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İ. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Sungurlulu Dursunoğlu Vahit Kahraman'm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkındaki Adalet 
Komisyonu raporu onandı. 

1946 yılında New York'ta toplanan Millet
lerarası Sağlık Konferansında kabul ve imza 
edilen belgelerin onanmasına dair olan kanun 
kabul olundu. 

1706 Sayılı Jandarma Kanununun 12 nci 
maddesinin değiştirilmesi ve geçici madde ek
lenmesi hakkındaki kanun kabul edildi. 

Milletlerarası Tarım Enstitüsünün kaldırıl
ması, Görev ve alacaklarının Birleşmiş Milletler 
Yiyecek ve Tarım Teşkilâtına devri hakkında 
Koma'da imzalanan Protokolün onanmasına da-

ir olan kanun kabul olundu. 
Genel Muhasebe Kanununun 83 ncü madde' 

sinin (A) fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki 
kanun tasarısının birinci görüşülmesi bitirildi. 

Şeker ve glikozdan alman Munzam İstihlâk 
Vergilerinde yapılan indirmelerin onanması hak
kındaki kanun tasarısının da birinci görüşülme
si bitirildikten sonra; 
11 . VI . 1947 Çarşamba günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Bingöl 

/*'. F. Düşünsel 

Kâtip 
Samsun 

.V. Fırat 

Kâtip 
Konya 
M. A. Binal 

2. — SORULAR 

1. — Eskişehir Milletvekili Ahmet Oğuz'un, 
Hububat fiyatları hakkında Hükümetçe alman 
son karara dair sözlü sorusu Ticaret Bakanlığı
na gönderilmiştir. 

2. — Burdur Milletvekili Ahmet Çınar'ın, 
Hububat fiyatları hakkında Hükümetçe alınan 
son karara dair sözlü sorusu Ticaret Bakanlığı-
na «önderliiniştir. 

3. — HAVALE EDÎLEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — İskân Kanununun bazı maddelerinin 

kaldırılmasına, değiştirilmesine ve bu kanuna 
yeniden bazı madde ve fıkralar eklenmesine 
dair kanun tasarısı (1/208) (Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Adalet, İçişleri, Maliye ve Bütçe Ko
misyonlarına) ; 

2. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Statü
sünde yapılan değişikliklerin onanması hakkın
da kanun tasarısı (1/209) (Dışişleri ve Çalışma 
Komisyonlarına); 

önerge 
3. —• Erzincan Milletvekili Saffet Arıkan ve 

Sivas Milletvekili Şemsettin Günaltay'nı, Parti
ler Meclis Gruplarının Büyük Millet Meclisinde 
birer faaliyet uzuvları olduğunun belirtilmesi 
hakkında önergesi (4/32) (Anayasa Komisyo
nuna) ; 

Raporlar 
4. — Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz Reka

ta 'nm, Millî Korunma Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi hakkındaki 5020 sayılı Ka
nuna ek kanun teklifi ve Geçici Komisyon ra
poru (2/33) (Gündeme); 

5. —• Maden ocaklarında yeraltında çalışan 
işçilerin ücretlerinin Kazanç, Buhran, Muvaze
ne ve Hava Kuvvetlerine Yardım Vergilerinden 
bağışıklığı hakkında kanun tasarısı ve Çalışımı. 
Ekonomi, Maliye ve Bütçe Komisyonları rapor
ları (3/184) (Gündeme); 

6. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çe
koslovakya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
Hava Ulaştırmalarına dair olan Anlaşmanın 
onanması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Ulaştırma Komisyonları raporları (1/1(57) 
(Gündeme); 

7. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Holânda Hükümeti arasında Hava Ulaştırma 
larına dair olan Anlaşmanın onanması hakkın
da kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ulaştırma Ko
misyonları raporları (1/176) (Gündeme); 

8. — Türkiye ile Yunanistan arasında imza 
edilen Ticaret ve ödeme Anlaşması ile bağlan
tılarının yürürlük süresinin üç ay daha uzatıl
ması hakkında kanun tasarısı ve dışişleri ve Ti
caret Komisyonları raporları (1/182) (Günde
me). 



S I R Î N C I OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Tevfik Fikret Sılay (Konya). 
KÂTİPLER : Muhsin Adil Binal (Konya), Sedad Pek (Kocaeli). 

BAŞKAN ••- Oturum açılmıştır. 
OSMAN NURİ KONİ ( İs tanbul) Geçen 

Birleşime ait söz is t iyorum. 
BAŞKAN -~ Buyurun . 
OSMAN NUR t KÖNt ( İs tanbul) Gecen 

Birleşime ait sözlerimle neşriyat vasıtası - k i ; 
radyo resmî' bir neşr iyat vasıtasıdır - aras ında 
bir muhalefet gördüm. Binaenaleyh, zabıt ta 
hata varsa zablm tashihi, neşr iyat ta hata var
sa Başkanlıkça bunun tashihi ieabederdi . 

Geçen Birleşimdi» arzettiğim kanaatimin ziib-
desi şuydu; Büyük Millet Meclisi ancak kanun 
yapma yoluyla afta bulunabilir, ilâmlar üzerin
di" lasaiTiii edeme;-;, çünkü ka/iyei muhkeme Viir-
dır demiştim. Vakıa hulasa, olarak radyoya, veril-
miştiı'. f a k a t radyo, arzet t iğim gibi. Devletin 
resmî bir müessesesidir, bu müessese t an ı t ından 
sözlerim yanlış akset t i r i lmişt i r . 

Neemeddin Salıir Bey bir tarih hatası var-
<lır demişti , gûva o hata umuma, teşmil edilmek 

suret iyle söylenmiştir . Ben f ikrimde ısrar edi
yorum, bu hata yalnız bir tar ih hatas ıdır . Ben 
tezimi müdafaa ediyorum. Binaenaleyh, bu 
yolda r adyodan bir neşr iyat yapı lmamal ıydı . 
Başkanl ık yapan Fer idun F ik r i bunun ile alâka
dar olmalıydı. 

ikincisi ; yine zabıtta, okuyorum, mutta l i olu
yorum, Fer idun F ik r i arkadaşımız bendenizi 
• "kutsuz lukla i tham etmiştir . Binaenaleyh 
kendisinden, bu kürsüden tarziye isterim. Hal
buki kendisine, 16 numara l ı ka ra rnameden bah
settim. Bu k a r a r n a m e bulundu, onun vukuf
suzluğu mu meydana çıktı, benim bilgisizliğim 
mi.' Kendisinden tarziye isliyorum iki. 

Sonra Demokrat, Par t i Milletvekillerine kar
şı tarai'gİraııe hareket ediyor. Kendisinin asî 
iane hareket etmesi için, Başkanlıktan (-ekilme
sini isl iyorum, üç . 

BAŞKAN -— Sabık zabıt hakk ındak i noktai 
nazar zabia "'cemisi ir. ( îündenıe uecivoruz. 

BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARİ 

1. < litjln .i/illeirtkili Liit.fi Cnren'in, Aske
ri iv Mülki Tekaüt timrununun I!) ncu maddi
sinin değiştirilmesi hakkındaki kanım teklifinin 
{/eri r eritmesi hakkındaki önergeni 

Büyük .Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Özeti : İH8:Î sayılı ' t ekaü t Kanunu
nun B) ncu maddesinin değiştirilme-

f sine da i r kanun teklifinin ger i ve
rilmesi hakkındadır . 

l(»<si! sayılı Tekaüt Kanununun l!1 ncu mad
desi Gedikli erbaşların t ekaüde hak kazatıiııııla-
n içitı yirmi sene fiilî hizmete mecbur tul ninni
si t a tb ika t t a yirmi sene hizmeti do ldurmadan 
ayr ı l an la rdan Devlet hizmetler inde başka vazi
fe almış: olanların t ekaü t hesabında gedikli er
başl ıkta maaşlı geçen hizmetlerinin sayı i madiği 

dilekçe Komisyonuna vâki birçok şikâyetlerden 
öğrenilmişt ir . 

Yüksek MecJisin memur va tandaş lar için te
kaüt hakkının geniş mânada ta tbiki maksadiyle 
Devlet; hizmetinde ücretl i geçen müddet ler inin 
dahi t ekaü t lük hesabında sayılmasını kabul et
t iği halde gedikli erbaşlar ın maaşlı geçen hizmet
lerinin t ekaü t lüğe sayılmaması adalet p rens ip ' 
ter ine uygun düşmiyeeeği mülâhazasiyle ve 
bu gibilerin mağdur iye t t en vikayesi maksa
diyle Tekaüt K a n u n u n u n 19 ncu maddesinin 
tadi l ine da i r hazır layıp t akd im et t iğim kanun 
teklifim Meclis Yüksek Başkanl ığ ınca Millî Sa
vunma, Maliye ve Bütçe Komisyonlar ına gön
deri lmişt ir . 

Gedikli erbaşların mağdur iye t le r i Sayın Hü
kümetimizce anlaşılmış ve bu hususta hazırla 
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nan tasarı Yüksek Meclise sunulmuştur. Tasa
rıyı gözden geçirdim. Tasarı Tekaüt Kanunu
nun 19 ncu maddesini değil 9 ncu maddesini 
tadil etmekte ve bu sureli e dahi ımıksat h fı
sıl olmaktadır. Binaenelyh sayın komisyonla
rı her iki knıuıu ayrı ayrı müzakere külfetin
den kurtarmak maksadiyle 1683 sayılı Tekaüt 
Kanununun 19 ncu maddesinin tadiline dair 
olan teklifimin geri verilmesini saygı ile dile
rim. 

6 . V I . 1947 

Bolu Milletvekili 
Lûtfi Gören 

BAŞKAN — Teklif geri verilecektir. 

İÇİŞLERİ BAKANI ŞÜKRÜ SÖKMENSÜ-
ER (Gümüşane) — Sayın arkadaşlarım; 1943 
senesinde Yüksek Meclisin tasvibine uğrıyan 2510 
sayılı bir İskân Kanunumuz vardır. Bu İskân 
Kanununun esasları arasında yurt içinde vatan
daşı bir taraftan, diğer tarafa nakletme yetkisi 
mevcuttur. Yüksek tasvibinize iktiran eden Hü
kümet programında, bu mevzuun ele alınacağı 
ve yurt içinde bir taraftan diğer tarafa nakledil
miş olan vatandaşların peyderpey yerlerine iade
si düşünüleceği ve bu mevzu üzerinde inceleme
ler yapılacağı arzcdilmişt.i. Bu incelemeler ya
pılmıştır. Şimdi yapılan bu incelemelerin neti
cesinde bir taraftan nakledilmişlerin binlercesi 
yerlerine iade edilmiş diğer taraftan da 2510 
sayılı Kanunda bir takını tadilat ile bazı yeni 
esasları vazedecek bir kanun tasarısı Yüksek 
Meclisinize sunulmuştur. Bunda üc esas mev-

. 194? O : İ 
cuttur. 

Esaslardan birisi; nakledilmiş olan vatandaş
ların ihtiyari olmak üzere tamamen yerlerine 
iadesi esasıdır. Aynı zamanda badema yurt için
deki nakillerin tabiî âfetler ve jeolojik hâdiselere 
inhisar ettirilmesidir. 

İkincisi; bu vatandaşların, yani serbest ka
lacak olan bu vatandaşların yurtlarına dönmek 
istedikleri takdirde yol paraları, bir defaya mah
sus olmak üzere Hükümetçe teinin edilecektir. 

Üçüncü esas da, taasrıdaki bu değişiklik do-
layısiyle vücuda getirilecek yeni durum münase
betiyle, tasfiye şekillerini tesbit eden unsurlardır. 

Bu kanunun bilhassa tatbiki için önümüzde
ki yaz mevsimi çok müsait olduğundan dolayı 
kanunun biranevvel çıkmasını isabetli görüyoruz. 
Bunun Yüksek Meclisin temayülüne de uygun ol
duğu kanaatindeyiz. Bu kanunun geçici bir ko
misyon yoliyle müzakeresini arz ve teklif ediyo
rum. 

BAŞKAN — İçişleri Bakanının teklif ettiği 
gelen kâğıtların birinci numarasında^, İskân 
Kanununun bazı maddelerinin kaldırılmasına, 
değiştirilmesine ve bu kanuna yeniden bazı mad
de ve fıkralar eklenmesine dair olan kanun ta
sarısı, Başkanlıkça, Sağılk ve Sosyal Yar
dım, Adalet, İçişleri, Maliye ve Bütçe Komis
yonlarına havale edilmiştir, bu tasarının bu ko
misyonlardan beşer kişi ayrılmak suretiyle ku
rulacak geçici bir komisyonda görüşülmesini oyu
nuza arzediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

1. - — Devlet 'Demiryolları ve Limanları 
İşletme Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için gele
cek yulara geçiri yüklenmelere girişilmesi hak 
kındaki 4X1 fi saııılı Kanunda değişiklik yapıl
masına dair kanun tasarısı re Ulaştırma ve 
Bütçe 'Komisyonları raporları (1/162) \ 1 ] 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Genel 
Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçi
ci yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 4515 sa
yılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun 

BAŞKAN 
lere geçiyoruz.. 

ikinci görüşülmesidir mndde-

[1] Birinci görüşülmesi 69 ncu Birleşim tu-
tanağtndadır. 

MADDE 1. — 24 . 1 . 1944 tarihli ve 4515 sa
yılı Kanunun 22 . V . 1946 tarihli ve 4903 sayılı 
Kanunla değiştirilen 1 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

Bakanlar Kurulunca onanacak programına gö
re Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Genel Müdürlüğü çeşitli ihtiyaçları için yıllık 
ödeme miktarı (30 000 000) lirayı geçmemek ve 
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en çok 20 yılda ödenmek üzere (385 000 000) lira
ya kadar gelecek yıllara geçici yüklenmelere giriş
meye Ulaştırına Bakanı yetkilidir. 

Bu suretle girişilecek yüklenmeler her yıl 
Bütçe Kanunlarına bağlı gider cetvellerinde ay
rı bir bölüme konulacak ödeneklerle karşılanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge yok
tur, oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 4903 sayılı Ka
nunla değiştirilen 2 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir: 

1 nci madde gereğince girişilecek yüklenme
ler için faizleriyle birlikte 1 nci maddede ya
zılı miktarları geçmemek üzere bono çıkarmaya, 
Ulaştırma Bakanının izniyle. Devlet Demiryolla
rı ve Limanları işletme Genel Müdürlüğü ve çıka
rılacak bonolara kefalet etmeye Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge yok
tur, oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇlCÎ MADDE — Devlet Demiryolları ve 
Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1947 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin 16 
ncı bölümünün 4 ncü (4515 ve 4903 sayılı Ka
nunlar gereğince girişilecek yüklenmeler karşı
lığı, bonoların itfa ve faiz karşılığı ile gümrük 
resmi, muamele vergisi ve başka giderleri) mad
desine (18 000 000) lira ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge yok
tur, oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge yok
tur, oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge yok-
nr, oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Et

miyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü açık oya arzediyorum. 

6.1947 O : İ 
2. — Devlet Denizyolları ve Limanları İşlet

me Genel Müdüıiüğü ihtiyaçları için gelecek 
yıllara gerici yüklenmelere girişilmesine dair 
olan 4H44 saydı Kanunda değişiklik yapılması 
hakında kanun tasarısı ve Ulaştırma ve Bütçe 
Komisyonları raporları (1/147) [1] 

BAŞKAN — İkinci müzakeresidir. Maddele
re geçiyoruz. 

Devlet Denizyolları ve Limanlan İşletme Ge
nel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişilmesine dair olan 4844 
sayılı Kanun ile Genel Müdürlüğün 1947 yılı 
Bütçe Kanununda değişiklik yapılması hakkın

da kanun 

MADDE 1. — 30 . I . 1946 tarihli ve 4844 
sayılı Kanunun 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Hükümetçe onanacak programı gereğince yıl
lık ödeme miktarı 1947 - 1949 yılları için (35) 
er milyon, geri kalan yıllar için (27) şer milyon 
lirayı geçmemek ve en çok otuz yılda ödenmek 
üzere Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme 
Genel Müdürlüğünce yapılacak, yaptırılacak ve 
satmahııacak gemiler, tarak dubaları ile havuz
lar, gemi yapma ve onarma tersaneleri ve yük
leme, boşaltma ve taşıma tesisleri, teçhizleri ve 
çeşitli araç ve gereçler için (150) milyon liraya 
kadar gelecek yıllara geçici yüklenmelere giriş
meye Ulaştırma Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN —• Madde hakkında değiştirge yok
tur. Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 3 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

7 . VI . 1939 tarihli ve 3633 sayılı Kanunun 
32 nci maddesinde yazılı borçlanma ve bono çı
karma yetkisi 1 nci madde konusuna giren iş
lerde de kullanılmak üzere (90) milyon lira ar
tırılmış ve borçlanma süresi otuz yıla çıkarıl
mıştır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

[1J Birinci y.örüşülmesi (i9 ncu Birleşim tu-
tanağındadır. 
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GEÇÎCt MADDE 1. — Devlet Denizyolları 

ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1947 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin 
23 ncü (4844 sayılı Kanun gereğince girişile
cek yüklenmeler karşılığı) bölümüne (23 000 000) 
lira ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Değiştirige yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Madde kabul edilmiştir. 

GEÇlCÎ MADDE 2. — Devlet Denizyolları 
ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1947 
yılı Bütçe Kanununun 3 neü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

Açık olan (30 265 440) lira 3633 sayılı Ka
nunun 32 nei maddesine dayanılarak yapılacak 
borçlanma ve bono çıkarma suretiyle kapatılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge yok
tur. Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tasarının tümünü acık oya arzediyorum. 

3. — Demiryollar ve Limanlar yapımı için 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi 
hakkındaki 4643 sayılı Kaynında değişiklik ya
pılmasına dair kanun tasarısı ve Bayındırlık ve 
Bütçe Komisyonları raporları (1/156) fi] 

BAŞKAN —• îkinei görüşülmesidir. Maddeyi 
arzediyorum. 

Demiryolları ve Limanları inşaatı için gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkın
daki 4643 sayılı Kanunda değişiklik yapılmalına 

dair Kanun 

MADDE 1. — Ir<ak ve İran hudutlarında so
na ermek üzere yapılmakta olan demiryolları 

[1] Birinci görüşülmesi 69 ncu Birleşim tu'ta-
nağmdadır. 
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inşaatı için 2 . VIII . 1944 tarihli ve 4643 sayılı 
Kanunun birinci maddesiyle ek olarak verilmiş 
olan (40) milyon liralık gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişilme yetkisi (100) milyon li
raya çıkarılmıştır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmi-
renler.... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümünü açık oya arzediyorum. 

4. — Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 
ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici yüklen
melere girişilmesi hakkındaki 4860 sayılı Kanun
da değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ve 
Ulaştırma ve Bütçe Komisyonları raporları 
(1/178) [İJ 

BAŞKAN — İkinci müzakeresidir. Birinci 
maddeyi arzediyorum. 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü ihtiyaçları 
için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişil
mesi hakkındaki 4860 sayılı Kanunda değişiklik 

yapılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — 8.11.1946 tarih ve 4860 
sayılı Kanunun birinci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Memleket iç ve dışında hava ulaştırmasının 
sağlanması ıııaksadiyle yeniden meydan, pist, 
hangar, işletme binaları yapılması, mevcutla
rın genişletilmesi ve düzenlenmesi, bu meydan
lara gerekli her türlü makina, teçhizat ve te
sisat ve taşıtların satınalmması veya yaptırıl
ması için, yıllık ödeme miktarı 1947 yılı için 
(8) milyon ve geri kalan yıllar için (12) mil
yon lirayı geçmemek üzere (43) milyon liraya 

[1] Birinci görüşülmesi 69 ncu Birleşim tu-
tanağmdadtr. 
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kadar gelecek yıllara gerici yüklenmelere giriş- I 
meye Ulaştırma Hakanı faizleri ile birlikte 
bu miktarları geçmemek üzere bono eıkarmıya ı 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Değiştiî'ge yoktur. Maddeyi uya 
arzediyorum. Kabul edenler işaret buyursun... 
Etnıiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

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

lîAŞKAN •— Maddeyi oyu ar/ediyorum. Ka
bul edenler işaret buyursun... Etnıiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 3. ~- Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma Bakanları yürütür. 

BALKAN • "Maddeyi oya arzediyormn. Ka 
bul edenler işaret buyursun... .Etnıiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü acık oya ar/ediyorum. 

5. •- Derici Memurları aylıklarının Tevhit 
re Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kamımın 
hazı maddelerinin değiştirilmesi ne hu Kamına 
htızı maddeler eklenmesi hakkıvdaki 4598 sayılı 
Kamına ek kanun 1 aşarisi ve, Bütçe Komisyonu | 
raporu. (/,, 179) | 1 | 

BAŞKAN -- Tasarının iki ne i görüşül mesidir. 
Birinci maddeyi arzediyorum. 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun bazı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bazı 
maddeler eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı Ka

nuna ek Kanun 

MADDE 1. ••- Devlet Memurları Aylıkları
nın Tevhit ve Teadülüne dair olan 30 . V I . 1939 
tarihli ve 3Gf>G saydı Kanunun bazı maddeleri- i 
rıin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler 
eklenmesi hakkındaki 21 . VE . 1944 tarih ve 
4f>98 sayılı Kanunun G, 7, 8 ve 9 ncu maddeleri 
hükümleri, 30. V I . 1939 tarih ve 3G56 sayıh 
Kanunun geçici dördüncü maddesi şümulüne j 
giren aylıklı vaizler hakkında, da uygulanır. ı 

DAŞKAN - - Madde hakkında değiştirge yek- i 
tur. Maddeyi aynen oyunuza, arzediyorum. Mad I 
deyi kabul edenler işaret buyursun... Etmiyen-

[1 | Tasarının birinci görüşülmesi 69 ncu Bir
leşim iutanağındadır. j 
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ler... .Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihuıde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN --• Maddeyi oya arzediyorum. Ka
bul edenler işaret buyursunlar... Btırüye'der. . 
Madde1 kabul edilmiştir. 

