun teklifi, 
teklif sahipleriyle, Maliye Bakanlığı temsilcisi
nin huzurlariyle okunup incelendi. 

Teklif sahipleri : Kıştan bahara girmek ara
sında hayvanlarda bir hayli telefat olduğunu ve 
içtimai adalet kaidelerine uymıyan işbu vergide 
hiç olmazsa ölenlerin vergisi alınmamak suretiyle 
bir Adalet temin edilmesi cihetine gidilmesini 
bu itibarla kayıt işinin biraz geriye alınması 
lâzımgelecegini ileri sürdüler. 

Yapılan tartışmalar sonunda; vergi tekniği 
bakımından hayvan sayımının yayla mevsimin
den önce yapılması gerektiği, halbuki memleketi
mizin iklim şartları itibariyle birçok mahallerde 
hayvanların daha Nisan soniarmda yaylaya çık
ma zaruretinde bulunduğu, hayvan sayımına 
esas olan beyanın, bir ay geriye alınması halinde 
sayım muamelesinin ancak Haziranda bitebilece

ği, bunun ise memleket şartlarına aykırı olduğu 
sonucuna varılmış, bu sebeplerden ötürü hem 
hayvanların vaktinde yaylaya çıkmasını sağla
makta ve hem de vergi kaçakçılığını önlemekte 
bulunan, yaşıyan hükmün değiştirilmesine lüzum 
olmadığına karar verilmiştir. 

Yüce Kamutay'm onamına arzolunmak üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Kom. Ba§k. Bu SÖzeü 
Orümüşane 

H. F. Atar 
Afyon K. 
Muhalifim 

A. Veziroğlu 

E. Doğan 
Samsun 

Ö. Karat as 

Kastamonu 
A. Toközlü 

İstanbul 
S. Adato 

İmzada bulunmadı 
Malatya 

Dr. H. Fırat 
Tekirdağ 
Muhalifim 

Z. E. Cezaroğlu 

Kâtip 
Kastamonu 
.4. Toközlü 

Kastamonu 
/ / . Çelen 

Malatya 
M. N. Zabçı 

Ordu 
// . Yalman 
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