ADDÜE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu-
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oya arzediyorum. Ka
bul edenler işaret buyursunlar... Etnıiyenler ... 
Madde Kabul eilmiştir. 

Tasarının tümünü oya arzediyorum : Kabul 
edenler ... îşaret buyursunlar ... Etnıiyenler ... 
Tasarının kanuniuğu kabul edilmiştir. 

6. —• Devlet Memurları Aylıklarının Tevkil 
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
cetvel ile bunun değişiklik ve eklerinin içişleri 
Bakanlığı hışmında değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı ve İçişleri ve Bütçe Komisyon
ları raporları (1/90) [1] 

BAŞKAN — Tasarının ikinci görüşül mesi
dir, birinci maddeyi arzediyorum: 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadü
lüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin İçişleri Bakanlığı kısmında değişik

lik yapılması hakkında kanun 

MADDE 1. — 30 . VI . 1939 tarihli ve 36Gb 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin içişleri 
Bakanlığı kısmına bu kanuna bağlı cetvelde de
rece, görev, sayı ve aylığı yazılı kadro eklen
miştir : 

CETVEL 

U. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

2 Müsteşar 1 125 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge yok
tur. Maddeyi cetvelle beraber oyunuza arzediyo
rum. Maddeyi kabul edenler ... işaret buyursun... 
Etnıiyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

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

[1] Tasarının birinci görüşülmesi 69 nem Bir
leşim iutanağındadır. 
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BAŞKAN — Maddeyi oya arzediyorum. Ka 

bul edenler ... işaret buyursunlar... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütül1. 

BAŞKAN — Maddeyi oya arzeiyorum. Ka
bul edenler işaret buyursunlar ... Etmiyenler ... 
Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oya arzediyorum: Kabul 
edenler işaret buyursunlar ... Etmiyenler ... 
Tasarının kanunluğu kabul edilmiştir. 

7. — İçişleri Bakanlığı Merkez Teşkilât ve 
Vazifeleri hakkındaki 162i sayılı Kanuna ek 
kanun la.sarı sı ve Millî Savunma, İçişleri v° 
Bütçe Komisyonları raporları (i/91) fi] 

BAŞKAN — ikinci müzakeresidir. 
maddevi arzedivorum. 

birinci 

içişleri Bakanlığı Merkez Kuruluş ve Görevleri 
hakkındaki Kanunun bazı maddelerinin değiş

tirilmesine dair kanun 

MADDE 1. — 10 . V . 1930 tarihli ve 1624 
sayiilj Kanunun 4445 sayılı Kanunla değiştirilen 
birinn maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
t ir : 

İçişleri Bakanlığı merkez kuruluşu, iki Müs 
Iteşar ve iki Müsteşar Yardımcısı ile aşağıda ya
zılı dairelerden terekküp eder. 

1. özel Kalem Müdürlüğü; 
2. Tetkik Heyeti: 
'A. Teftiş Heyeti: 
4, Hukuk Müşavirliği; 
Ti, Mahallî İdareler (fenel Müdürlüğü; 
ih Nüfus işleri Genel Müdürlüğü; 
7. tiler İdaresi Genel Müdürlüğü; 
•S. Özlük İşleri Genel Müdürlüğü; 
0. Seferberlik Müdürlüğü; 

10. Kâğıt İşleri Müdürlüğü; 
11. Gereç Müdürlüğü; 
Bakanlığa bağlı olan Emniyet Genel Müdür 

flüğü ile »Jandarma Genel Komutanlığı Kuruluşu 
ve idaresi özel kanunlarına bağlıdır. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge yok
tur. Maddeyi aynen oya arzediyorum. Kabul 
ademler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

[1] Birinci görüşülmesi (69) nru birleşim tu
tan ağtndadır. 
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MADDK 2. - - Aynı kanunun 4445 sayılı Ka

nunla değişen ikinei maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Müsteşarlardan biri Km niyet Genel Müdür
lüğü ile .Jandarma Genel Komutanlığı işleri dı
şında bulunan bütün Bakanlık işlerini, diğeri, 
Emniyet Genel Müdürlüğü ve .'Jandarma Genel 
Komutanlığı işlerini, Bakandan aldıkları direk
tif dairesinde. Bakan adına İdare ederler ve bu 
işlerin sorumlu âmir ve. denemişidirler. 

Müsteşar yardımcılarının, hangi işleri göre
ceği ve müsteşarların hangi işlerine yardımda 
bulunacakları Bakan tarafından belirtilir. 

BAŞKAN — 'Maddeyi oya arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu içişleri Bakam 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oya arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oya arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Tasarının tümü kabul 
edilmiştir. 

8. -— İstanbul ve izmir Telefon tesislerinin 
tesellüm ve işletme muameleleri hakkındaki 3054 
ve 3488 sayılı Kanunların 3 re 4 ne il madde
lerinin kaldırılmasına ve 4.454 sayılı Kanunun 
37, 38 re 39 nen maddelerinin ertelenmesine 
dair kanun tasarısı ve Ulaştırma ve Bütçe Ko
misyonları raporları (1/158) [1] 

BAŞKAN — Bu tasarıyı komisyon üçe ayır
mıştır, her üçünün de ikinei müzakeresi yapıla
caktır. 

Birinci tasarının birinci maddesini okutuyo
rum. 

istanbul Telefon tesislerinin tesellüm ve işletme 
muameleleri hakkındaki 3054 sayılı Kanunun 
bazı maddelerinin kaldırtmasına dair kanun 

MADDE 1. — İstanbul Telefon tesislerinin 
tesellüm ve işletme muamelelerine dair olan 

| 1 | Tasarının birinci görüşülmesi (69) ncu 
Birleşim tutanağındadır. 

m 



B : 71 11. 6 
12 . I V . 1936 tarihli ve 3054 sayılı Kanunun 3 ve 
4 neü maddeleri kaldırılmıtır. 

BAŞKAN Değiştirge yok. Maddeyi oya 
arzediyorum. Kabul edenler işaret buyursun... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. Bu kanun yayımı tarihinde 
yütürlüce girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar işa-
rt buyursun... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler işaret 
buyursun... Etmiyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Tasarının tümünü oya arzediyorum. Kabul 
edenler, işaret buyursun... Etmiyenler... Tasa
rının kanunluğu kabul edilmiştir. 

tkinci tasarıya geçiyoruz: 

tzmir Telefon tesislerinin tesellüm ve işletme 
muameleleri hakkındaki 3488 sayılı Kanunun 
bazı maddelerinin kaldırılmasına dair kanun 

MADDE 1. — tzmir Telefon tesislerinin te
sellüm ve işletme muamelelerine dair olan 24 . 

'VI . 1938 tarihli ve 3488 sayılı Kanunun 3 ve 
4 neü maddeleri kaldırılmıştır. 

BAŞKAN - Değiştirge yok. Maddeyi oya 
arzediyorum. Kabul edenler işaret buyursun... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — - Maddeyi kabul buyuranlar işa
ret buyursun... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. Bu kanunu Maliye ve Uİaş-
11 rm a Ba kan 1 a rı yü rütü r. 

BAŞKAN Maddeyi kabul edenler işaret 
buyursun... Etmiyenler.... Madde kabul edil 
mistir. 

Tasarının tümünü oya arzediyorum. Kabul 
edenler, işaret buyursun... Etmiyenler... Tasa
rının kanun İnğu kabul edilmiştir . 

BAŞKAN -• Üçüncü tasrıya geriyoruz. 
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Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdür
lüğü Kuruluş ve Görevleri ve Memurları hak
kındaki 4454 sayılı Kanunun 37, 38 ve 39 ncu 

r?addelcrinin ertelenmesine dair kanun 

MADDE 1. Boşta, Telgraf ve Telefon İş
letme Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri ve 
Memurları hakkındaki 5 . VIf . 1943 tarihli ve 
4454 sayılı Kanunun 37, 38 ve 39 ncu maddeleri 
hükümleri 194S yıh sonuna kadar uygulanmaz. 

BAŞKAN Değiştirge yok. Maddeyi oya 
arzediyorum. Kabul edenler işaret buyursun... 
Eimiyeııleı... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. Bıı kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar işa
ret buyursun... Etmiyenler... Kabuı edilmiştir. 

MADDE 3. - Bu kanunu M;.!.;- ve ilah
tı nua Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler işar»'! 
buyursun... Etmiyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Tasarının tümünü oya arzediyorum. Kabul 
edenler işaret buyursun... Etmiyenler... Tasarı
nın kanımluğu kabul edilmiştir. 

.9. — Memur re hizmetlilere verilerek Ola-
(janüstü zam hakkındaki 4178 say ıh Kemini et 
<k kamın tasarısı re Bit t re 'Komisyonu raporu 
(1/180) |1] 

BAŞKAN —- Tasarının ikinci görüşülmesidir. 
Maddeleri arzediyorum. 

Memur vo hizmetlilere verilecek Olağanüstü zam 
hakkındaki 4178 sayılı Kanuna ek kanun 

'MADDE 1. --- Memur ve hizmetlilere verile
cek Olağanüstü zam hkakmdaki 28.1.1942 ta
rihli ve 4178 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi 
hükmü, Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 
Teadülüne dair olan 30 . VI . 1939 tarihli ve 
3656 sayılı Kanunun geçici dördüncü maddesi şü
mulüne giren aylıklı vaizler hakkında da uygu
lanır. 

BAŞKAN M adın • hakkında değiştirge yok
tur. Maddevi ova arzedivorum. Kabul edenler 

| 1 | Birin e-i e/örüşülmesi tif) tuıt Birleşim tu-
tanağrnriaâır. 
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işaret buyursunlar... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüği." girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oya arzediyorum. Ka
bul edenler işaret buyursunlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oya arzediyorum. Ka
bul edenler işaret buyursunlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir . 

Tasarın m tümünü oya arzediyorum. Kabul 
edenler işaret buyursunlar... Etmiyenler... Ta
sarının kanunluğu kabul edilmiştir. 

İÜ. — Yeniden 5 ilce kurulm&sı hakkında 
kanun tasarısı ve İçişleri've Bütçe Komisyonları 
raporlun (1/141) [1] 

BAŞKAN — Tasarının ikinci görüşülmesi 
d ir. Maddeleri arzediyorum. 

Yeniden 15 ilce kurulması hakkında kanun 

MADDE 1. — Adları bu kanuna bağlı (İ l 
sayılı cetvelde yazılı (15) ilce kurulmuştur, 
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BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge 

yoktur. Maddeyi cetvelle beraber oya arzediyo
rum. Kabul edenler işaret buyursunlar... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

[1] SAYILI CETVEL 

tlcenin adı Üi 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 _ 

- Samandağ 
- Çayıralan 

- imranlı 
- Mengen (Türkbeşli) 
- Güney 
- Keçiborlu 
- Yeşilhisar 
- Çamardı 
- Gazipaşa 
- Çaykara 
- Germencik 
- Fındıklı (Yiçe) 
- Kınık 
- Kiraz 
- Hacıbektaş 

Hatay 
Yozgad 
Sivas 
Bolu 
Denizli 
İsparta 
Kayseri 
Niğde 
Antalya 
Trabzon 
Aydın 
Çoruh 
İzmir 
İzmir 
Kırşehir 

[ l j Birinci müzakeresi 69 ncu Birleşim tuta
naktadır. 

MADDE 2. — Bağlı (2) sayılı cetvelde dere
ce, görev ve sayıları gösterilen kadrolar, 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde ilgili Ba-
' anlık ve dairelerin kadrolarına eklenmiştir, 

D. 

9 
10 
12 
13 
14 
12 
12 
13 
12 
14 

[2] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Diyanet işleri Başkanlığı 
14 Müftü 15 

İçişleri Babkanlığı 
8 Kaymakam 
9 » 

12 Thrirat kâtibi 
13 Nüfus memuru 
14 Nüfus kâtibi 

Maliye Bakanlığı 
Malmüdürü 

»* 
Gelir memuru 

» » yardımcısı 
» > » 

Ta hsilât m em uru 
Veznedar 

» 
Saymanlık kâtibi 
Tahsildar 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakım lığı 
9 Hükümet doktoru 

J3 Gezici sağlık memuru 
13 Muayene ve tedavi evi sağlık 

memuru 
14 Hükümet doktoru kâtibi 

Adalet Bakanlığı 
9 Başkan, yargıç, üye, Sulh yar

gıcı. Savcı ve yardımcıları, İc
ra yargıcı ve yardımcıları, 
Sorgu yargıçları, yargıç, yar
dımcıları, Yargıtay raportör
leri 

10 •» » » » 

15 

i 

8 
15 
15 
15 

7 
8 
15 
7 
8 
15 
7 
8 
15 
25 
ığV 
15 
15 

15 
15 

50 
40 
25 
20 
15 

40 
35 
25 
20 
15 
25 
25 
20 
25 
15 

40 
20 

20 
15 

22 
13 

40 
35 
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D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

13 Başkâtip, yardımcıları, tutanak 
kâtibi, yardımcıları, kâtip 12 20 

14 » » » » 13 15 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
J3 Tapu kâtibi 15 20 

BAŞKAN - Değiştirge yoktur. Maddeyi cet
velle beraber oya arezdiyorum. Kabul edenler... 
ibaret buyursunlar... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanun 1 . I . 1948 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oya arzediyorum» Ka
bul edenler işaret buyursunlar ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oya arzediyorum. Ka
bul edenler işaret buyursunlar ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oya arzediyorum: Kabul 
edenler işaret buyursunlar ... Etmiyenler ... 
Tasarının kanunluğu kabul edilmiştir. 

11. —• Yüzde beş faizli Hazine Tahvilleri İh
racına dair olan Kanunda değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Ticaret, Maliye ve 
Bütçe Komisyonları raporları (1/88) [1] 

BAŞKAN — İkinci müzakeresidir, birinci 
ıııaddeyj arzediyorum. 

Yüzde beş faizli Hazine Tahvilleri İhracına dair 
olan Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi 

hakkında kanun 

MADDE 1. — 2 . V I . 1941 tarihli ve 4060 
sayılı Kanunun 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Bankalar, 2999 sayılı Kanunun 26 ve 31 nci 
maddeleri ve Ortaklıklar, Ticaret Kanununun 
462 nci maddesi gereğince ayırmıya mecbur ol
dukları kargılık ve ihtiyatlar mukabilinde sene-
dat cüzdanlarında Devlet iç istikraz tahvilleri 
bulundurmakla ödevlidirl er. 

[1] Birinci görüşülmesi 69 ncu Birleşim tufa-
nağındadır. 
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BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge 

yoktur, oya arzediyorum. Kabul edenler ... Ka
bul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı Kanunun 4 neü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir; 

Birinci ve ikinci maddeler gereğince Devlet 
iç istikraz tahvillerine yatırılacak paralar ha
ziran ve aralık ayları sonlarında yapılacak altı 
aylık hesap özetlerinin gösterdiği miktarlar üze
rinden hesaplanır. Yüz liradan aşağı kesirler 
hesaba katılmaz. 

Geçen fıkradaki altı aylık hesap özetİeriıie 
göre veya Maliye Bakanlığının izni alınarak 
olağanüstü sebeplere dayanılmak suretiyle tah
villerin azaltılması gerektiği hallerde, sahiple
ri, bu tahvilleri piyasaya satmakta ve diledikle
ri şekilde elden çıkarmakta serbesttirler. Sahip
leri istedikleri takdirde sözü geçen tahviller, ih
raç bedeline işlemiş faizin ilâvesiyle elde edilecek 
kıymet üzerinden Amortisman Sandığınca der
hal satmalmır. 

Altı aylık hesap özetlerine göre yeniden tah
vil satmalmması gereken hallerde, ilgililer, bun
ları hesap özetlerinin ilişkin bulundukları süre
leri kovalıyan üç ay içinde borsadan veya dile
dikleri yerlerden tedarik edebilecekleri gibi 
Amortisman Sandığı da ihraç bedeline işlemiş 
faizinin ilâvesiyle elde edilecek kıymet üzerin
den ihtiyaç miktarında Devlet iç istikraz tahvili 
satmıya mecburdur. 

Borsa dışında yapılacak alımlar borsa fiya
tını geçemez. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur,, oya arzedi
yorum: Kabul edenler ... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Aynı Kanunun 3, 5, 6 ve 7 nci 
maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge 
yoktur, oya arzediyorum: Kabul edenler ... Ka
bul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — 4060 sayılı Kanunun ge
çici 3 ncü maddesi gereğince Banka ve Ortaklık-

j larla Emekli Sandıklarına veya Emekli ve Yar* 
dım sandıklarına verilmiş bulunan % 5 fai/.H 
Hazine bonoları 4938 sayılı Kalkınma İstikra?, 
Kanununun 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nci maddelerin
de yazılı şartlar dairesinde ve yıllık faiz itfa 

• süresi, ihraç fiyatı ve diğer şartları 4938 sayılı 
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ıak tamamlamıya mecburdurlar. Ancak değişen 
16 ncı madde hükmüne göre aldıkları kıdem zam
ları ile veya kazai ve idari kararlar ile nasıp-
ları tashih edilenlerin ve iki harb takdirnamesi 
alaıılarnt emsalleri terfi etmiş ve terfi şartlarını 
da imiz iseler bu asgari süreler lüzumuna göre 
yarıyıııa indirilerek emsallerinin terfi tarihin
den itibaren terfileri yapılır. 

Asteğmen 
Teğmeil 
üsteğmen 
Vüzbaşt 

Binbaşı 
Yarbay 
Albay 
Tuğgeneral - Tuğamiral 

Tümgeneral - Tümamiral 
Korgeneral - Koramiral 
Orgeneral - Oramiral 

Altı ay 
Üç yıl 
Üç » 
Dokuz yıl (4600 saydı 
Kanunun 3 ncü mad-

'desi gereğince) 
Dört yıl 
Üç » 
Üç ,.» 
Üç » (Hava Tuğ
generali iki yıl) 
Üç. yıl 
Üç » 
Üç » 
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Kanun hükümlerine uygun olarak çıkarılmış bu
lunan Kalkınma istikrazı birinci tertip tahville
rinin aytıı olmak üzere çıkarılacak 250 milyon 
liralık Hazine tahvilleriyle değiştirilir. 

BAŞKAN —• Madde hakkında değiştirge 
yoktur. Oya arzediyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmiyenlev ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN --• Oya arzediyorum. Kabul eden
ler' ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. —« Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür; 

BAŞKAN — Oya arzediyorum. Kabul eden
le ı* ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oya arzediyorum. Kabul 
edenler ... Kabul etmiyenler ... Tasarının kanun-
luğu- kabul edilmiştir. 

12. — Subaylar Bey etine Mahsus Terfi Ka
nununun 4460 sayılı Kanunla değişen W ucu 
maddesinde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (i/191) [1] 

BAŞKAN — Heyeti utuuhliyesî hakkında 
mütalâa var iııı.> Maddelere geçilmesini kabul 
edenler,-.. Kabul etmiyenler.., Maddelere geçil
in iştir. 

4273 sayılı Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Ka
nununun 4460 sayılı Kanunla değişen 10 ncu 
maddesinde değişiklik yapılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — Subaylar Heyetine Mahsus 
4273 sayılı Terfi Kanununun 4460 sayılı Kanu
nun birinci maddesiyle.değişen 10 ncu maddeci 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 10. — Bütün subayların terfie hak 
kazananları için her rütbede fiilî olarak enaz 
bulunacakları süre aşağıda gösterilmiştir: 

(Bu süreler harbde Başkomutanlığın göste
receği lüzum üzerine yarışma indirilebilir). Harb 
takdirnamesiyle taltif edilenler ve 5043 sayılı 
Kanunla değiştirilen 16 ncı maddedeki kıdemleri 
alanlar ve kazai ve idari kararlar neticesi na-
sıpları tashih edilenler dahi bu süreleri fiilî ola-

|1] 175 sayılı basmayan tutanağın sonunda-
dır. 

Harb Okulunu muvaffakiyetle bitirenlere as
teğmenlik rütbesi verilir. Bunlar altı ay sonra 
gstereeekleri livakate göre üstleri tarafından* ya
pılacak teklifle münhal aranmıyarak teğmenliğe 
nasbolunurlar. 

Muhtelif sınıf okullarında kanuni ve nizamı 
mazeretler hariç olmak üzere devamsızlıktan 
veya uygunsuz hallerinden ötürü disiplin ce
zaları ile hükümlü olarak okullar yönetmeliği 
gereğince tahsile devamları caiz görülmiyen ve 
imtihanda muvaffak olmamalarından o devrede 
tahsil hakları sakıt olup sonraki devreye iştirak 
ettirilmek üzere kıtaya verilen subayların 
üsteğmenliğe terfileri kıta sicilleri müsait olsa 
da tahsillerini normal bitiren emsallerinden bir 
yıl sonraya bırakılır. 

Üniversitenin muhtelif fakültelerinin aske
rî kısımlarını muvaffakiyetle bitirenlere teğ
menlik rütbesi verilir. Bunlardan tahsil süre
leri altı yıl olan fakültelerden çıkanlar bir se
neyi bitirdikten sonra yeterlikleri tasdik edi
lenler üsteğmenliğe ve iki yıl sonra yüzbaşı
lığa terfi edilirler. 

Tahsil süreleri beş yıl olan fakülteleri biti
renler bir yıl, tahsil süreleri dört yıl olan fa
külteleri bitirenler iki yıl ve tahsil süreleri 
üç yıl olan fakülteleri bitirenler de üç yıl 
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sonra sicil ile yeterlikleri tasdik edilmek şar-
tiyle üsteğmenliğe terfi edilirler. 

Tahsil süreleri altı yıl olan fakülteleri bi
tirenlerin yüzbaşılığa ve diğerlerinin üsteğ
menliğe terfilerine kadar sınıflarına göre, tat
bikat okulları, hastaneler, kimyahane ve lâbo-
ratuvarlarda, kıta veya -müesseselerdeki hizmet
leri Millî Savunma Bakanlığınca tertip ve tan
zim olunur. Tatbikat okullarında muvaffaki
yetle imtihan veremiyenlerin kıtalarda ve has
tanelerde yeterlikleri tasdik edilinciye kadar üs
teğmenlik rütbesine terfileri yapılamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı?... Maddeyi oya arzediyorum kabul edenler.. 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğ >• girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oya arzediyorum: Ka
im! edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE :>. — Bu kanunu Millî Savunma 
Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oya arzediyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Reis bey; demin bendeniz salonda yokken şah
sım mevzuubahis olmuş, işin nezaketine binaen 
vaziyeti izah et inekliğime müsaade buyurun. 

BAŞKAN — Buyurun. 
FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Devamla) — 

Demin bendeniz salonda yokken İstanbul Mil
letvekili Osman Nuri Koni tarafından bazı 
sözler söylenmiş. İşin radyoya intikal eden kıs
mı hakkında söyliyeeek bir şeyim yoktur. 
Radyoya Meclis zabıtlarının ne şekilde intikal 
ettiğini. Meclisten ne şekilde alındığını •bilmi
yorum. Bendeniz o nokta üzerinde durmaya 
lüzum görmüyorum. 

Yalnız iki nokta üzerinde ehemmiyetle du
racağını 

Biineisi: Riyaset makamını işgal ettiğim 
zaman arkadaşıma vukufsuzluk gibi bir söz 
söylediğime sahip olmaları, kendisine vukuf
suzluk isnat etmek, benim tarafımdan, gerek 
kendi haklarında, gerekse diğer bir arkadaş 
hakkında, sâdır olacak bir fiil değildir. Yal
nız yüksek takdir ve irfanlarına müracaat ede-
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tim; benim söylediğim söz vukufsuzluk değil. 
vukuf] arındaki eksikliktir. 

OSMAN NURİ KÖNÎ (İstanbul) — Dikkat. 
dikkat... 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devam
la) — Müsaadenizi rica ederim, Memleket huzu
runda olduğumuzu söylüyorsunuz, keyfiyetin 
tezahür etmesi faydalı olur. 

Sabır ve tahammül sizden beklenir. Bendeniz 
kendilerine vukuflarının eksik olduğunu, Başkan
lık Makamını işgal etmekliğim itibariyle bir va
zife olarak ifade ettim. Çünkü Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin teşeküllü gününden beri 27 se
nedir alettevali idam kararları Büyük Millet Mec
lisine gelir, Büyük Millet Meclisi onları bil etraf 
tetkik eder. Hattâ demin söyledikleri sözleri ön
ceden bilmek kerametine ermiş bir adam olduğu
mu elbette tasavvur edemezler. Bakınız elimde bir 
dosya var. Bu dosya derhal hâsıl olabileeek bir 
dosya değildir. Meclisin ilk kurulduğu zamandan 
şimdiye kadarki idam kararlarını alelmüfredat 
ihtiva eden bir dosyadır. Anayasa ve Yüksek Mec
lisin hukukuna güya tecavüz ve teaddi ettiğim 
hususunda zihinlerde bir şenime vücuda getirmek 
istemenize asla tahammül edemem. {Soldan bravo 
sesleri) Makamı riyaset boş bir sandalye değildir. 
Makamı riyaset Meclis müzakeratmı idare eder
ken, sizin de okuduğunuz eski mecelle tâbirine 
göre ânen feânâ .zuhur edecek her hâdise ile va
ziyeti hassasiyetle mütalâa etmek mecburiyetin
dedir. Binaenaleyh ben sizin şahsınıza, size bir 
rüşveti kelâtniye olarak söylemiyorum, sizin şah
sınıza ne kadar hürmetli olduğumu bilirsiniz. 

Temyiz Riyaset Makamını işgal etmiş bir zatı 
âli Meclisin huzuruna gelirde. Büyük Millet Mec
lisi adliyeye müdahale ediyor, biz burada mah
keme kararlarını tetkik edemeyiz gibi sözler söy
lerse Anayasanın 54 ncü maddesinin bugünkü 
şeklini bundan 22 sene evvel Türkiye Büyük 
Millet Meclisine takririyle teklifetmiş ve kabul 
ettirmiş bir arkadaşınız buna tahammül edemez. 
(Soldan bravo sesleri) Onun için zatiâlinize kar
şı vukufsuzluk ittihanıı mevzuubahis değildir. 
Vukuf eksikliği olduğunu beyan ederim. Diğer 
noktaya gelince: onu bugün dahi söylemek mec
buriyetindeyim, eünkü Meclisin emanet ettiği bir-
vazifeyi millet huzurunda Riyaset haysiyetini mü
dafaa vaziyetindeyim. (Soldan Bravo sesleri) 

Şimdi gelelim ikinci noktaya; cidden' muh
tacı tenevvür olan ikinci noktaya: Kendileri bu-

— 122 -



B : 71 11.6 
vuruyorlar ki; zabıtlardan ifadelerini ayın t. 
okuyacağım. «Feridun Fikri arkadaşınız ben
denizi vukufsuzlukla itham etmiş*ir. Binaen-
aleyh kendisinden bu kürsüden tarziye isterim. 
Halbuki kendisine, 16 numaralı kararnameden 
bahsettim ve bu kararname bulundu. Onun vu
kufsuzluğu mu meydana çıktı, benim bilgisizli
ğim mi? Bunu tebarüz ettirmesini istiyorum, 
bir». 

Zatı âlileri bana doğrudan doğruya vukufsuz 
diyorsunuz. Bakınız ben size arzedeyim. Yani 
tavzih için arzedeyim ki. Anayasanın 26 neı mad
desinin arasında bir 16 rakamı vardır. Van i 
(Henel ve özel af ilân etmek, cezaları hafifletmek 
ve değiştirmek), ibaresinden sonra 16 rakamı ge
liyor. Kendilerinin vicdanına.müracaat ederim; 
kendileri eski bir hâkimdir. Acaba hata bende 
mi, kendilerinde mi? 16 neı bende bakınız nedir: 
«Bu iş için siyasi veya içtimai bir fayda gözetme
li, yoksa 54 ncü maddinin son fıkrası hükmüne 
aykırı hareket edilmiş olunabilir». (16 . I I I . 
1042). Bu kayıt nasılsa buraya girmiştir. Tekrar 
arzediyorum, Nuri Beyefendi, böyle bir şey yok
tur. Ye olmıyan bir şey de var edilemez. 

NEOMEDDİN SAHİR SILAN (Tunceli) 
Karar değildir. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla) 
Hiçbir şey değildir. 

Arkadaşlar; elimdeki, 16 . III . 1942 tarihli 
6 neı devrenin 3 ncü içtimainin 35 nci inikadının 
zaptıdır. İşte zabıt. O tarihte faal bir surette 
müzakereye iştirak etmemiş bir arkadaşınız ol
saydım, belki böyle birşey vardır diye bir hataya 
düşebilirdim. Fakat Nuri Beyin bir noktada 
hakkı var, o da şudur; 16 neı fıkra diye buraya 
bir meşruhat yapılmamalı idi. Bakınız arkadaş
lar, işte Meelis zaptı burada, bunda, bendenizin 
faal bir surette iştirak ettiğim bir idam kararının 
müzakeresi vardır. Müzakere şudur: Akyazı 'nın 
Balballı Köyünden Hüseyinoğlu Tevfik Alpte
kin 'in, ölüm eezasma çarptırılması hakkında Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası. 

Adliye Encümeninin ikinci mazbatası okunu
yor, Feridun Fikri (Bingöl) söz alıyor: (Muh
terem arkadaşlar, dinlemiş olduğunuz mazbata 
ve bugün tetkik edilecek olan mesele yeni bir 
mesele değildir) diyor ve sözlerine bu suretle 
başlıyor. (Osman Nur iye hitaben bu zabtı bu
lup okumanızı tavsiye ederim). Eski Meelis mü
zakerelerini Meclisi yoraeak şekilde anlatıyor. 
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hışaallah o da hakaret iddiasında bulunmaz. 
Sonra Refik Şevket arkadaşımız söze iştirak edi
yor, ondan sonra Şinasi Devrin mazbta Muhar
riri sıfatiyle beyanatta bulunuyor, bunun üze
rine bir takrir veriliyor, nihayet, Reis : « Kfen
dim, Riyasetçe izahat vermek mecburiyetinde 
kaldım. Bazı arkadaşlarımız Riyasetin usul ha
lası yaptığını ihtar buyurdular. Dahilî Nizam
namenin esaslı bir kaidesi vardır ;Encümenierin 
hazırlamış oldukları lâyihalar, mazbatalar ve 
metinler üzerine herhahngi bir arkadaş tadil tek
lifi verdiği zaman kaidei umumiye, nazarı dik-
kata alınıp alınmamasının reye konmasından 
ibarettir » diyor. Ondan sonra iki takrir okunu
yor; « Arzettiğim sebeplere binaen Adliye En
cümeni ekalliyet kararının reye konmasını tek
in ederim » diyor, Refik İnce. 

İkinci takrirde : Osman Şevki Uludağ: 
« Yüksek Meclis kanaatini 15 Eylül 1941 de 
izhar etmiştir. Tevfik hakkındaki idam hük
münün 20 seneye tahvili hakkındaki bu kanaatin 
reye müracaatla teyit ve tesbitini teklif ederim » 
diyor. Ondan sonra Feridun Fikri söz istiyor 
ve : Osman Şevki Beyin bir takriri vardır o 
takrir reye konsun » diyor. Adliye Encümeni 
Mazbata Muharriri söz söylüyor. Ondan sonra 
Reis : «Efendim zaten mazbatanın ekseriyetin 
kararı budur, idam hükmünün 20 sene ağır hap
se tahvilidir» diyor ve reye konuyor, kabul edili-
tahvilidir » diyor ve reye konuyor, kabul edili
yor. Bu zabtı Başkanlığa bırakıyorum. 

Şimdi soruyorum,deminki beyanatlarında di
yorlar ki, bir tarih hatasıdır, ben tezimi müda
faa ediyorum. Feridun Fikri Bey arkadaşımıza 
16 numaralı karardan bahsettim, ben kararna
meyi buldum. 

Bulduğunuzu söylediğiniz kararname nerede
dir? 

OSMAN NURt KONİ (İstanbul) — İşaret
lenmiş. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla) — 
Kim işaret etmiş efendim? 

OSMAN NURt KÖNt (İstanbul) - - Kim işa
ret ederse etsin. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla) — 
Kim işaret ederse etsin ... Meclise hitap ediyo
rum Meclisin karar vermediği bir şey. İşleri bu 
kadar hafife mi alacağız! Meclisin kararma ik
tiran etmiyen, hakkında rey veril m iyen bir şey, 
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Anayasaya taallûk eden bir şey âdi bir nisapla 
da olmaz, sülüsam ekseriyetle olur. Yoktur böy
le bir karar. 

OSMAN NURİ KONİ (İstanbul) -•• Niye ya
zılmıştır buraya? 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla) --
Bunda Sizinle beraberim. Bu bir zühulü idari
dir. Zühulü idarilerle Anayasa mevzuatını bu 
makamı işgal edeu zat tefrik iktidarındadır, 
Osman Nruri Koni! 

(Alkışlar). 
OSMAN NURİ KÖNÎ (İstanbul) Söz is

terim. 
BAŞKAN ----- Zabtı sabık hakkında tashih 

istediniz, söz verdim, konuştunuz, sözünüz ara
sında Feridun Fikri 'nin ismi geçmiş olması do-
layısiyle o da savunmak istedi, usulen ona da 
söz verdim, şimdi yeniden size söz verip müzake
re açamam. Başka bir şey varsa Başkanlık Di
vanına müracaat edersiniz. 

flündeme devam ediyoruz. 

IS. — Diyarbakır Mille-1vcküi Cavit Ekin ve 
Kastamonu Milletvekili Muzaffer Akalın'vn, Ban 
kalar ve Devlet Müesseseleri Memurları. Aylıkla
rının Tevhit re Teeulülü hakkındaki kanunda deği
şiklik yapan 1621 sayılı Kanunun 6 neı madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve 
Bütçe Komisyonu raporu (2/50) \\] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında mü
talâa var mı?. Maddelere geçilmesini oya arzedi-
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Maddele
re geçilmesi kabul edilmiştir. 

Bankalar ve Devlet Müesseseleri Memurları Ay
lıklarının Tevhit ve Teadülü hakkındaki 3659 sa
yılı Kanunda değişiklik yapan 4621 sayılı Ka
nunun 6 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkında 

kanun 

MADDE 1. — 17 . V I I . 1944 tarihli ve 4621 
sayılı Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

A) Bu müesseseler memurlarına her çocuk 
için (10) lira aylık çacuk zammı çerilir. 

Medeni Kanun hükümlerine göre memur tara
fından evlât edinilmiş çocuklar ile memurun in-

[1] 18? sayılı betsmayau tutanağın sununda 
dır. 
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1 fak etmekte olduğu üvey çocuklara da çocuk 
ı zammı verilir. Ana ve babanın her ikisi de me-
I mur ise çocuk zammı babasına verilir. 
| Evlât edinilen çocukların öz baba ve anaları-
I na bu zam verilmez. 
! B) Aşağıdaki çocuklar için zam verilmez: 

1. Evlenen erkek ve kız çocuklar; 
2. 19 yaşını dolduran erkek, yirmi beş ya

şını dolduran kız çocuklar (19 yaşını bitirdiği 
i halde yüksek tahsile devam etmekte bulunan er

kek çocuklar için 25 yaşını geçmemek üzere tah
sillerini tamamlayıncaya kadar bu zammın veril
mesine devam olunur.) 

3. özel veya tüzel kişliklerden aylık veya 
gündelik alan çocuklar: 

BAŞKAN — Mütalâa var mı? Maddeyi oyu
nuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

| GEÇtOt MADDE — Medeni Kanun hüküm
lerine göre evlât edinilmiş çocuklar için bu ka
nunun yürrülüğe girmesinden önce ödenen ço
cuk zamları geri alınmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oya arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kakül edilmiştir. 

MADDE 2. ••- Bu kanun 27 . V . 1947 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. - - Bu kanunu Bakanlar Kum
lu yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

I /••/. — Diyarbakır Milletvekili Cavit Ekin ve 
I Kastamonu Milletvekili Muzaffer A kalın'm, Dev-

let Demiryolları ve TÂmanları işletme Genel 
Müdürlüğü memur ve hizmetlilerinin avret
lerine dair oletn kanunda değişiklik yapan İ620 
ve 5000 sayılı Kanunların bazı hükümlerİ7tin de
ğiştirilmesi hakkında kanun 1 ekli fi ve. Bütçe Ko
misyonu raporu (2/5:1) | 1 | 

BAŞKAN --- Tasarının tümü hakkında mü
talâa var mı? Maddelere geçilmesini oya arzedi
yorum. Kabul edenler işaret buyursun... Etmi
yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

fi | 188 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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B : 71 11. 6 .1947 O : 1 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Genel müdürlüğü memur ve hizmetlilerinin üc
retlerine dair olan Kanunda değişiklik yapan 
4620 ve 5000 sayılı Kanunların bazı hükümleri

nin değiştirilmesi hakkında kanun 

MADDE 1. — 17 . VII . 1944 tarihli ve .4620 
sayılı Kanunun 8 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

A) Daimî memur ve hizmetlilerle 3173 sayı
lı Kanun mucibince ücretlerini alan işçi, amele ve 
hamallava lıer çocuk için 10 lira çocuk zammı 
verilir. 

Medeni Kanunun hükümlerine göre memur 
tarafından evi Al edinilmiş ('ocuklar ile memurun 
i ufak etmekte olduğu üvey çocuklara da çocuk 
zammı verilir. Ana ve babanın her ikisi de memur 
ise çocuk zammı babasına verilir. 

Evlât edinilen çocukların öz baba. ve anala
rına bu zam verilmez. 

D) Aşağıdaki çocuklar için zam verilmez : 
1. Evlenen erkek ve kız çocuklar, 
2. 1!) yaşını dolduran erkek, 25 yaşını dol

duran kız çocuklar (19 yaşını bitirdiği halde yük
sek tahsile devam etmekte bulunan erkek çocuk
lar için 25 yaşını geçmemek üzere tahsillerini 
tamamlayıncaya kadar bu zammın verilmesine 
devam olunur). 

3. Özel veya Tüzel kişilerden aylık veya 
gündelik alan çocuklar, 

BAŞKAN" — Madde hakkında mütalâa var 
mı,' Maddeyi oya arzediyorum. Kabul edenler... 
isa.ret. buyursun... Etmiyenler... Madde kabul e-
dilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Medeni Kanun hüküm
lerine göre evlât edinilmiş çocuklar için bu ka
nunun yürürlüğe girmesinden önce ödenen (-ocuk 
zamları geri alınmaz. 

BAŞKAN' -— Madde hakkınd mütalâa var mı? 
Maddeyi oya arzediyorum. Kabul edenler işaret 
buyursun... Ktmiyenlcr... Madde kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2. — 29 . I . 1947 tarihli ve 5000 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesi kaldırılmıştır. 

HALKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi oya arzediyorum. Kabul edenler... 
işaret buyursun... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanun 27 . V . 1947 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN —' Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi oya arzediyorum. Kabul edenler... 
işaret buyursun... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oya arzediyorum. Ka
bul edenler... işaret buyursun... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci müzakeresi bitmiştir. 

15 •— Edremit Belediye Başkam (kvdet De
nize r'in cezasının affına dair Adalet Komisyonu 
raporu (5/61) [1] 

Tasarının tümü hakkında söz 

Afyon Karahisar) — Söz 

BAŞKAN 
ist iyen var mı? 

HAZIM BOZCA 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HAZIM BOZCA (Afyon Karahisar) — Efen

dim, bugün yüksek huzurlarınıza getirilen bu 
kanun tasarısı ile. Millî Korunma Kanunu hü
kümlerine göre mahkûm edilen bir vatandaşın 
bir kısım cezalarının affı derpiş edilmektedir. Bu 
rapor Adalet Komisyonunda görüşülürken ben 
de vazifeli olarak bulundum, başından sonuna 
kadar görüşmeleri takip ettim. Af için ileri sü 
Hilen sebepleri kâfi görmediğim için alman kara
ra muhalif kaldım. 

Müsaade buyurursanız esbabı muhalefetimi 
kısaca arzediyorum: 

Sene 1942, ikinci Dünya Harbi bütün feca
at iyi e devam ediyor... Memleketimiz heran harb 
tehlikesiyle başbaşa... Hükümet bütün hudut bo
yunca elde kuvvetli bir ordu bulundurmak zorun
da... Buna mukabil Birinci Dünya Harbi tecrü
belerinden bir kısmı sahnede... Eşya fiyatları bil
hassa havayici zaruriye metai ve gıda maddeleri 
alabildiğine yükselmekte. Hükümet memleket 
müdafaası bakımından ekle tutacağı ordunun 
iaşesini düşünmek mecburiyetinde. Şüphesiz en 
başta. Zeytinyağını bulmak zaruretinde... Bu 
zaruret ve mecburiyetledir ki, 393 sayılı bir Koor-
dinasvon kararı cıkarılıvor. Çıkan bu 

1 | isa saydı basmayazı tutanağın son unda
dır, 
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kararın birinci maddesi ile gerek kendisine ve 
gerekse başkasına ait nebati mahsulleri tâsir ve 
tasfiye ederek nebati yağ imal ve istihsal eyli-
yen hakiki ve hükmi şahıslar bu yağların be
yannamesini vermeye tâbi tutuluyor. 

Mütaakıp maddelerine göre de değer pahası 
peşinen ödenmek üzere bu yağların % 15 elko-
yuyor ve bunların muhafazasını emrediyor. Şim
di affı istenen bu vatandaş bakınız ne yapıyor? 
Evvelâ şunu arzedeyiın ki; bu şahsı asla tanımam, 
bunu bilhassa tebarüz ettiriyorum. Bu vatandaş 
Edremit'de Belediye Reisi ve Havran'da da zey
tinyağı fabrikasının sahibidir. Kendisine muzaf 
iki suç vardır. 

1. 1942 - 1943 senesi istihsal ettiği yağlardan 
Hükümetçe, verdiği beyannameye göre el konu
lan 93 837 kilo 835 gram yağdan 93 537 kilo ve 
G72 gram mı teslim edip, mütebakisini teslim
den imtina ediyor. Teslim etmediği miktar, 350 
kilo 158 gramdır. (Gülüşmeler). 

ikincisi: 1943 - 1944 senesinde imal ettiği 
yağlardan da 19 434 kilosunu aynı şekilde te
merrüt göstererek vermekten imtina ediyor. 

Şimdi arkadaşlar, çok âlâ biliyorsunuz ki; 
o tarihlerde zeytinyağı bulamıyan vatandaş 
inim, inim inliyor. Umumi efkâra tercüman olan 
gazeteler, sütunlar dolusu yazılar yazıyorlar, 
bu mıntakalarda divarlara afişler yapıştırıyor. 
Böylece mahallî adliyesi de harekete geçiyor 
acılan dâva üzerine Cevdet Denizer, Edremit 
Asliye Ceza Mahkemesince bozmadan sonra Mil
lî Korunma Kanununun 14 ve 55 nci maddesi
nin birinci fıkrası ve Türk Ceza Kanununun 
80 ve 59 neu maddeleri nazara alınmak suretiyle 
iki sene bir ay 25 gün hapis ve 243 lira ağır 
para cezasına mahkûm etmekle beraber, hüküm 
hülâsasının ilânına, ve 19 434 kilo yağın da mü
saderesine karar veriliyor. Hüküm tarihi 
7 . VIII . 1944 dür. Dâva temyiz ediliyor, Yar
gıtay . Dairesince hüküm 27 . 1 .1.945 tarihinde 
onanıyor. Başmüddeiumurniliğin itirazı üzeri
ne de dosya Umumi Heyete sevkediliyor. Heyeti 
Umumiye de itirazı varit görmiyerek 16 . IV . 
1945 tarihinde hükmü tasdik etmiş bulunuyor. 
Hüküm, böylece kesinleştikten sonra fevkalâde 
kanun yollarından da geçiyor arkadaşlar, iadei 
muhakeme, tashihi karar gibi bütün bu yol
lara da müracaat ediliyor ve nihayet ortada bir 
hatai adlî bulunmadığından hüküm değiştirile-
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miyor. Burada hükmün kesinleştiği tarihe dik
katinizi çekerim, 10 . IV . 1945, bu tarihdenberi 
bu vatandaşın cezaevine alındığına dair dosya 
da bir evrak görmedim. Demek oluyor ki, iki 
sene, bir ay, yirmi beş gündenberi Meşhut suç
lar Muhakemesi Usulü Kanununa göre mahkûm 
edilöu bir vatandaş cezaevine alınmıyor, hayret 
edilecek şey değil mi? Şimdi de bu vatandaş, 
Meclisin atıfetine sığınarak af talebinde bulu
nuyor. Bu talebi kabul buyuran Komisyon 
bunun sebeplerini ararken 5 madde üzerinde 
hulâsa edebileceğimiz bazı şeyler buluyor. Bun
ları arzedeyiın: Beraberce düşünelim... 

Cevdet Denizer Millî Mücadeleye küçük ya
şında babasiyle beraber iştirak etmiş, esir düş
müş. 

Arkadaşlar; Millî Mücadeleye iştirak bu va
tandaş için bir mecburiyet idi. Tevellüdü 
312 dir. Emsali o tarihte asker olduğuna göre 
yaşı da küçük değildir, tam askerlik çağıudadır. 
Dikkatinize arzederim, şu halde askere gitmek 
mecburiyetinde idi. 

Sonra, Millî Mücadeleye iştirak Türküm di
yen her insan için, zannederim, bir mecburiyetti, 
bundan asla kaçılamazdı. 

Esir düşmüş, olabilir. İstiklâl Madalyası al
mış bu da mümkün.. 

Arkadaşlar; istiklâl Madalyası almak şüp
hesiz ki, şerefli bir iştir. Kabul ederim. Fa
kat, unutnııyalım ki, bu Yüksek Meclisiniz göğ
sünde İstiklâl Madalyası taşıyan nice vatandaş
ları idam sehpasına gönderdiği zaman gözünü 
bile kırpmamıştır. 

Hayır cemiyetlerinde senelerce çalışmış... 
Olabilir vazifesi idi, belediye reisliği yapı

yordu elbette bu işlerde çalışacaktı. Nihayet 
bunları kabul buyurursanız hizmeti suça mah
sup gibi bir neticeye varırız. Bu ise hatalı olur. 
Harb yıllarında iaşe darlığı dolayısiyle mahsu
lünün Hükümete teslim fedakârlığında bulun
muş diyorlar. Bu madde Komisyonda konuşu
lurken Cenap Aksu arkadaşımız orada kayma
kamlık yapmışlar hâdiseyi nakil buyurdular ve 
encümende de zapta geçirildi. Arkadaşlar bu
nu teberru olarak mı vermiş dedik, parasile ver
diğini öğrendik. Bundan tabiî ne olabilir arka
daşlar. 

Şimdi 4 ncü sebebe geçiyorum: 393 sayılı 
kararnameye muhalefet menfaat kastı ile ol-
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hıadığııulau bahsediliyor, halbuki arkadaşlar: I 
l)iı mahkemece tetkik edilmiş, üzerinde ehem
miyetle durulmuş bir olaydır. Bunu tekrar tet
kik etmek bilmem Encümenimizin vazifesi cüm
lesinden midir? Bendeniz ısrar ediyorum, Ko
misyon hatayı adlîden bahsedemez. Kaldı ki, 
hatayı adlî yoktur deniliyor, arkasından teza
da düşülüyor. 393 numaralı Koordinasyon Ka
rarı teslimden imtinaı suç için kâfi sayıyor. 
Menfaat aramıyor. 

Arkadaşlar; Anayasanın 26 ncı maddesiyle 
büyük hükümranlık hakkına sahip olan Meclis 
at" kararma varırken herhalde sebepleri üzerinde 
bir duraklama yapması gerekir kanaatindeyim. 
Nihayet unutmamalıyız ki, fevkalâde hallerin de
vamı müddetinee meriyetini kabul buyurduğu
nuz Millî Korunma Kanunu elan yürürlüktedir. 
Bu kanun hakkında Yüksek Meclisiniz o dere
cede hassastır ki, kanunda gösterilen suçlar ne
rede işlenirse işlensin 3005 sayılı Kanunun uy
gulanmasını istemiştir. Tatbikatta da o şekilde | 
muamele yapılmaktadır. Bunun fevkinde ola
rak bir de bu suçlar için tecil müessesesi orta
dan kaldırılmıştır. Buna acaba neden lüzum gör
dünüz: Şüphesiz suçlulardaki ahlâki redaetten. 
Malûmu âlinizdir ki Hâkim ceraimi âdiyede altı 
aya kadar olan cezaları tecile salâhiyettardır. 
Fakat Yüksek Meclisiniz Millî Korunma Kanu
nuna tevfikan verilen cezaların tecili kabul et
medi. O halde görüyoruz ki af kanuniyle yepyeni 
bir çığır açıyoruz. Bilmiyorum bu tarzdaki hare
ketimizle fena bir yola girmiş olmaz mıyız? 
Yarın Millî Mücadeleye iştirak etmiş olupta mah
kûm olanlar birbirini takiben af talebiyle kar
şımıza çıkarlarsa ne diyebiliriz? Unutmıyalım ki 
Millî Mücadeleye iştirakle bihakkın aldıkları 
madalyaların üstünde uzuvlarını kaybetmiş olan 
bir çok insanlar hapishane köşelerinde inliyor
lar. Atıfet yapmak lazımsa niçin onları düşün-
miyoruz. Mesele çok naziktir. 

Bu mevzuda Meclisi Âlinin hassasiyetle dura
cağına kaaniim. Herhalde kabul edileceğini 
umarak bir takrir takdim ediyorum. (Sağdan 
alkışlar). 

İSMAİL HAKKI ÇEVİK (Eskişehr) — Bu 
hükümde dikkat nazarımı çeken bir nokta var. 
Hüküm 27 . I . 1945 tarihinde Yargıtayca tasdik 
edilmiştir. Arada iki sene iki ay geçtiği halde 
bugüne kadar niçin infaz edilmemiştir? Lütfen | 
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Adalet Bakanı izah ederler miİ 

ADALET Ko. SÖZCÜSÜ SAİT AZMİ FEY-
ZÎOĞLU (Kayseri) — Muhterem arkadaşlar; 
Cevdet Denizer'in affına dair Adalet Komisyo
nunun yüksek huzurunuza takdim ettiği tasarı
nın mucip sebepleri, itiraz eden arkadaşımız 
Hazim Bozca hemen hemen tamamiyle izah et
tiler. Bunu izah ederlerken Yüksek Meclisin de 
hissine müracaat ettiler. Ordunun yağ ihtiyacı 
olduğu bir sırada, halkın zeytin yağı bulamadı
ğı sırada Hissin karıştığı bir işte adaletin 
yeri daralmış olur. Adalet olan. yerde hissin 
yeri olmaz. Onun için his cephesini bırakalım. 
1942 senesinde Cevdet Denizer 93 800 küsur kilo 
yağ istihsal ettiğini kararname hükümlerine 
tevfikan bildirmiş. Ve 93 500 küsur kilosunu 
teslim etmiş. Arada 348 kilo bir fark husule 
gelmiş, Tarım Kooperatifi 348 kilo noksan ol
duğunu, Cevdet Denizer'de bu beyannamede bil
dirdiği miktardan daha fazlasını verdiğini kar
şılıklı iddia etmişler. Bu iddia sırasında bir 
taraftan Asliye Ceza Mahkemesinde noksan tes
limden âmme dâvası yürürken diğer taraftan 
da Cevdet Denizer Asliye Hukuk Mahkemesi
ne müracaat ederek fazla teslimatının istirdadı 
dâvası açmış, iki dâva bu suretle karşılıklı ola
rak yürümektedir. 

Cevdet Denizer Tarım Kooperatifini hasım it
tihaz ederek dâva açtığı için tevcihi husumet
ten, Ticaret Vekâleti hasım olduğu ileri sürüle
rek, hukuktaki dâvası reddedilmiştir. İkinci 
bir dâva açmıştır. Fakat ret dolayısiyle dâva
ya yeniden başlanması dâvanın ilerlemesini ge
ciktirmiş, ceza dâvası ise alabildiğine bir sürat
le ; Meşhut Suçlar Kanununa göre rüyet edildi
ği için, daha kısa bir zamanda bitmiştir, mah
kûm olmuştur. Hukuk Mahkemesindeki dâva 
da bilâhara neticelenmiş neticede de beş yüz 
şu kadar kilo fazla teslim ettiği tahakkuk eden 
ve Ticaret Bakanlığı, Tarım Kooperatifinden 
bu miktarın tahsiline karar verilmiş olan bu 
hüküm de katileşmiştir. Şimdi iki hüküm te
aruz ediyor. Bendeniz yüksek heyetin yüksek 
vicdan ve takdirine müracaat ediyorum. 93 800 
kilo yağ istihsal eden ve bu yağı da beyanna
mesinde bildiren ve 93 800 kilosundan 93 500 ki
losunu teslim ettiği tahakkuk eden bir arkada
şın 348 kiloluk ufak bir yağa tenezzül edeceği
ni kabul eder misiniz, etmez misiniz? (Hayır 
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sesleri) Böyle bir vatandaş, menfaat kasdiyle mi 
hareket etmiştir:' Ulinde 93 800 kiloluk bir yağ 
varken 34<S kilo değil, büyük bir imkâna malik 
olan biı- vatandaş bol bol istifade temin ederdi 
tenezzül etmemiştir. 

1942 - 1943 devresinin istihsal meselesi İm su
retle kapanmıştır. İkinci safhası şudur: 1943 -
1944 istihsal devresinde 19 343 kiloluk istihsal 
ettiği yağ hakkında usulüne tevfikan beyanna
mesini vermiştir. Kararname, beyannamenin, 
Ticaret Bakanlığınca yağları tesellüme memur 
ettiği makam veya teşekküle tesliminden itibaren 
20 gün içinde bedelinin sahiplerine verilerek tes
lim alınmasını emrediyor. Para verildikten son
ra 10 günlük te mütemmim bir müddet bırakı
yor. Bu 30 gün içinde alınmasını meşrut kılı
yor. Cevdet Denizer'in istihsal ettiği bu yağ
lar kendisinin değildir. O ımııtakadaki zeytin 
müstahsılJarınmdır. kimin ne kadar yağı çık
mışsa bunları haber veriyor. Arada şu ihtilâf 
çıkıyor,, Cevdet, Denizer diyor ki, paranın as
habına teslimini kararname emrediyor, beıı is
tihsal ettiğim yağ hakkında beyanname vermek
le mükellefim, fakat kapı kapı dolaşıp ashabının 
paarsım tevzi etmek mecburiyetinde değilim. 
Götürür verirsiniz, yağlarını da alırsınız, mik
tarı da bundan ibarettir. Cevdet Deniz Yr "m, 
bir ihtilâf noktası da, bilhassa zeytinyağı için 
o zaman 1 en ek e bulunmuyor, varil bulunmu
yor, sonra bunların muhafazası birçok külfetle
re bağlı, yerim yok, bedelini bir bir tevzi ede
mem, beyannameyi veriyorum, istihsal edilen 
miktar bunlardır, alın diyor. Sen alacaksın, 
seıı teslim edeceksin, parayı da sen tahsil ede
ceksin denildiğinden arada bu görüş farkı ihti
laf konusu oluyor. Bundan dolayı mahkemeye 
veriliyor. 

Burada Komisyonumuz bir menfaat kastı 
mevcut değildir derken bunu ifade etmek iste
miştir; Cevdet Denizer'in şahsına ait bir yağ 
değildir, kendi mahsulünden istihsal edilmiş 
değildir. Teslimin teehhüründe bu yağlardan 
ne bir santim kâri ve ne de bir santim zararı 
mevcuttur. Aradaki ihtilâf, bir taraftan sen 
alp bize teslim ve parayı tevzi edeceksin, diğer 
tarafın da ben mükellef değilim diye bir görüş 
ihtilâfıdır. Burada kendisine kusur ve kabahat 
atfedilirken ihtirasla şahsi menfaatini düşü
nerek hareket etmesi hali ile hâdisede olduğu 
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gibi hiçbir menfaat olmadığı halde sadece ka
rarnamenin, ki hakikaten müphemdir, hüküm
lerini tefsirden doğan karşılıklı bir görüş ihti
lâfından doğduğunu düşünmek yerinde olur. 
Görüş hatasının bir vatandaşın mahkûmiyeti ne
ticesini verdiğini gören Komisyon um uz affa bir 
sebep olarak kabul etmiştir. 

Şimdi meselenin diğer safahatını arzedeyim; 
mahallî mahkemece iptidaen beraat kararı alın
mış, mahallî savcılığın temyizi üzerine Yargıtay 
bazı sebeplerden dolayı bu kararı bozmuş, ikin
ci defa yapılan muhakemede 2 ay 27 gün hapse 
vo 243 lira para cezasına mahkûm olmuş ve Tem
yiz de bu kararı tasdik etmiştir. Başmüddeiu-
mumilik hususi dairesinin bu tasdikma karar
name hükümlerinin tatbikında bir hata olma
dığını ileri rürerek itirazen bozulmasını istemiş. 
Genel Kurul bir rey farkı ile ve ekseriyetle bu 
talebi reddetmiş. Ekseriyetin reyi kadar 
ekalliyetin kanaati de şayanı hürmettir. Mah
kûmiyeti intaç ettiren tek bir reydir. Men faal "t 
olmıyan ve tek bir rey farkiyle mahkûm olan 
vatandaş, bu adam kimdir, Devletçe alınan ka
rarlara herhangi bir tedbire karşı koyan bir in
san mı, şahsi menfaatinin peşinde dolaşan bir 
insan mı, yoksa bunları hesaba katımyan memle
ket hizmetinde şahsi menfaatini düşünmiycıı, 
icabında şahsi fedakârlıklar yapan bir insan mı
dır.' Bu mevzuları incelemeyi muvafık görmüş 
tür. Bu mevzua girince görüyoruz ki; baba oğul 
Yunan cephesinde Millî Mücadeleye hizmet et
miş, esir düşmüş, esir kamplarında kalmış, istik
lâl madalyası ile taltif edilmiştir. Şu suretle va
tani vazifesini lamamen yerine getiren bir insan
dır. Tetkik ettik öğrendik ki; Belediye Tîeisi sı
fat iyle değil, hayır cemiyetlerinin başına geçip on
larla da uğraşmıştır. Muvaffak olmuştur. 

Bir vatandaş ki, çalışıp uğraşmış, istiklâl ma
dalyası ile taltif edilmiştir, bir hesap halası 
sebebiyle mahkûm olmuş. Bizde değil bütün me
deni milletlerin herhangi birisinde bir cephede 
yararlık göslerip ordunun günlük emirlerinde is
mi zikredilince bu adam bir zaman sonra bir 
hala işlediği zaman cezası af edilmiştir. Bu kadar 
hizmetinden sonra bu vatandaşa bir görüş farkın
dan dolayı verilen cezanın affı doğru olacağı ka-
naatındayını. Xilıayet arkadaşlar cezadan mak
sat, vatandaşı İntibaha davet etmek başkalarına. 
ibret telkin etmektir. Bu vatandaş bu işden ta
mamen nadim olmuş, lamamen intibaha avdet. 
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etmiş ve cezadan beklenen netice belâgan ma-
belâğ hâsıl olmuştur. Arkadaşlar, bazı kere af 
cezadan daha çok müessir ve daha çok faydalı
dır. Burada birşeye temas ettiler, dediler ki, hii 
küm 27 . I . 1945 te hususi dairece tasdik edil
diği halde aradan iki senelik bir zaman geçmiş, 
niçin bu hüküm infaz edilmemişi. Hüküm hususi 
dairede tasdik edildikten sonra Başmüddeiumu-
miliğin itirazı üzerine (Jenelkurula gitmiş, 
iktisabı katiyet etmiş, Adalet Bakanlığı bu işde 
bir zühul olduğu kanaatiyle yazılı emir vermiş, 
yazılı emir üzerine yine temyiz hususi dairesine 
gitmiş, oradan umumi heyete gitmiş bu su
retle muhtelif kanun yollarına müracaat sebebiy
le bu işin cezasını infaz gecikmiştir. Bu husus
ta Adalet Bakanı icabeden izahatı verebilir. 

İkinci bir nokta olarak: Millî Korunma Ka
nununun tecil kabul etmediğinden bahis buyur
dular. Bu kanunun bünyesinde tecil düşünül
müş olsaydı, kaste makrun olmıyan bu hâdise
den dolayı hâkim tecil kararı verebilirdi. 

Son bir- söz olarak şunu ilâve edeyim ki: Dev
let hissesi olarak mubayaası takarrür eden % 15 
zeytin yağlarının bakayasından henüz tahsil edil-
miyen kısmı Millî Korunma Kanununun verdiği 
salâhiyete istinaden Hükümet tasfiye etmiş olmak 
için alınmamasına karar vermiştir. Tasfiye et
miş, bitirmiştir bu işi. 

Şimdi hiç vermemiş, mahkemeye düşmemiş, 
mahkemeye intikal etmediği için ceza da görme
miş olana birşey demiyoruz da, ceza vermiyoruz 
da, takip yapmıyoruz da mahallî bir tahrik ne
ticesinde mahkemeye intikal etmiş deye al ta
lebine itiraz ediyoruz. Zaten kararnamenin 
kaldırılması cezanın kaldırılmasını intaç eder 
mahiyette bir kıymet taşır. Bunu da Yüksek 
Heyetinizin nazarı itibara almasını istirham edi
yorum. 

Hulâsası şudur: Vatandaşın bu işde-bir men
faat kastı yoktur, Devletin bir matlubu kalma
mışı ir. Maddi bir kayıp yoktur, Devletin bir 
santim hissesi kalmamıştır. Mevzuubahis edilen 
19 bin kilo da ashabından alınarak tamamı tama
mına yerine konmuştur. 

Bunda arzettiğim gibi maddi bir zarar yok
tur. Devlet alacağını almış o vatandaş ta bir 
hizmette bulunmuştur, bu sebepler bu vatandaşın 
affı için huzurunuza bir tasarı getirmeye bizi şev
ketti. Takdir Yüksek Heyetinizindir. (Soldan 
alkışlar). 
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JI AZÎM BOZCA (Afyon Karahisar) — Efen

dim; Sait Azmi Beyefendi, Tarım Kredi Koo
peratifiyle mahkûm Cevdet Denizer arasında 
cereyan eden bir hukuk dâvasından bahis bu
yurdular. Cevdet Denizer fazla teslimatın istir
dadı isteğile açtığı bu dâva ceza dâvasiyle bir
likte vuruyormuş. Sonunda Cevdet Denizer dâ
vayı kazanmış. Bu cihet doğrudur arkadaşlar.. 
Lâkin, Edremit Asliye Ceza Mahkemesi bida-
yeten vermiş olduğu kararda, bir kısım suçla
rından beraat kararı veripte mahallî müddei
umuminin temyizi üzerine Yargıtayca bozula
rak iade edildikten sonra, Beyefendinin buyur
dukları hususu suçlu muhakemeten dermeyan et
miştir. Mahkeme ise tasdik edilen kararında 
mufassalan bu konuya temas etmiş ve muvazaa 
olduğundan dolayı buna inanmıyorum demiş
tir. Sözcü arkadaşımız şu tarzdaki mütalâala-
riyle mahkeme kararını münakaşa ediyorlar 
bu şekilde mahkemenin kanaatma dokunmuş. 
oluyorlar. Arkadaşlar bu mevzua asla temas ede
meyiz. Meclisi âli bu noktayı halletmiştir. Mik
tarda hata diyor. 048 kilo. Evet birincisinde 
348 kilodur. Bunun bir kilosu da bir, bin bir 
kilosu da birdir. 

SÜRFîYYA ÖROEKVKKN (Balıkesir) - - Be
yanname vermiş mi, vermemiş mi? 

MAZİM BOZCA (Devanda) — Evet beyan
name vermiştir. Şayet vermemiş olsaydı bu da 
mücerret bir suç mevzuu olurdu. 

Arkadaşlar; 093 sayılı Koordinasyon Kara
rma. göre beyanname vermemek ayrı bir suç 
mevzuu olduğu gibi teslim etmemek de ayrı 
bir suç. teslimden imtina etmek de ayrı bir suç 
konusudur. 393 numaralı kararnamenin 3, 4, 
5, (i numaralı maddeleri bundan bâhisdir. Affı 
islenen vatandaş beyannamesini vermiş, vermiş 
amma. bu beyannameye göre el konulması % 
15 si teslimden imtina eylemiş, bundan dolayı 
mahkûm edilmiş. Sözcü arkadaşımız mütalâa-
rında mahkûmun menfaat kasdı yoktur diyor
lar. Ben ileri gitmedim. Arkadaşlar o tarihte 
Hükümet zeytinyağının bir kilosunu 77 kuruş
tan teslim alıyordu. Halbuki dışarda karabor
sada 250 kuruşa zeytinyağı bulamıyordunuz. 
İstirham ederim, teslim edilmiyen 19 434 kilo 
zeytinyağıdır.. Buna rağmen ben miktar üzerin
de duruyorum. Büyük Meclisin hissine hitap 
ediyorum. Bu Meclis büyük takdir hakkını ha-
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izdir. Hele böyle yurt müdafaasına, halk ihti
yacına taallûk-eden işler üzerinde... Tekrar edi
yorum. Fevkalâde hal devanı ediyor, kanun me
riyettedir. Sözcü arkadaş beyanatı arasında 
mahkûm Cevdet Denizer alınan karara muha
lefet mi etmiş diye sordular. Şüphesimi var. 
Elbette muhalefet etmiş, Hükümet bir kararna
me çıkarmış. Orada demiş ki, ben ordu besliye-
ceğinı, zavallı halka zeytinyağı dağıtacağım 
bu sebeple de imal ve istihsal ettiğimiz nebati 
yağların % 15 ine elkoydum. Bu hamiyetli va-
landaş kararınızı tanımanı. Zeytinyağını ver
mem diyor. Olur mu beyleri?.. 

NECMEDDÎN SAHÎR SILAN (Tunceli) — 
Beyler yok burada. 

HAZİM BOZCA (Devamla) — Bakın efen
dim, bir sebep de şöyle ileri sürülüyor, teslim
den imtina noktainazar aykırılığından ileri ge
liyormuş... Kararnamenin 4 ncü maddesini oku
yayım; «Kâr mevzuu teşkil eden yağların 3 ncü 
madde mucibince el konulmuş olan kısımları is
tihsal yapanların, imal edenlerin yediemniyet ve 
ve mesuliyetlerinde olmak üzere depo, ambar \e 
sair yerlerde Ticaret Vekâleti veya bu Vekâlet 
tarafından tavzif edilecek teşekkül, müessese ve 
birliklerin emrine amade bulundurulur.» Kim 
olursa olsun, zeytinyağı imal ediyor mu, Hükü
met karşısında imal ettiği yağı muhafaza mecbu
riyetinde... Bir vatandaş 50 kilo zeytinyağı çı
kardı, % 15 ine el koydu şimdi Hükümet bu 
adamımı arayacak olur mu'? Onun için yağın 
muhafaza mükellefiyetini fabrikatöre yüklüyor. 
Netice bu... 

Dr. SAÎM ALÎ DÎLEMRE (Rize) —• Biz de 
bugün bunu yersiz bulabiliriz. 

NAZİM BOZCA (Devamla) - Takdir si
zindir, mâruzâtım bu kadardır. 

RECAÎ OÜRELİ (Tokad) — Muhterem ar
kadaşlar; Adalet Komisyonu Süzcüsü Azmi Bey 
arkadaşım Cevdet Denizer hakkındaki mütalâa
larını yüksek huzurunuzda arzettiler. Bendeniz 
yalnız yüksek atıfetinizden af dileyen Cevdet 
Denizer'in ahvali şahsiyesi ve aynı zamanda ve 
o sıralarda Hükümetin emirlerine ne derece muti 
olduğu hakkındaki mütalâalarımı kısaca arzede-
ceğim. 

Arkadaşlar; bendeniz 1942 - 1943 yani aranı
za katılma şerefini kazanmadan evvel Balıke
sir'de Vali bulunuyordum. Bu arkadaşım, da Ed
remit Belediye Reisi idi. Arkadaşlar, belediye 
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reisliğinde bulunduğu müddetçe hatırlarsınız 
Hükümet zeytin yağlara bir narlı vazetmişti ve 
bu nark 126 kuruştur, zeytin yağını bu fiyattan 
satacaksınız denince o mıntıkanın belki bütün 
zeytin yağlarını Hükümet emrine teslim etmek 
suretiyle yüksek hamiyet ve kudreti gösteren bu 
Cevdet Denizer'dir arkadaşlar. Hazim Bozca 
arkadaşımız o zaman savcı muavini idi, savcı 
muavini olmaları itibariyle buna pek alâ vakıf
tır. Buna ittiba etmiyen, yalnız arkadaşlar Ay
valık'm bir kaç şahsiyetidir. Bu meyanda Balı
kesir muhitine gelerek kundura toplamak sure
tiyle Millî Korunma Kanununa aykırı hareket 
ve bir çok vatandaşları izrar edenler de vardır, 
burada isim zikretmiye lüzum görmüyorum. Ar
kadaşlar bu zat atıfetinize lâyıktır. Dedesi Türk 
denizcilerinin en büyüğü Salih Reisdir. Babası, 
Kuvayi Milliye zamanında, biliyorsunuz o zaman 
askerlik mükellefiyeti yoktu, kendisi genç ya
şında Kuvayi Milliyeye iştirak etmiş, buğazma 
zeytinyağı akıtılmak suretiyle esaret hayatı ge
çirmiştir. Atıfetinize lâyıktır. Diğer sözlerin hep
si boştur. Bu kadarı kafidir. (Soldan alkışlar) 
(Kâfi kâfi sesleri). 

Dr. İBRAHİM TALÎ ÖNGÖREN (Elâzığ) 
— Arkadaşlar; müzakere kâfi olabilir. Fakat 
bendeniz bir şey soracağım: Bu zat niçin tevkif 
edilmemiştir? (Sağdan bravo sesleri) Mahkûm 
bir adam serbest kalmış, ve şimdi hakkında atıfet 
isteniyor. (Soldan, hastalık raporu var sesleri). 
Tevkif edilmiş mi, hastalık vesair sebeplerden 
dolayı Tevkifhaneden bir rapor gelir, müzakere 
serbest müzakere edilir. Bu işin buraya gelmesi 
bir teferruat işidir. Burada idam gibi mühim 
cezalar ancak mevzuubalıs olurken bir hâkimin 
işi olarak halledilen bir meselenin buraya gelip 
buradan geçirilmesini doğru bulmuyorum. Hiz
met etmiş, atıfet edelim deniliyor. İstiklâl har-
bnıe beş milyon Türk iştirak etmiştir. (Sağdan 
alkşlar, bravo sesleri) Rica ederim, ben hakikati 
söylüyorum, alkışlanacak bir mesele değildir. 
iliç değilse bir buçuk milyonu asker olarak iştirak 
e i mistir. Bunlardan bir çoğu bugün hapistir. 
Arkadaşlar, 450 gram şeker açık vermiş diye 
temiz bir vatandaşın işinden atıldığını bilirim; 
billur gibi temiz bir arkadaş açığa çıkarıldı. 
9 tona yakın bir yağı vermemiş, en dar bir za
manda vazifesini yapmamış. Mahkemelerden geç
miş. Burada bunu affedersek herkes buraya 
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gelecektir. Herkesin hizmeti vardır. Temyizden 
geçmiş, bütün safahatını ikmal etmiş, bir mahkû
mun sebebsiz affediyoruz. Bunun sonu nereye 
varır. (Sağdan bıravo seslerii, alkışlar). 

ADALET BAK ANT SİNASİ DEVRİN 
(Zonguldak) — Sayın arkadaş hükmün yargı-
tay dairesince tasdikini mütaakıp derhal o tar-
rihte infaz edilmemesi sebebini sordular. İnfazı 
durduran sebepler kanunda muayyendir. Binaena
leyh Yargıtay dairsence tasdiki müteakip bu 
sebepler den birine dayanılarak meselâ kanun 
yoluna müracaat sebebiyle ve netice almmcıya 
kadar infaza başlanmamış ise bunda kanuna ay
kırılık değil uygunluk vardır. Komisyon sözcüsü 
arkadaşım infazda hiç bir gecikme olmadığını bu 
kürsüden beyan ettiler. 

Bu dosya itibariyle herhangi bir beyanda bu
lunacak değilim. Yalnız şu ciheti katiyetle arzede-
bilirim ki adalet makamları ilâmların infazında 
takdire değer bir titizlik göstermektedirler. Esa
sen infazı durdurmak hiç bir merciin elinde de
ğildir Komisyon sözcüsü arkadaşım bu dosya da 
da durumun böyle olduğunu belirttiler. 

Müsadeleriyle bir noktaya daha temas etmek 
isterim: O da mahkeme safhalarını bu kürsüde 
münakaşa mevzuu olamıyacağı keyfiyetidir, kazi-
yeimuhkeme halini iktisap eden bu hususlara he
pimiz saygı göstermekle mükellefiz. Anayasa 
bize bunu emreder. Raporda belirtildiği üzere hu
ni' tasarısı Meclisin yüksek atıfetinin tecelli et-
Iirilmesi sebebine istinat ettirilmekte dir ki Meclis 
bu ciheti bittabi dilediği gibi takdir eder. Kaza 
cihazının bu özelliğini açıklamayı vazife telâk
ki ederim. (Soldan bravo sesleri). 

KAMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — Halen mev
kuf mudur, değil midir? 

ADALET BAKANI SİNASİ DEVRİN (De
vamla) — Şahsan ben dosyayı tetkik etmemiş 
olduğumu arzetmiştim. Adalet Komisyonu söz
cüsü arkadaşım bütün bu hususlarda sizi tenvir 
edecek durumdadır. Şayet bunu daha evvel sor
muş olsalardı dosyayı tetkik eder cevabını verir
dim. 

KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — Halen mev
kuf mudur, değil midir? Bütün formaliteler ik
mal edildiğine göre ilâmın infaz edilmesi lâzım 
gelirdi. 

ADALET BAKAN T SİNASİ DEVRİN (De
vamla) — Efendim bu dosya sözcü arkadaşımın 
elindedir. İstediğiniz cevapları verecektir. Eğer 
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daha evvel bana söylemiş olsaydınız ben de gere
ken tetkikleri yapar, dosyaya müstenit beyan
da bulunabilirdim. 

OSMAN NURİ KÖNÎ (İstanbul) — Huzuru
nuza bir af tasarısı geliyor. Bunda beraberim; 
Usul itibariyle pek doğru. Herhalde bir af tasa
rısı olmalı ve onun üzerinde konuşmalıyız, ilâm 
üzerinde değil. Çünkü 54 neü madde buna mâ
nidir. (Gürültüler ve gülüşmeler) tekrar ediyo
rum, müsaade buyurun öyledir ve zaruridir. 
Anayasa malûmu âliniz bir küldür. Yalnız bir 
maddesi üzerinde konuşmak, durmak doğru 
değildir. Bütün Anayasa'yi nazara almak, 

bütün maddelerin muhtevası dâhilinde hareket 
etmek lâzımdır. Bir maddeyi düşünürsek ya
nılırız içtihadımızda. 26 ncı madde dersek, ya
nılırız, 54 ncü madde dersek yanılırız. Bütün 
Anayasa.'y1 nazara almak mecburiyetindeyiz. 
Ondan sonra iyi neticeye, varırız. 

Binaenaleyh bendeniz bunu tekrar ediyorum, 
şimdi af sebepleri üzerinde durmaya mecburuz. 

Usulü dairesinde elimize bir tasarı gelmiş, 
ancak bakalım esas af sebepleri varit mi, de
ğil mi? O ayrı bir mesele. 

Bendeniz Adalet Komisyonu raporunda afla-
rıııa mağruren söylüyorum. Biraz tenakuz ve 
mübayenet gördüm. Bunu tebarüz ettirmek 
istiyorum. 

Diyorlar k i ; «Adlî hata görmiyen komisyo
numuz. Peki Komisyon böyle bir beyanda bulu
nabilir mi?. Bendeniz iddia ediyorum, bulu
namaz. Çünkü bir mahkeme değildir, hakkı ka
zayı haiz değildir. Binaenaleyh hatai adlî 
vardır veya yoktur diye bir şey söyliyemez. 
Onun için burada bu fazladır. Hukukçu arka

daşlarımız pek iyi bildikleri gibi, diğer arkadaşlar 
da iyi bilirler, hepiniz vazu kanunsunuz. Ko
misyonun bunu söylememesi lâzımdı. İlâm ha
talı dahi olsa hatasız olarak kabul edilecektir. Ne
den? Çünkü kaziyei muhkeme haline gelmiştir. 
Artık bundan sonra söz söylenemez, hattâ ha
ta yüzde yüz olsa bile söylenemez. Komisyon 
böyle hatayı adlî yoktur dedikten sonra, hay
di bir lahza için olsun hoş görelim, son satır
larında diyor ki, 393 sayılı Kararname hüküm
lerine muhalefetin menfaat kasdiyle olmayıp he
sap ve görüş hatalarından olduğu müşahede ve 
tesbit edildiğinden ... 

Bendeniz buna da muhalifim. Haniya hata yi 
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adlî yok tu? Bir mahkeme görüşüyle sebep gös
ter iyor , bu sebebi ancak mahkeme gösterebilir, 
kuvvei teşri iye gösteremez. Çünkü, kuvvei teş-
ri iyede hakkı kaza yoktur . Bu mahkeme ifa
desidir. O halde, ha layı adlî görmeme fıkra-
siyle İm fıkra arasında, bir tezadı tam vardır . 
Bu tezadı tam raporun kıymeti kanmıiyeyi mi 
sıfıra, indir iyor. Yani bu ifade ile ha tay ı adli
yi tebarüz e t t i rmek istiyor. Zaten ne o ne de bu 
doğrudıii*. Bir mahkeme gibi hareket ed iyor ; 
teşriî kuvvet asla bu hakka sahip değildir. Biz, 
siyasi teşriî bir kuvvetiz, kazayı haiz olmıyan 
bii' kuvvetiz. Geçen celsede bir a rkadaş ım 
h ü k ü m d a r l a r d a n bahset t i , hükümdar l a r ın hakkı 
kazası vardır , bizim hakk ı kazamız yoktur . 
H ü k ü m d a r l a r da kuvvei icraiye de mevcut tur . 
Amma bizim böyle bir hakk ı kazamız yoktur . 
H ü k m ü n tarihi katisinden şimdiye kadar iki se
ne zaman geçti. 

Şimdi bendeniz, geçen celsede bana karşı ga
yet. nazikâne cevap veren Başbakan Muavini 
Mümtaz Ökmen 'c bu ilâmı hediye ediyorum. 
henüz infaz olunmamıştır . Geçen celsede infaz 
olumamış i lâmlar yok tu r demişlerdi, işte var
dır, kendi ler ine ithaf ediyorum. 

NUGMEDDÎN SABİK SILAN (Tunceli) 
K a n u n i sebepler nedi r? 

OSMAN NlTRİ K O N İ (Devamla) — İzah 
edemezler, neden infaz edilmediğini? Af sebeple
r inde memleket hizmetinden bahsediliyor. Memle
ket; hizmetini, vatani vazifesini hüsnü ifa etmek, 
madalya almak, vazifeyi hüsnü, ifa bir vatan
daşa diğer va t andaş t an daha fazla imtiyaz bah-
şedei' mi? (Etmez sesleri) Daha fazla imtiyaz 
bahşeder diyebilir misiniz? Hayır a rkadaş la r , 
edemez. Hiç kimse bu du rumda da olsa benim 
hakkım falandan fazladır, diyemez, ben keyfemaye-
şa bu vatarn tasar ruf edeceğim diyemez. Çünkü 
ancak vazifesini yapmışt ı r . H a t t â ben diyorum 
ki, va tani hizmetini yapan bir kimse yapımyan-
dan daha fazla kanuna h ü r m e t k a r olmalıdır, 
nünıımei imtisal olmalıdır. 

Sonra hizmet etmek bir imtiyaz bahşetmedi
ği gibi, suç yapmak salâhiyetini, bahşeder mi? 
Hatıra gelir mi? Bu mevzuat karşısında ben mem
lekete hizmet etlini, şöyle yapt ım, böyle yap
t ım bir de suç yapayım da beni affetsinler, 
diyebilirler mi? Havsalai kanuniyemiz ve vieda-
niyemiz bunu alır mı? Rica ederim, öy l e bir suç 

ki,, halkın hayat iyle , sıhlıatiyle a l âkadard ı r . 
Hükümet Millî Korunma K a n u n u n u yapmış, ah
vali fevkalâde- ilân etmiş. SIK; olmıyan bi r takım 
ahvali suç çerçevesine ithal etmiş. Amme suçu 
dııi". İni affolunabilir mi? Hat tâ askerin sihha-
tilo de a lâkadard ı r . Nasıl şayanı af görülebi
lir? 

Sonra, mahkûmun bir iddiası var, ha tay ı afi
liden mütevelli t af talep ediyor. I latyi adl îden 
bahisle al' ta lep edilebilir mi:' Bunun emsali leş-
riîyesi yoktur . Bu hususta ilâm kesbi kat iye! 
etmiş,, •Ba.şmüddciu.nmmilik it iraz etmiş, reddo-
I un muş, iadei muhakeme reddolunmıış ve bütün 
kapı lar kapanmıştı] ' . 

Şayet bir insan, memlekete hizmet eden bir 
insan böyle bir suç işlerse onun cezasına da 
kat lanması icabeder. Mazideki yaptığı hizmeti 
af sebebi olamaz. Demin arzetiğim gibi ka
nuna muti olması ve ayrıca da nümunei imti-
sal olması icabeder. 

Sonra affedersiniz, böyle bir misal ne bile
yim ben, erbabı ceraim için fena yollara şevke-
der. Varın hizmetin sebketmişt i r diye ben de 
af isterim, o da af ister. Benim bu vatana, hiz
metim dokunmuş tur , madalyam vardır demeyi! 
hakkı olmaz mı? Bunlar ın iyi emsal olanııya-
cağı kanaat unlayım. Tabiî teşriî hâkim sizsiniz, 
adlî hâkim değil. 

Net ice; böyle bir af kötü adamlar ı bu af 
dau ist ismara sevkeder. Ve fena netice tevlit 
ödev. Binaenaleyh tasar ın ın esas i t ibariyle red
di lâzuııgelir. JMaamafih siz bilirsiniz. 

BAŞKAN ----- Takr i r veriyor musunuz? 
.ADALET- B A K A N I SİNASİ D E V R İ N (Zon

guldak) - - Efendim, sayın a rkadaş ım ilânım 
Vaıg ı t ay Dairesince tasdik tar ih ini esas tuta
rak bir gecikme o lduğundan bahis buyurdu la r . 
Kendileri uzun seneler Ya rg ı t ayda dirayet ve 
liyakatle hâkimlik etmişlerdir. Dairenin tasdi-
kından sonra esbabı kanuniye dolayısiyle k a n u n 
yollarına müracaat imkânlar ı vardır . İ t i raz ve 
tashihi ka ra r bu cümledendir . Sözcü a rkada 
şın izahlar ına göre bu sebeple derhal infaz 
edilememiştir. Bir i lâmın hangi hal lerde in
faz edilip edilmiyeceği h a k k ı n d a kanunda sa
rih hükümler vard ı r . Daha önce de arzett iğim 
gibi şahsen dosyayı t e tk ik etmiş değilim, eğer 
bir gecikme varsa kanunen mucibi mesuliyett ir . 
Bu ciheti t e tk ik ve t a k i p bana düşen bir vazi-
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fedir. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Fakat arkadaşlar bu mülâhaza yanında aynı 
dikkat ve itinaya mazhar olması gereken bir 
esas vardır ki, o da Adalet cihazını böyle delil
siz ve mesnetsiz olarak birtakım müphem ima
lar karşısında bulundurmamaktır. 

Sayın arkadaşımı davet ediyorum, hangi ilâ
mın infazında esbabı kanuniyeye müstenit olmı-
yan gecikme olmuştur? Lütfen beyan buyur
sunlar, ben de vazifemi yapayım. Eğer bu hu
susta bir bilgileri yoksa hepimizin hürmet
kar olduğumuz Adalet cihazına yersiz imzalarda 
bulunmasınlar. (Soldan bravo sesleri). 

Diğer bir arkadaşım da hiçbir delil ve va
kıa zikretmeden mücerret bir beyanla gecikme
den bahsettiler, bu mücerret beyanı da aynı 
suretle reddederim. (Soldan bravo sesleri). 

Bir de sayın arkadaşım hiç beklemediğimiz 
bir lütufkârlıkta bulunarak sayın ökmen arka
daşım şahsında Hükümete bir hediyede bulun
dular. Müsaade ederlerse bu hediyeyi kabulde 
mazuruz. Çünkü bu meşru bir hediye değildir. 
Adalet cihazının şanı ve itibarı babasına hedi
ye kabul etmek bizim itiyatlarımız dışındadır. 
(Soldan bravo sesleri, alkışlar). 

DEVLET BAKANI MÜMTAZ ÖKMEN 
(Ankara) — Muhterem Adalet Bakanı arkada
şım vaziyet izah ettiler. Ben niçin kürsüye çık
tım? önce şahsım mevzu bahis oldu. Osman Nu
ri Koni lâakal zannederim, 40 sene Türkiye 
Adliyesinde hizmet etmiştir. 

OSMAN NTJRt KÖNÎ (İstanbul) — Muhak
kak. 

DEVLET BAKANI MÜMTAZ ÖKMEN 
(Devamla) — Bu kadar hizmeti zarfında Adli
yemizin ruhu kendilerine sinmiş olması lâzımdı. 
(Güzel sesleri). Geçen gün burada dediler ki, 
(sonra tamamen rücu etmiş olmalarına rağmen) 
Osmanlı împeratorluğu zamanında Meclisi Vü
kelâ ilâmatm infazına riayet ederlerdi biz de ri
ayet edelim, ve bir misal vererek ağır bir tel
mih yaptılar bugün daha ağır bir hareket yap
tılar: Mümtaz ökmen Türkiye Cumhuriyetinde 
ilâmatı muhakimin infazına mâni hiçbir kuvvet 
yoktur, dediler, şimdi ben onun aksine delil ola
rak kendisine bir hediye ediyorum, dediler. Bu 
mütalâalar ne demektir? Türkiye Cumhuriyetin
de mahkemelerden sâdır olan ilâmların infazına 
mâni olunuyor, demektir. Q halde şimdi soruyo-
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rum. Türkiye'de mahkemelerden sâdır olmuş 
olan ilâmatm infazına mâni olunduğu halde, fa
ziletli bir insan olarak bu arkadaş bu cihazın 
içinde nasıl kaldılar? Rica ediyorum Bay Osman 
Koni tenkitlerinizi, muahezelerinizi yapınız, ilmî 
içtihatlarınızı söyleyiniz hürmet ederiz, fakat 
mensup olduğumuz mesleke zımnen de olsa as«a 
hakaret etmeyiniz. Türkiye'de mahkemelerden 
sadır olmuş ilâmların infaz olunmadığını ispat 
ediyorum demek. 

CÎHAT BABAN (İstanbul) — Bir ilâm için 
söyledi. 

MÜMTAZ ÖKMEN (Devamla) — Şimdi 
izah edeceğim arkadaşlar, bana hak vereceksiniz; 
Mümtaz ökmen Türkiye Cumhuriyetinde mah
kemelerden sâdır olan ilâmların infazına mâni 
olacak hiçbir kuvvet yoktur diyordu, işte ona 
aksini hediye ediyorum diyorlar. Bir ilâmın in
fazına mâni olmak muhterem Adalet Bakanının 
dediği gibi suçtur, halbuki bir esasın ispatı için 
bu ilâmı delil gibi gösterdiler, muhterem Cihat 
Baban? Siz de muhterem Adnan Menderes size 
de hukukçu olarak hitab ediyorum, demektir ki 
siz Türkiyede mahkeme ilâmlarının infazına mâni 
olacak bir kuvvet yoktur sözümün cevabı Koni 
arkadaşımın cevabı gibi olursa bunun mazmunu 
muhalifi mâni olan kuvvet vardır demek değil mi
dir? Geçen celsede olduğu gibi bu celsede de arka
daşımı dikkate, teyakkuza davet ediyorum, kendi
sine hakikaten samimî olarak söylüyorum ki, 
kendilerine şahsan hürmet ederim. Kırk sene Ad
liyeye hizmet etmiştir, Temyizde azadırlar, be
nim zamanımda ayrılmışlardır. Namuslu kalmış
lardır. Fakat sözlerinde hepimizin üzerinde dik
katle ve hürmetle duracağınız bir mesleki gölge
lendirecek telmihler olmamalıdır. Türkiyede 
mahkeme ilâmlarının infaz edilip edilmediği hak
kında şüphe doğuracak en hafif bir söz dâhilde 
ve hariçte bizim itibarımıza halel getirir, hem de 
haksız olarak getirir. 

KOMİSYON Na. SAİT AZMİ FEYZİOĞLU 
(Kayseri) — Efendim, işin esası hakkında kâfi 
derecede izahat verildi. Bu kısım hakkında ko
nuşacak değilim. 

Sayın Haziın Bozca arkadaşımız Asliye Hu
kuk Mahkemesinde cereyan etmekte olan Tarım 
Kooperatifiyle Cevdet Denizer arasındaki mah
kemenin bir muvazaa olduğuna ceza yargıcı 
inanmış ve kendi kararında bunu tafsilen izah et 
mistir. Komisyonun bundan bahşetmesi ceza yar-
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gıcm kanaatine bir tearuz teşkil eder gibi bize 
bir tariz yapmak istedi. Asliye ceza yargıcı bir 
mahkemedir. Onun takdiri, onun hükmü taarruz
dan mâsun olduğu kadar Adliye Hukuk Mahke
mesinde Türk Cumhuriyetinin aynı temina
tına malik bir mahkemesi olmakla, o mahkemeden 
çıkmış ve iktisabı katiyet etmiş bir ilâm hak
kında bu ilâm muvazaadır derken kendisi taarruz 
etmiyor mu? (Soldan bravo sesleri). 

İkinci mâruzâtım da şu olacaktır: Muhterem 
Osman Nuri Koni üstadımız Komisyonu tenakuza 
düşmekle itham ettiler. Biz mahkeme ilâmında 
adlî bir hata görmediğimizi tebarüz ettirmeği ad
lî kuvvete bir saygı vazifesi olarak telâkki ettik 
ve bunu da tebarüz ettirdik. 

Arkadaşlar, kendileri bilirler bütün arkadaş
lar da takdir ederler ki suçlar, kasti işlenir, ha-
taen işlenir, bir menfaat maksadiyle işlenir, hiç
bir kastı menfaat olmaksızın hataen işlenir. Adlî 
bir hata yoktur derken bu sözde şahsi menfaat, 
kasti menfaat mevzuubahis değildir. Bir hesap 
hatası, bir görüş hatası olmuştur dedik, iki hatayı 
kelime benzerliğinden birbiriyle karıştırıp bizi 
mübayenete düşmüş olmakla itham ederlerken 
kendileri bir hataya düşmüş olmuyorlar mı? Os
man Nuri Bey? 

Biz burada hata adlî hatayı değil şahsi bir 
hesap hatası, bir görüş yanlışlığı diye ifade eder
ken neden tenakuza düşmüş oluyoruz. 

Muhterem arkadaşlar infaz üzerinde durdu
lar. Komisyonumuz infaz edilip edilmediği 
üzerinde durmamıştır, çünkü komisyon olarak 
böyle bir vaziyeti murakabe mevkiinde değil
dir. Fakat bildiğimiz şudur ki, bu hüküm Temyiz 
hususi dairesinde tasdik edildikten sonra başsav
cılık tarafından itiraz edilmiş, Ceza Umumi Hey
etine gitmiştir. Yani kesinleşememiştir kanuni yol
lardadır. Oradan çıktıktan sonra iadei muha
keme istenmiş, yine Başmüddeiumumilikçe itiraz 
edilmiş, yazılı emir verilmiş ve Genel Heyete git
miştir. Yani kesinleşmemiştir. 

Şayet infaz edilmemişse Adliye Vekili keyfi
yete muttali olmuştur. 

Bunun binaenaleyh mesullerini elbette ceza
landırabilir ve cezalandırır. Fakat herhangi 
mahallî bir vazifedarın vazifesinde ihmal etmiş 
olduğu sabit olsa dahi bu subut, Hükümetin, İc
ra kuvvetinin, ilâmlarının infazına mâni okluğu 
şekljnde ifade, . vicdanlarının hakikaten duydıı-
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ğu bir kanaatin mahsulü olabilir mi? (Kaili, kâ
fi sesleri). 

BAŞKAN — Müsaade buyurun daha önce
den 12 arkadaş söz almıştır. Usul icabı kifaye
tin aleyhinde bir arkadaş konuşabilir. Ancak 
daha evvel Osman Nuri Koni şahsı mevzuubahs 
olduğu için, savunma noktasından söz istiyor. 
Binaenaleyh sözü ona veriyorum. 

HAZÎM BOZCA (Afyon Karahisar) — Ben
deniz de söz istiyorum. Benim de şahsımı istih
daf ederek, Recai Güreli bir şey söyledi, ona 
cevap vereceğim. 

BAŞKAN — O da şahsi. 
OSMAN NURİ KÖNl (İstanbul) — Muhte

rem vekillerin ikisi de pek sinirli cevap verdiler. 
Bilhassa Mümtaz Ökmen'den beklemezdim. Ge
çen celsede gayet nazik, gayet mütevazi ver
mişlerdi. Bu sefer pür tehevvür cevap veriyor
lar, pekâlâ versinler. İnsandır bu çünkü, ha
zan insan sinirlenebilir. 

DEVLET BAKx\NI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) — 
Zannedersem çok saygılı bir dil kullandım. 

OSMAN NURİ KÖNl (Devamla) — Şüphe
siz. Arkadaşlar ben ademi infaz hakkında Adli
yeyi tenkit eder bir söz söylemedim. Hattâ da
ima ilâm muhteremdir, dedim.. 

MÜNİR BİRSEL (İzmir) — Söylemediniz 
amma sözleriniz oraya geldi. 

OSMAN NURİ KÖNl (Devamla) — Ben 
daima hatai adlî mevzuubahis olamaz, dedim. 
Yüzde yüz hatalı olsa dahi, kabulümüzdür, de
dim. Böyledir bu. 

ADALET BAKANI SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Ben de bu tavzihinizden dolayı teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Zapta geçmiştir. 
OSMAN NURİ KÖNl (Devamla) — Peki 

efendim, yalnız şu var ki, arkadaşlar, Türki
ye Cumhuriyetinde infaz edilmiyen bir ilâm da
hi olsa Milletvekili bunun üzerinde burada söz 
söylemek hakkını haizdir. (Şüphesiz sesleri). 

ADALET BAKANI SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) —• Delile dayanarak. 

OSMAN NURİ KÖNl (Devamla) — Tabiî 
delile dayanarak. Amma bu delillere dayanacak 
ben değilim, Adalet Bakanı veya Dahiliye Baka
nıdır veyahut Başbakan Yardımcısı söyler. Ya
hut hangi makama ait ise onun vekili söyler. Am
ma ben her zaman söyliyebilirim, Bir ilâm, beş 
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ilam. Ne olursa olsun. Nihayet bir adaletin te- | 
cellisi işidir, hükmün yerine getirilmesi işidir, 
hakkın alınması meselesidir, insanlar hakka 
varmak için yaşarlar. Devlet de böyledir. Ada
let Bakanı buyurdular ki; zaten ben dosyayı 
da okumadım, dediler. Bir arkadaşım sormuştu, 
(Bence bu ilâmın infazı meselesi Adliye Vekilin- | 
den sorulmaz.) icabederdi ki, alâkadar vekil 
dosyayı okusaydı da cevap verseydi, niye infaz 
edilmedi? Çünkü Adliyede savcılık müzekkere 
yazar üst tarafı diğer Bakanlıklara aittir. Bu 
işte Adliye masunu taarruzdur buna hiç şüphe 
yok arkadaşlar. Binaenaleyh beyanatım bun
dan ibarettir, hayatı adliyem hakkında bir şey 
söylemiyeceğim çünkü tatlı sözlerde bulundular. 

1IAZÎM BOZCA (Afyon Karahisar) — Sa
yın arkadaşlar, Recai Güreli sözlerinde ima yo-
liyle beni istihdaf eder mahiyette söz söyleme
miş olsaydı huzurunuza gelip tekrar vaktinizi 
israf edecek değildim. 

Dediler ki; affı istenen Cevdet Denizer fe
dakârdır, namusludur, Millî Korunma Kanunu
na aykırı hareket etmemiştir, hareket eden var
sa babasını oraya getirip kundura alan adam
dır. Babasını oraya getirip kundura aldıran 
kimdi acaba? 

Arkadaşlarım; bu konuyu bugün açıklıya-
bilmek fırsatını bulduğum için bana bu maz
hariyeti veren cevabı hakkında huzurunuzda 
şükrediyorum. Evet, Recai Güreli Balıkesir'de 
Vali bulunduğu zaman bendeniz de tesadüfen 
orada müddeiumumi muavini idim. Hayatta ye
gâne gayem kanunların rehberliğinde şerefli, 
ve namuslu dürüst çalışmaktır. Hiçbir kimsenin 
emri altında çalışamazdım. Bilhasa vali beye
fendinin emriyle asla, hareket edemezdim ve 
etmedim. Benim çalışmam, faaliyetim Recai 
Beyefendinin hoşuna gitmedi. Bazı muhterem 
Balıkesir Milletvekillerini tavzih etmek sure
tiyle beni Adliye Bakanlığına şikâyet ettirdi 
hem de 24 maddeden. Maddelerden birisi de 
güya benim babam gelmiş orada ayakkabı sa
tın almış, babam bundan tam 26 sene evvel ilk I 
Büyük Millet Meclisi kurulduğu zaman burada, 
bu saflarda yeralmış bir adamdır. Şimdide Af
yon'da avukatlık yapmaktadır. Ticaret yapmaz 
yapamaz. Yapmamıştır da. Mahaza ona şükür
ler ederim ki, Adliye Bakanlığı mahallinde bir 
müfettiş gönderdi, tetkik ve teftiş ettirdi, ne
ticede tâyini muameleye mahal görmiyerek ter- J 
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cihan, terfie lâyık olarak bir başka yere nak
letti. Bu ciheti açıklamak isterim. Böyle bir 
ihtikâr yoktur. O a d a bulunduğum zaman hangi 
arkadaş hakkiyle Adliyeye teslim edilmişse mut
laka mahkûm olmuştur. 

Şu cihetide arzedeyim ki, ben Balıkesir'de 
bulunduğum zaman hakikaten Havran, Edremit 
havalisinde yaftalar yapıştırıldı, Adliye bun
dan sonra harekete geçti. O yaftalarda şöyle 
deniliy rdu; söylemiyecektim, fakat yine isim
lerini zikrctmiyerek söyliyeyim: (Millî Korunma 
Kanununa muhalif olarak zeytinyağı saklamak
tan sanık falan falan kimseler ölüm cezasına 
çarptırılmıştır. îşbu hükmü infaz etmiyen müd
deiumumi de aynı şekilde idama mahkûm edil
miştir.) Ben bu hisse tercüman oldum, bu va
tandaşların hakkını müdafaa ettim de haksız
lık mı yaptım? Rica ederim, eğer zihinlerde 
tereddüt varsa işte Adliye Vekâleti... 14 sene
lik hâkimlik hayatım vardır, dosyam açıktır, 
işim açıktı, alnım açıktı arkadaşlar. (Sağdan 
bravo sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır arze-
diyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Konuşma yeter, Komisyon raporunun oya 

sunulmasını teklif ederim. 
Balıkesir Milletvekili 

H. Çarıklı 

BAŞKAN — Daha evvel söz alan bir arka
daşımız vardır. Söz vereceğim, ondan sonra 
önergeyi oyunuza arzedeceğim. 

EKREM ORAN (izmir) — Aziz arkadaşlar; 
ben tasarı aleyhinde ve lehinde konuşacak deği
lim. Sadece kifayet aleyhinde konuşmak için 
söz aldım. Yüksek Meclise konuşmanın yeter 
olmadığını izah etmek için bir hâtırayı arzet-
mek istiyorum. Bu Devremize tekaddüm eden 
tatilden evvelki Devrenin son günlerinde idi. 
Meclisten bir af kararı çıktı. Bu af bir hanımın 
affına müteallikti. Cürüm, izmir gazetesinde 
T. B. M. Meclisine söven bir fıkradan dolayı 
idi. Bu af konuşulurken Demokrat arkadaşla
rımız tek kelime söylemedikleri halde Demok
rat Partiyi Edremit'e sokmıyan Belediye Baş
kanının affı mevzuubahis olunca hepsi hücum 
ediyorlar. Bunu söylemek için buraya çıktım. 
(Soldan bravo sesleri, alkışlar). (Sağdan niçin. 
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yapıldığı şimdi daha iyi anlaşıldı sesleri, gürüL 
tüler). 

BAŞKAN — Kifayet önergesini oya arze-
diyorum. Kabul edenler işaret buyursunlar... 
Etmiyenler... Kifayeti müzakere takriri kabul 
edilmiştir. 

Şimdi esas hakkındaki önergeyi arzediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen açıkladığım sebeplere binaen Cev^ 

det Denizer'in cezasının affına dair olan ka
nun tasarısının reddi gerektiği mütalâasında^ 
yi m. Keyfiyetin Kamutayın yüksek tasviplerine 
arzını teklif eylerim. 

1 1 . V I . 1947 
Afyon Karahisar Milletvekili 

H. Bozca 

BAŞKAN — Bu önerge tasarının reddini ha-
-vidir. önergeyi oya koyacağım. Kabul edilirse, 
tasarı reddedilmiş olacaktır. Kabul edilmezse 
maddelere geçilmesi hükmünde olacaktır. 

Önergeyi kabul edenler lütfen işaret buyur
sunlar... (Ret sesleri). Kabul etmiyenler işaret 
buyursunlar... Önerge kabul edilmemiştir. Ohalde 
maddelere geçmiş oluyoruz, birinci maddeyi ar-
ezdiyorum .-

Edremit Belediye Başkanı Cevdet Denizer'in 
Cezasının affına dair Kanun 

MADDE 1. — Edremit Belediye Başkanı 

BAŞKAN —• Oturum açılmıştır* 
Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş 

Ve Memurları Kanununa bazı hükümler eklen
mesi hakkındaki 4862 sayılı Kanuna bağlı 1 ve 
2 sayılı cetvellerde değişiklik yapılmasına dair 
kanun tasarısının heyeti umumiyesi kabul edile-
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Cevdet Denizer'in Edremit Asliye Ceza Yargıç-
lığmca hükmedilip kesinleşen 2 ay 27 gün ha
pis ve 243 lira para cezası affedilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeıı 
var mı? Maddeyi oya arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayınlandığı tarih
te yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı 
yürütür. 

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

Tasarının birinci müzakeresi bitmiştir. 

16. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Ku
ruluş ve ve Memurları Kanununa bazı hükümler 
eklenmesi hakkındaki 4862 sayılı Kanuna bağlı 
1 ve 2 sayılı cetvellerde değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve. Bütçe Komisyonları raporları (1/140) [1] 

BAŞKAN —• Tasarının tümü hakkında mü
talâa var mı efendim? 

Maddelere geçilmesini oya arzediyorum. Ka
bul edenler işaret buyursun... Etmiyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Müsaade buyurun. Arkadaşlar yoruldu ga
liba oturuma yarım saat ara veriyorum. 

Kapanma saati : 17,15 

rek maddelere geçilmişti. Şimdi maddeleri ar
zediyorum. 

[1] 185 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

*>m<( 

İ K İ N C İ OTURUM 
Açılma saati : 17,35 

BAŞKAN — Tevfik Fikret Sılay 

KÂTİPLER : Muhsin Adil Binal (Konya), Sedad Pek (Kocaeli). 
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Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş ve I 
Memurları Kanununa bazı hükümler eklenmesi
ne dair 4862 sayılı Kanuna bağlı kadro cetve

linde değişiklik yapılması hakkında kanun 

MADDE 1. — 11 . II . 1946 tarihli ve 4862 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelden bu ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolar çı
karılmış ve yerine (2) sayılı cetvelde derece, gö
rev, sayı ve aylıkları yazılı memuriyetler konul
muştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi cetvelle oyunuza koyuyorum: Ka
bul edenler ... işaret buyursunlar... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı Kanuna bağlı (2) sayılı 
cetvelden bu kanuna bağlı (3) sayılı cetvelde ya
zılı kadrolar kaldırılmış ve yerine (4) sayılı 
cetvelde derece, görev, sayı ve aylıkları yazılı 
memuriyetler konulmuştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi cetvelle oyunuza koyuyorum: Ka
bul edenler ... işaret buyursunlar... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığının Merkez Kuruluşuna dâhil şube mü-
tahassısları ve aynı şubede mütahassıs sayısı bir
den fazla olduğu takdirde aylık derecesi yüksek 
olan mütahassıs bu şubelerin müdürlüklerini de 
yaparlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi oya koyuyorum: Kabul edenler 
işaret buyursunlar... Etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE — 1947 yüı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı kısmının 648 nci (Ücret
ler bölümünün ikinci (Hizmetliler ücreti) mad
desinden 84 614 lira ve 3 ncü (Köy Sağlık me
murları ücreti) maddesinden 28 786 lira düşü
lerek toplam olarak 113 400 lira 651 nci bölü
mün unvanı (4178, 4598 ve 4599 sayılı Kanun
lar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar) 
şeklinde düzeltilmek suretiyle bu bölümde ye
niden açılan 5 nci (Aynı yardım) maddesine ola
ğanüstü ödenek olarak konulmuştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi oya koyuyorum: Kabul buyuranlar | 
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işaret buyursunlar... Etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oya koyuyorum. Kabul 
edenler işaret buyursunlar... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunu Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve Maliye Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oya koyuyorum. Kabul 
edenler işaret buyursunlar... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

17. — İzmir Milletvekilleri Şevket Adalan ve 
Sait Odyak'ın, 1890, 1980 ve 2395 sayüı İktisadi 
Buhran, Muvazene ve Kazanç Vergisi Kanunla
rının bazı hükümlerinin değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifi ve Çalışma, Maliye ve Bütçe 
Komisyonları raporları (2/34) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında müta
lâa var mı? Maddelere geçilmesini oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Mad
delere geçilmiştir. 

Kazanç, Muvazene ve İktisadi Buhran vergileri 
hakkındaki kanunların bazı hükümlerinin de

ğiştirilmesine dair kanlın tasarısı 

MADDE 1. — 22 . I I I . 1934 tarihli ve 2395 
sayılı Kazanç Vergisi Kanununun 3 neü madde
sinin 16 nci fıkrası aşağıda yazılı olduğu şekilde 
değiştirilmiştir: 

16. — Bütçeden, Katma veya Hususi bütçeler
den yalnız ücret alıp bir ay içinde istihkakı 20 
lirayı geçmiyen kadro içindeki hizmetlerin üc
retleriyle istihkak miktarı yüz lirayı geçmiyen 
aylıkların yirmi lirası; 

Tahsisatiyle beraber elli lira ve ondan aşağı 
olan emekli, malûllük, yetim ve dul aylıkları; 

200 kuruşa kadar olan işçi gündelikleri ile 
bu miktarı aşan gündeliklerin 200 kuruşu (işçi
lerin istihkakları gündelikten başka esaslara gö
re hesaplandığı hallerde işçinin bir aylık istihka
kı çalıştığı veya ücrete müstahak olduğu gün
lere bölünür ve elde edilen miktar gündelik sa

fi] 189 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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yılır. İşçilerin ücretli olarak izinli bulunduk- I 
lan günlere ilişkin gündeliklerin vergisi de bu 
usule göre hesaplanır.) 

ÇALIŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HULU
Sİ UR AL (Denizli) — Arkadaşlar, bu maddede 
Çalışma Komisyonu önerge sahibi arkadaşların 
önergelerinde yazıldığı veçhile 2395 sayılı Ka
nunun tadilini tazammun eden 3470 sayılı Ka
nunun 2395 sayılı Kanuna ek yaptığı 16 ncı 
maddesinde işçilere mütaallik olan hükmünün 
değiştirilmesini ele almıştı. Halbuki Bütçe Ko
misyonu 2395 sayılı Kazanç Kanununun 3 ncü 
maddesinin 16 neı fıkrasının tadili şeklinde almış 
ve önergede ve Çalışma Komisyonunda kanun 
tekniği bakımından uygun olarak yazılan seldi ta
dil etmiştir. 3470 sayılı Kanunun ayrıca bu ka
nunun sonunda beşinci madde olarak ilâvesine lü
zum yoktur. Bu kanunun sonuna beşinci madde 
olarak 3470 sayılı Kanunun ikinci maddesi mül
gadır demiştir. Halbuki 3470 sayılı Kanunda 
3258 sayılı Kanunun tadilini tazammun eden 
bir fıkra konmuştur, şu halde 2395 sayılı Ka
nunun 3 maddesinin 16 ncı fıkrasına tadilen 
ilâve yapan 3470 sayılı Kanun olduğuna göre 
maddenin başına Çalışma, Maliye ve önerge sa
hiplerinin kabul ettiği veçhile 2395 sayılı Kanu
nun 3 maddesinin 16 ncı fıkrası şu şekle kon
muştur diyerek kabul ile aşağıda bir madde kon
masına lüzum kalmaz. Buna tadilen ek yapan 
3470, 2395 sayılı Kanuna ek yapan 3258 numa
ralı Kanunlara bunu bir beşinci madde olarak 
kabul etmektense, bütün diğer maddelerde aynı
dır, 3470 i yukarıya almak ve kanunu bu şekilde 
kabul etmek yerinde olur, bunu rica ediyorum. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA VEDAT 
DİCLELİ (Diyarbakır) — Efendim, bu tama
men bir şekil ve tedvin meselesidir, işin esasına 
bir dahli yoktur. Biz, 3470 sayılı Kanunu kal
dırmakla bunun da kaldırılmış olduğu, hükmü
nü değiştirdiği daha evvelki kanunun da yü
rürlükten kalkmış olduğunu tabiî olarak kabul 
ettik. Mamafih sarahat isteniyorsa 3470 sayılı 
kanundan da bahsetmekte bir mahzur olmadığı
nı komisyon namına arzederim. 

BAŞKAN — İleri sürülen noktai nazarı ka
bul ettiğimize göre maddeyi ne şekilde arzede-
yim?Yani Maliye Komisyonunun maddesi gibi 
mi? 

VEDAT DİCLELİ (Devamla) — Maliye Ko- | 

. 1947 O : â 
misyonununun başlığı ve birinci maddesinin ilk 
kısmı. 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekilde tekrar oku
tuyorum. 

2395, 1890 ve 1980 sayılı Kanunların bazı hü
kümlerini değiştiren kanun 

MADDE 1. — 2395 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin 3470 sayılı Kanunla değiştirilen 16 
neı fıkrası aşağıdaki şekle konulmuştur: 

1G. — Bütçeden, Katma veya Hususi bütçe
lerden yalnız ücret alıp bir ay içinde istihkakı 
20 lirayı geçmiyen kadro içindeki hizmetlilerin 
ücretleriyle istihkak miktarı yüz lirayı geçmi
yen aylıkların yirmi lirası, 

Tahsisatiyle beraber elli lira ve ondan aşağı 
olan emekli, malûllük, yetim ve dul aylıkları, 

200 kuruşa kadar olan işçi gündelikleri ile 
bu miktarı aşan gündeliklerin 200 kuruşu (İşçi
lerin istihkakları gündelikten başka esaslara gö
re hesaplandığı hallerde işçinin bir aylık istih
kakı çalıştığı veya ücrete müstehak olduğu gün
lere bölünür ve elde edilen miktar gündelik sa
yılır. İşçilerin ücretli olarak izinli bulundukları 
günlere ilişkin gündeliklerin vergisi de bu usule 
göre hesaplanır). 

Bu şekil hakkında mütalâa var mı? 
Maddeyi bu şekilde oya arzediyorum. Kabul 

edenler... işaret buyursun etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — 30 . XI . 1931 tarihli ve 1890 
sayılı İktisadi Buhran Vergisi Kanununun 2 
nci maddesinin (D) fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Bir ay içinde aylık veya ücret adiyle aldık
ları para 30 lira ve daha aşağı olanlar (Ankara 
şehri için bu had 60 liradır), 200 kuruşa ka
dar olan işçi gündelikleri ile bu miktarı aşan 
gündeliklerin 200 kuruşu (İşçilerin istihkakları 
gündelikten başka esaslara göre hesaplanan hal
lerde işçinin bir aylık istihkakı çalıştığı veya 
ücrete müstahak olduğu günlere bölünür ve elde 
edilen miktar gündelik sacdır. İşçilerin ücretli 
olarak izinli bulundukları günlere ilişkin gün
deliklerin vergisi de bu usule göre hesaplanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? 

CEMİL ALEVLİ (öazianteb) — Sayın ar
kadaşlar; 1890 sayılı iktisadi Buhran ve 1980 
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sayılı Muvazene Vergisi ve 2395 sayılı Kazanç 
Vergisi Kanunlarının bazı hükümlerini değiş
tiren tasarı görüşülürken işçi ücretlerine temas 
eden nokta üzerinde kısaca duracağım. Bu ta
sarıda 200 kuruşa kadar yevmiye alan işçilerin 
bu vergilerden muaf tutulması derpiş edilmiştir. 
Bendeniz bunu kâfi bulmamaktayım. Bugün için
de bulunduğumuz şartlara göre zaten bugün 
emri bulunan Kazanç Vergisi Kanunu 80 kuru
şa kadar yevmiye alan işçilerin Kazanç vergi
sinden muaf tutulmalarını tahtı temine al
mış bulunuyor. Bu 80 kuruş o vakit için yani 
bu kanun kabul edildiği vakit, asgarî yevmiye 
olarak kabul edilmişti. Halbuki bugün asgarî 
işçi yevmiyesi, hepimizin bildiği veçhile 2,5 - 3 
lira arasında bulunmaktadır, işçilerimiz her 
bakımdan himayeye muhtaçtır. Ve işçilerin bu
gün içinde çalıştıkları ağır şartları gözönüne 
alarak Yüksek Meclisten bu 200 kuruşun 250 
kuruş olarak kabul buyurulmasını rica ve istir
ham ediyorum. Bunun için bir de önerge tak
dim ediyorum, bu önergemin de kabulünü rica 
ediyorum. Bu münasebetle Sayın Maliye Ba
kanı bundan altı ay evvel yine bu mevzu üze
rinde mâruzâtta bulunduğum zaman verdikleri 
bir cevabı vardı, bunu hatırlatmayı faydalı bul
dum. O vakitki maruzatıma cevaben demişti ki, 
arkadaşımız noktai nazarında haklıdır, bunu ilk 
fırsatta nazarı itibare alacağız. Bunu da ilâve
ten arzediyorum. 

HULUSİ ORAL (Denizli) — Sayın arkadaş
lar, elde mevcut kanunlardan bilhassa asgari ge
çim haddini ele alan ve prensip itibariyle de 
yaşama hakkını memlekette asıl olarak kabul 
eden Cumhuriyet Hükümetinin elde mevcut 
müdevvenatından ziraat işçileri, orman işçileri, 
bu vergilerden; Kazanç, Buhran, Muvazene ve 
Hava vergilerinden muaf olmaları ilibariyle 
Hükümet son Gelir Vergisine mütenazir olmak 
noktasından nihayet yeraltında çalışan kömür 
işçilerinin de muafiyetini ele aldı ve bu sırada 
çok kıymetli Meclis Üyesi arkadaşlarımız, Sa
yın Başbakanın da dediği gibi Hükümetle muvazi 
olarak düşünmek suretiyle, bir de Türkiye'de 
tam iktisadi unsur olan işçi ücretlerinde muafi
yet kabul edilmesini ele alarak bu Önergeyi 
verdi. Çalışma Komisyonunuz bunun üzerinde 
hassasiyetle durdu, hattâ Cemil Alevli arka
daşımızın teklifleri veçhile 3 - 4 liraya kadar 
üzerinde konuşuldu, fakat konuşulurken im-
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kânları mümkünle ölçmek ve memleket çapın
da bütçeyi ele alarak, bugünkü ve yarınki ihti
malleri gözden kaçırmamak Büyük Meclisin en 
ileri bir vazifesi olduğunu bildiği için, sa
yın Maliye Vekilini çağırdı, dinledi. Bunun 
bu şekilde fazlalaşmasının bütçe üzerinde malî 
cepheden ne gibi neticeler husule getireceği
ni hükümetin uzunn uzadıya izah etmesini ri
ca ettiler. Burada hattâ şöyle bir teklif ile kar
şılaşıldı; Gelir Vergisinde âzami geçim haddi, 
Gelir Vergisinin istisnalarına mütenazır olarak 
1,5, 2, 2,5 olarak gelmiş olmasına rağmen bu işçi 
ücretlerinin de buna mütenazır olarak 2,5 - 3 
üzerinden ve kabul edilmesi prensip ve vergi 
rejimine de (bugünden başlanmış olması nok
tasını) kendilerine izah edildiği zaman, niha
yet 300 000 işçinin bugün için iki liradan 
fazla, herhangi bir şekilde bir verginin muafi
yeti kabul edildiği takdirde bu, altı ayda al
tı milyon lira ve senede 12 milyon lira bütçede 
bir açık verecektir ve kabul edilen bütçede rah
ne açacaktır diye izahatta bulundular. Ve ay
nı zamanda birçok hesaplarla karışımıza çıktılar 
ve kendilerinin de aynı şekil ve ruhta bu ka
nunun kabul edilmesine taraftar olduklarını, 
fakat bir çok açıklarla beraber önümüzde muh
temel olan bazı şeylerle istikrazlarla karşıla
mak üzere Ekim ayından muteber olmak üzere 
200 kuruş üzerinde kalınmasında ısrar ettiler. 
Bunun neticesi olarak bu mesele Çalışma Ko
misyonunda, gerekçede de arzedildiği üzere, 
bütçenin durumu göz önüne alınmak suretiyle 
mutabakata doğru vardık. Onun için bu mik
tar hususunda Komisyonların vardığı netice 200 
kuruştur. Şüphesiz arkadaşımın Önergesine 
bir şey demiyorum fakat bunu komisyon çok 
incelemiş ve üzerinde durmuş bulunmaktadır. 
Yalnız bendeniz burada Sayın Bütçe Komisyo
nu Sözcüsünden bir ricada bulunacağım: 1890 
sayılı iktisadi Buhran Vergisi Kanununda A. 
B. C. D. diye metin başlıkları vardır bunun da 
D fıkrası olabilmesi için başına bir «D» konma
sını rica ederim. 

VEDAT DÎCLELİ (Diyarbakır) — Efendim, 
Sayın Çalışma Komisyonu Sözcüsü benim işleri
mi kolaylaştırdı. Cemil Alevli arkadaşıma ben de 
şekil ve esas bakımından cevap vereceğim. 

Şekil bakımından; 200 kuruşluk muafiyeti 
az gördüklerini ileri sürdüler. Bu teklifi Kazanç 
Vergisinin tadili konuşulurken ileri sürmedi-
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ler. Kanunun tümü konuşulurken bahis konusu-
su olmuştur. Şimdi bu şekilde kabul edersek 
tezat içine düşmüş oluruz. 

Esas bakımından: birkaç kelime ilâve etme
me müsaadenizi rica ederim; huzurunuza gelen 
bu kanun tasarısı işçilerin durumunu uzun vâ
de ile halleden bir tasarı olmayıp Gelir Vergisi 
gelinciye kadar işçilerin vaziyetini gözönünde 
tutup müşküllerini halletmiye matuf bulunmak
tadır. Gelir Vergisi çıktığı zaman muaflık had
di bekârlarda bir buçuk liradan başlayıp evli
lerde bu miktar 3,5 liraya kadar yükselecektir. 
Bu itibarla gerek şekil bakımından, gerekse esas 
bakımından bu kanun üzerinde değişiklik yapıl
masının doğru olmadığı kanaatmdayım. 

Sayın Çalışma Komisyonu Sözcüsü arkadaşı
mızın ortaya attığı (D) harfine gelince; biz 
esasen bundan bahsetmiş bulunuyoruz, artık 
cümelenin başına (D) nokta demeyi zait görü
yoruz. 

CBMÎL ALEVLİ (Gazianteb) — Efendim; 
Sayın Hulusi Oral arkadaşımız dediler ki, işçi 
yevmiyelerinin muafiyet haddini iki liradan 
2,5 liraya çıkarırsak altı milyon lira fark eder. 
Bunu 2,5 lira için değil de, 3 veya 3,5 lira ol
duğu zaman için mevzuu bahsetmişlerdir. Bu 
kadar fark etmese gerektir. Esasen bunun Ge
lir Vergisiyle bir alâkası da yoktur. Sonra Ge
lir Vergisinde Komisyonca evli işçilerin 2,5 
lira, çocuklu işçilerin de üç lira olarak muafi
yeti kabul edilmiş bulunmaktadır. Onun için 
bu 2,5 liranın fazla olmadığı kanaatmdayım. 

MALÎYE BAKANI HALÎD NAZMÎ KEŞ
MİR (Tokad) —- Bütçe yapıldıktan sonra sene 
içinde vergilerin affı aııprensip doğru telâkki 
edilmemek ieabeder. Mamafih işçilerin hususi 
durumu ve bugünkü fevkalâde şartlar göz önün
de tutularak bu prensipten inhiraf edilmiştir 
ve buna da biz mutabakatımızı beyan ettik. Ko
misyonlarda geçen mesai burada Komisyon Söz
cüsü arkadaşımız tarafından hulâsa edildi. İki 
liraya kadar olan ücretlerin vergiden müstesna 
tutulması hususunda bütün encümenlerde muta
bık kaldık. Bu iki liralık hudut dâhilinde kal
dığımız takdirde bunun bütçeye tahmil ettiği yü
kün ayda bir milyon lira olduğunu da arkada
şımız tebarüz ettirdi. Şimdi bunun burada 2,5 
ğa çıkarılmasında bazı mahzurlar vardır. O da 
şudur: İlerde yüksek tetkikatmıza sunulacak 
olan gelir vergisi bakımındandır. Gelir Vergisi I 
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en az geçim indirimi prensipini kabul etmiştir. 
O kanunda kabul edilen muafiyet yalnız işçilere 
münhasır değildir, bütün gelir erbabmadır. 
Burada kabul buyuracağınız had bu günkü mev
zuat dâhilinde belki geniş bir porte arzetmez. 
Fakat ister istemez bu haddin Gelir Vergisinde 
kabul edilen hükümlerle alâkası mevcut olduğu
na göre yarın Gelir Vergisi üzerinde yapacağı 
tesir, yukarıda arzettiğim gibi geçim indiriminin 
bütün mükelleflere şâmil, olması itibariyle bu
nun malî portesi şimdi tasavvur ettiğinizden çok 
geniş olacaktır. Bu bakımdan bu had üzerinde 
teyakkuzla durmanızı yüksek heyetinizden bilhas-
sa rica ederim. 

BAŞKAN — Hulusi Bey bu izahat sizi tat
min etti mi, önergenizde İsrar ediyor musunuz? 

HULUSİ ORAL (Denizli) — Yalnız şunu 
rica edeceğim; aynen kilise edileceği için. (Nite
kim kendileri de birinci maddeye fıkra 16 diye 
koymuşlardır.) Onun için aşağıdaki fıkranın 
basma; «D.» demek lâzım gelir. Çünkü 1890, nu
maralı Kanunda A, B, D, olarak yazılmıştır. 

BAŞKAN — Arkadaşımız tertip bakımından 
«D.» denmesini istiyorlar. Buna muvafakat edi-
•<>r musunuzî 

VEDAT DİCLELİ (Diyarbakır) — Muvafa
kat ediyoruz. 

BAŞKAN — Şimdi önergeyi arzediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ve izah ettiğim vecih üzere ikinci 

maddede zikredilen 200 kuruş işçi ücretinin 250 
kuruş olarak kabulünü arz ve teklif ederim. 

Gazianteb 
Cemil Alevli 

CEMİL ALEVLİ (Gazianteb) — Vaz geçi
yorum. 

BAŞKAN — Önerge sahibi vaz geçmiştir. 
Maddeyi bu şekilde tashih ettikten sonra 

oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 26 . V . 1932 tarihli ve 1980 
sayılı Muvazene Vergisi Kanununun 26.1.1939 
tarihli ve 3588 sayılı Kanunla değiştirilen bi
rinci maddesinin 5 nci fıkrası aşağıda yazılı ol
duğu şekilde değiştirilmiştir: 

Bir ay içinde her ne unvan ile olursa olsun 
aldıkları paraların toplamı Kazanç, İktisadi Buh
ran ve Muvazene Vergileri çıkarıldıktan sonra 
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20 lira 43 kuruşu geçin iyen emekli ve diğer öz
lük aylık sahipleri ile; 20 lirayı geçmiyen diğer 
bütün istihkak sahipleri ve 200 kuruşa kadar 
olan işçi gündelikleriyle bu miktarı aşan günde
liklerin 200 kuruşu (İşçilerin istihkakları günde
likten başka esaslara göre hesaplanan hallerde iş
çinin bir aylık istihkakı çalıştığı veya ücrete müs
tahak olduğu günlere bölünür ve elde edilen 
miktar gündelik sayılır. İşçilerin ücretli olarak 
izinli bulundukları günlere ilişkin gündeliklerin 
vergisi de bu usule göre hesaplanır). 

Muhtelif yönlerden gündelikleri ve istihkak
ları olan işçilerin muaflıktan faydalanmalarında 
gündelik ve istihkakları toplamı esas tutul'ir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? 

VEDAT DİCLELİ (Diyarbakır) '— Teklif 
ediyorum; beş mükerrer yazılsın. 

BAŞKAN — «Bir aydan» evvel (5.) konacak. 
Başka mütalâa var mı? 
Maddeyi bu tashihle oya arzediyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunla kabul edilen mu
aflıklardan, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
sonra tahakkuk eden gündelikler faydalanır. 

BAŞKAN —. Mütalâa var mı? (Yok sesleri). 
Maddeyi oya arzediyorum. Kabul edenler işa

ret buyursun... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Bu kanun 1 Ekim 1!)47 gü
nünde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler işaret 
buyursun... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler işaret 
buyursun... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi yapılmıştır. 

18. — Şaraplık mum bağı yetiştireceklere ya
pılacak ikraz hakkında kanun tasarısı ve Gümrük 
ve Tekel, Tarım re Bütçe Komisyonları rapor
ları (1/192) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında mü
talâa var mı? 

[1] 191 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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| FAHRt KARAKAYA (Elâzığ) — Arkadaş

lar, mühim bir ihtiyacı karşılamaya yardım 
olur mütalâası ile, Hükümetin yüksek huzuru
nuza getirdiği bu tasarıdan memnunluk duyma
mak elden gelmez. Bu itibarla Hükümete teşek
kür ederiz. 

Yalnız arkadaşlar, Hükümetin getirdiği ta
sarının birinci maddesinde yüzde 3 faizle ve yıl
lık miktarı 250 bin lirayı geçmemek üzere 2,5 

I milyon liraya kadar borç para verilebilir, deni
liyor. Yani şaraplık üzüm yetiştirenlere istik
raz suretiyle para verilmesi teklif edilmektedir. 
Tarım Komisyonu tetkikatmda bu birinci mad
deye, tabiî manzuru âliniz olmuştur, ikinci bir 
fıkra ilâve etmiştir. Fıkrada; ancak Cîümrük 
ve Tekel Bakanlığının teklifi ile ve Bakanlar 
Kurulu kararı ile bu miktar bir milyon liraya çı
karılabilir denilmektedir. (Maddede söyleyin 
sesleri). Şimdi bunu maddede konuşmakla be
raber, bilhassa umumu hakkında konuşurken 
bu hususları konuşmalarıma bir delil olmak üze
re arzediyorum, müsaade buyurun, Bütçe Ko
misyonu bunu kabul etmemiş. Şimdi esasen bi
liyoruz ki, son zamanlarda, bilhassa Tekel Ba
kanlığı bazı yerlerde imalâthane ve fabrikalar 
yapmaktadır. Yine görüyoruz ki, şarap yap
mak için bu açılan imalâthane ve fabrikalar, 
yapılmaya başlandığı tarihten itibaren, halkla 
şaraplık üzüm yetiştirmek için büyük bir heves 
hâsıl olmuştur. Bilhassa seçim çevremizde şa
raplık üzüm, susuz ve gayrimümbit arazide çok 
güzel oluyor. Bundan dolayı arazi sahipleri bu
na fazla heves ediyorlar ve şaraplık üzüm yetiş
tirmek için bağ dikiyorlar. Şimdi, bilmiyorum 
Tekel Bakanlığının ınütedavil sermayesi az mı
dır ki senede 250 000 lira kadar bir şey teklif 
ediyorlar? Ben öyle zannediyorum ki değil 250 
bin lira, Tarım Komisyonunun teklif ettiği bir 
milyon lira da bu işe az gelecektir. Hükümetin 
bu hususta bizi tenvir etmesini rica ediyorum, 
acaba bu mikdar daha yükseltilemez mi? 

Hulâsa olarak şunu arzediyorum ki; miktarı 
az da olsa, bu güzel düşünce ile haraketinden 
ve bu güzel tasarıyı huzurunuza getirdiğinden 
dolayı Hükümete teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Tasarının tümü- hakkında baş
ka söz alan yoktur. Maddelere geçilmesi husu
sunu oyunuza sunuyorum. Maddelere geçilmesi
ni kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 

I edilmiştir. 
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Birinci maddeyi sunuyorum. 

Şaraplık üzüm bağı yetiştireceklere yapılacak 
ikraz hakkında kanun 

MADDE 1. Tekel Oeııel Müdürlüğünce 
belirtilecek cinslerde şaraplık üzüm bağı ye
tiştireceklere eıı çok % 3 faizle ve yıllık mik
tarı 250 <H)0 lirayı geçmemek üzere 10 yıl süre 
ile 2,5 milyon liraya kadar borç. para verilebilir. 

KÜTÇE KOMİSYONU ADINA VEDAT 
DİÇEELİ (Diyarbakır) Efendim; sırası 
geldiği için Fahri Karakaya arkadaşımızın so
rusunu cevaplandırayım, bir kere bu işte bağ
cılık ve şaraplık üzümün inkişafı ne olacaktır, 
nasıl yürüyecektir, bunun bu günden anlaşıl
masına imkân yoktur. 1943 - 1946 yılları ara
sındaki üç senelik müddet içerisinde 158 bin 
liralık bir yardım düşünülmüştü ve bunu bir 
milyon liraya çıkarmak belki ziraatçı gözü ile 
uygun olabilir, fakat bizim maliyeciler gözü 
ile İm miktarı bütçe ile karşılamamız pek uy
gun görülmedi, bundan başka Tekel İdaresi 
mevzuuna giren birçok işlerin başarılmasına tah
sis edilmiş döner sermayesi mevzımndadır ve bu 
mevzu içerisinden daha fazla bir para ayrılması
nın, bunun da İnhisarlar İdaresine bağlanma
sının, idare bakımından muvafık olamıyaeağı 
kanaatındayız. 

Bu maddede ufak bir tadilât yaptık. Daha 
doğrusu maddeye bir sarahat verdik. Hükümet
ten gelen tasarıda senede 250 bin lira ve 2,5 

'milyon lirayı geçmemek üzere deniliyordu. Biz, 
belki verilen para geriye alınır ve bir daha kul
lanılır endişesini bertaraf etmek için, on sene 
kaydım sarahat olmak üzere, koymayı faydalı 
gördük ve tasarıyı «on yıl müddetle 2,5 milyon 
liraya, kadar» diye değiştirdik. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka müta
lâa var mı? 

FAHRİ KARAKAYA (Elâzığ) — Bütçe Ko
misyonu Sözcüsü arkadaşımın sözleri beni ikna 
edemedi Çünkü diyor ki, şimdiye katlar bu 
kadar para verilmiştir, bundan sonra ne gibi 
inkişaflar doğuracağı belli değildir, onun için 
Tarım Komisyouunuıı kabul ettiği şekilde bir 
milyon liraya kadar ikraz yapılmasını ka
bul etmedik. 

Sayın arkadaşlar; bunu ben bir kere daha 
okudum. Burada, diyor ki, «Ancak Gümrük ve 

Tekel Bakanlığının teklifiyle ve Bakanlar Ku
rulu karariyle bir milyon liraya, kadar çıkarı
labilir..» Eğer kendi mütedavil sermayesi kâfi 
gelirse ve hakikaten halkta da fazla bir istek 
olursa memleketin büyük bir servet membaı OÜMI 
şaraplık üzüm bağlarının fazlalaşması ve iler
lemesi için vaziyet müsait olursa Tekel Bakan
lığı Bakanlar Kuruluna teklif yapar ve Bakan
lar Kurulunun kararını alır. Bu hususta Ta
rım Komisyonunun fıkrası bir katiyet ifade et
miyor. Mâruzâtını bundan ibaretfir. 

HÜSEYİN FLUSOY (Niğde) — Bu hususta 
Ziraat. Bankasını takviyede o Banka ile işbir
liği meselesi esaslı şekilde tetkik edilmiş mi dir? 
Bunun Tekel Bakanlığınca aydınlatılmasını rica 
ediyorum. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANİ TAHSİN 
COŞKAN (Kastamonu) — Efendim, şu noktayı 
arzetmek isterim ki, bağ meselesi, tamaıniyle. 
Tarım Baaknlığına aittir. Tekel Bakanlığı şa
rapçılık noktai nazarından bu işi ele almıştır. 
Döner sermayemiz kâfi değildir. Belki günün 
birinde bu sermayenin çoğaltılması için huzu
runuza gelmiş olacağız. Fakat ne zaman gele
ceğiz? O, ancak varidatımızla mümkündür. Ken
di döner sermayemizden ancak senede âzami 
olarak 250 bin lira ayırabiliyoruz. Arzumuz 
bir milyon, iki milyondur. Fakat arzettiğim 
gibi bu ancak varidatla mümkündür, kuru 
temenni birşey ifade etmez. Bu bakımdan Ma
liye ile de mutabık kalarak, bizim için kâfi 
gördüğünüz bu 250 bin lirayı her sene memle
ketin muhtelif yerlerinde yalnız şarapçılığa el
verişli üzüm yetiştirmek için ufak bir faizle ve
receğiz. 

Ziraat Bankasına gelince; onlarla bu mese
leye ait temasımız yoktur. Çünkü bu bizim ta
maıniyle kendimize ait bir meseledir. Onlar 
umumi kaideyi nazarı itibara alırlar. 

BAŞKAN - M a d d e hakkında başka mütalâa 
var mı? Maddeyi oyunuza arzediyorunı. Kabul 
edenler... Etıııiycnler... Kabul edilmiştir. 

İM A 1)1) E 2. -— Birinci madde gereğince borç
lanmak istiyenlerde aranılacak nitelik şartlar, 
gerçek ve tüzel kişilerden h'erbirine yapılacak 
cııçok ikraz miktariyle alınacak teminatın nevi 
ve miktarı; borcun, ödemenin yapıldığı tarihten 
itibaren beşinci yıldan başlamak ve eııçok on yıl 
sürmek üzere, ödeme şekil ve süresi, erteleme 
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sonejv ve şart lan; öd cin o süresine, borç miktarı
na ve gerekli diğer şartlara göre hangi hallerde 
no miktar faiz alınacağı Maliye, Gümrük ve Te
kel ve Tarım Bakanlıklarınca birlikte belirtilir. 

'Belli süre ve şartlarında ödenin iyen borçlar 
% 5 faiz ile Tahsili Emval Kanununa göre tah
sil olunur. 

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

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

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

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye, Gümrük 
ve Tekel ve Tarım Bakanları yürütür . 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
y eni er... Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci müzakeresi bitmiştir. 
BAŞKAN — Tekel İdaresinin yabancı mem

leketlerde kurulmuş ve kurulacak ortaklıklara 
katılmasına yetki verilmesi hakkındaki tasarının 
tevzii üzerinden 48 saat geçmediği için gelecek 
gündeme bırakılmasına zaruret vardır. Tehir edi
yoruz. 

Şimdi açık oyların neticesini arzediyorum: 
Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Ge

nel müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara 
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geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 4515 
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair ka
nuna (333) oy verilmiştir. Muamele tamamdır. 
(333) oyla tasarının kanunluğu kabul edilmiştir. 

Devlet Denizyolları ve Limanları işletme 
Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişilmesine dair olan 4844 
sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkındaki 
Kanuna (344) oy vermiştir. Muamele tamam
dır. (344) oyla tasarının kanunluğu kabul edil
miştir. 

Demiryollar ve Limanlar yapımı için gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında
ki 4643 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına 
dair Kanuna (340) oy verilmiştir. Muamele ta
mamdır. (340) oyla tasarının kanunluğu kabul 
edilmiştir. 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü ihti
yaçları için gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişilmesi hakkındaki 4860. sayılı Kanunda de
ğişiklik yapılmasına dair kanun tasarısına (3/36) 
milletvekili oy vermiştir, muamele tamamdır. 
Tasan (336) oy ile kanunluk kazanmıştır. 

Gündemde görüşülecek başka bir şey yok
tur. 

Cuma günü saat 15 do toplanılmak üzere 
oturuma son* veriyorum. 

Kapanma saati : 18,20 

DÜZELTIŞ 

69 ncu tutanak dergisinde aşağıdaki düzeltiş yapılacaktır 

Sayıfa Sütün Satır Yanlış 

81 
81 

41 
41 

Doğru 

Karahöyük 
Ümraniye 

Karabudak 
Umranlı 
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Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 4515 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan kanuna 

verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHÎ8AR 
Hazim Bozca 
Şahin Lât̂ in 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 
Ahmed Vesiroğln 

•ası 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
flalid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Eead Ura* 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cerad Akkerman 
Mebrure Akaoley 
Falih Rıfkı Atay 
Hilmi Atlıoğlu 
ibrahim Rauf Ayaşlı 
Arni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Brgun 
Muammer Eriş 
İhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 
Q\ Naci Tınaz 

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

Oyt sayısı : 455 
Öyrerenler : 333 

Kabul edenler 333 
Oya katılmıyanlar 132 

Reddedenler ü 
Çekinserler ü 

Açık Milletrekillikleri : 0 

1 Kabul edenleri 
Nurullah Eeat Sümer 

AYDIN 
Neyet Akkor 
GL Ref et Alpman 
Emin Arkayın 
Mi t at Aydın 
Emin Bilgen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Esat Altan 
Osman Niyazi Bureu 
Orgl. İzzettin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çelikli 
Süreyya örgeevren 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğln 
ismail Hakkı Uzunçarsılı 

BtLEOÎK 
Memduh Şevket Esendal 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Lfttfl Görtn 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
ihsan Yalçın 

BURDUR 
Orgi. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgfiç 
Sadık Tahsin Arsal 
Zehra Badana 

Fahri Bük 
Aziz Duru 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 

ÇANAKKALE 
Behçet Gökçen 
ihsan Karasioğlu 
Nurettin ünea 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
M. Abdülhalik Renda 
GL Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan Zeyneloğhı 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Dr. Cemal Kazaneıoğta 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Münir Çağıl 
İsmet Eker 
Haaene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğra 
Neodet Yücer 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkmen 
Cemil Ç&lgfiner 
Abidin Ege 
Naili Küçük* 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 

lir. Behçet Uz 
DİYARBAKIR 

Fa^ıl Ahmed A\ ka<; 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin 
İhsan Hâmit Tigrd 
Şeref Uluğ 

EDÎRNB 
M. Edip Ağaoğulları 
M. Nedim Gündüsalp 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ET.AZTA 1 1 ıJ\eTlA\3r 

Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu 
Dr. 1. Tali öngören 

ERZİNCAN SSt !**• 11 A l W 4 ^ A ı 

Ziya Ağca 
Behçet Kemal Çağlar 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç 
Nafiz Durulu 
Münir Hüsrev Gölt 
Kemal ettin Kamu 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Pulat kan 
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OAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Gl. Aair Atlı 
Cemil Said Badas 
Dr. Muzaffer Canbolat 
B«kir Kaleli 
Dr. Abdurrahmaa Melek 

OİRESUN 
Münir Akkaye 
Eşraf Dizdar 
ismail Sabuncu 
Ahmed Ulut 
Fikret Yûzaüı 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANB 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tahain Tüeün 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Gi. Eyüp Durukan 
Abdülgani Türkmen 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Haili Atalay 
Salih tnankur 
Dr. Celâl Ramazanoğlıı 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rıfat Güllü 
Sait Kökaal 
ŞevkiiYalvaç 

tSTANBUL 
Salamon Adato 
Enis Akaygen 
Ali Rıza Arı 
Cihad Baban 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Dr. Nikola Pakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Gl. Kâzım Karabekir 
Ahmet Kemal Silivrili 

İZMİR 
Benal Nevzat Anman 
Münir Birsel 
Lâtife Bekir Çeyrek-
başı 
Baat Çınar 
Sedat Dikmen 
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Atıf İnan 
Rahmi Köktü 
Kitrem Uran 
Şükrü Saraçoğlu 
Hasan Ali Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Şerafettın Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahma.il Sürmen 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Muzef f er Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 
Ziya Orbay 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Gl. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Faik Seler 
Reşit Turgut 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 

KIRŞEHİR 
İsmail Hakkı Baltacıoğlu 
Nihat Erdem 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
İsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. F. Şeref ettin. Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Ti-
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KONYA 

Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebeeoy 
Sedad Çumralı 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Dr. Sadi İrmak 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh lspartalıgil 
Ömer özdek 
İhsan Şerif Özgen 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Mustafa Naim Karaköylü 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Yasar özey 
Hilmi öztarhan 

M AR AŞ 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil İdil 
Hasan Reşit Tank ut 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
İrfan Ferîd Alpaya 
ÇH. Seyfi Düzgören 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Abdürrezak Satana 

MUŞ 
Bari Dedeoğlu 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat Gûrsoy 
Vehbi 8andal 
İbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

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

RİZE 
Tahsin Bekir Balta/-
Dr. Sainı Ali Dilemre 
Fuad S irmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Cemil Bil sel 
Hüsnü Çak» 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karata* 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Gülek 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 
Ahmet Remzi Yüreği r 

StlRD 
Etem latet Benice 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi YaYU* 

StNOB 
Lûtfi Aksoy 
Suphi Batar 
Enver Kök 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 

w-
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01. Fikri Tirkeş 
ismail Mehmed Uğur 
Ab id in Yurdakul 

TEKlRDAO 
Emin Ataç 
Ziya lirsin Cezaroğlu 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recal Güreli 
Halid Narini K«şmir 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtif oğlu 
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Galip Pekel 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
S i m Day 
Danis Eyiboğlu 
Temel Göksel 
Raif Karadeni* 
Zekiye Molaoğlıı 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yanmbıyık 
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TUNCELİ 

Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 
Razi Soyer 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
ibrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Ziya Arkant 
Kâmil Er bek 
Sırrı Içöz 
Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
îsmail Ergener 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 

Ali Rıza Incealemdaroğlu 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Nuri Tarhan 

l O ya katılmıyanlar] 
AFTON KARAHÎ8AR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Askar 
Hasan Dinçer 

AMASYA 
Zeki Tarhan (t.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
İsmet inönü (Cumhur
başkanı). 
Mümtaz Ökmen (Bakan) 

ANTALYA 
Tayfur Sökmen (Hasta) 

AYDIN 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpıaar 
Fuat Bilal 
Gl. Kâzım Özalp 

BÎLECÎK 
Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğiu 
Feridun Fikri Düşünsel 
(Başkan V.) 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 
Arif öademir 

BOLU 
Dr. Zihni Ülgen (I. Ü.) 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Ali Rıza Kırsever 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
(Hasta) 

DENIZLI 
Reead Aydınlı 

DİYARBAKIR 
Feyzi Kalfagîl (I.) 
Osman Ocak 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 

ELAZIĞ 
Fuad Ağrah (İ.) 

ERZİNCAN 
Saffet Ankan 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Gl. Vehbi Kocagüney 

ESKİŞEHİR 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Cemil Alevli 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven (I.) 
Kâzım Okay 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
(Başkan V.) 
Ddip Tor 

HAKKARİ 
Selim Seven (Ö\) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Hasan Mursaloğlu (I.) 
Suphi Bedir Uluç 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Saim Ergenekon 
Hefik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal (Hasta) 

İSPARTA 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar (I.) 
Celâl Bayar 
Gl. Reiet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Dr. Mim Kemal öke 
Dr. Akil Muhtar özden 
Recep Peker (Başbakan) 
H. Suphi Tanrıöver 

Orgl. Cemil Cahit Toy-
demir (Bakan) 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Sami Gülcüoğlu (1.) 
Sait Odyak 
Haydar Rüştü Öktem 
Dr. Kamran örs (I.) 

KARS 
Aziz Samih Ilter 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Hilmi Çoruk (t.) 

KAYSERİ 
Ömer Taşçıoğlu 

KIRKLARELİ 
Şevket Ödül 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
(1.) 

KONYA 
Dr. Muhsin Faik Dündar 
Fatin Gökmen 
Tevfik Fikret Sılay 
(Başkan V.) 
Ali Rıza Türel 
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KÜTAHYA 

Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet îhsan Gürsoy 
Adnan Menderes 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Dr. Cafpv Özelçi 
TVvt'ik Temelli (I.) 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
İsmail Ertem (ö.) 
Dr. IVî. Necdet Otaman 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Emin Soysal 

MARDİN 
Dr. Aziz Uraa 

MUĞLA 
Abidin Çakır (t.) 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroglu 

NİĞDE 
Halid Mengi (1.) 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl 
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Dr. Fahri Kurtuluş 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Cavid Oral (î.) 
Dr. Kemal Satır 
Ali Münif Yegena 

SURD 
Sabri Çeliktuft 

SİNOB 
Cevdet Kerim îneedayı 
(Bakan) 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

SÎVAS 
Nazif Ergin 

Şemsettin Günaitay 
Necmettin Sadak (I.) 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan). 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Ali Rıza Işıl 

YOZGAD 
Celâl Arat 
Dr. Kemal Cenap Berk-
soy (t.) 
îhsan Olgun 

ZONGULDAK 
Orhan Seyfi Orhon 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişilmesine dair olan 4844 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkında ka 

nuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHISAB 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 

Oye fayım : 455 
Oyverenler 344 

Kabul edenler : 344 
Oya katılmayanlar 1 21 

Reddedenler 0 
Çekinserler 0 

Açık Milletvekillikleri : 0 

1Kabul edenler] 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
Falih Rıfkı A tay 
Hilmi Atlıoğlu 
ibrahim Rauf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukça 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş "' 
Ihaan Ezğü 

Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 
Gl. Naci Tına» 

ANTALYA 
Numan Akaoy 
Niyazi Akau 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 
Numllah Esat Sumer 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Gl. Refet Alpman 

Emin Arkaym 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyofclu 
Eaat Altan 
Oıman Niyazi Burcu 
Orgl. İzzettin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköı 
Süreyya örgeevren 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
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İsmail Hakkı Uzunçansılı 

BtLECtK 
Memduh Şevket Esenda! 

BOLÜ 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Geınil Çambel 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren i 
îhsan Yalçm | 

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

BURSA 
Atıf Akfffle 
Sadık Tahsin Anal 
Zehra Budung ı 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Abdürrahınan Konuk 
Cemil öt 

ÇANAKKALE 
Behçet Gökçen 
îhsan Karasioğhı 
Nurettin ünen | 

ÇANKIRI I 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
M. Abdülhalik Reada | 
Ol. Zeki Soydemir I 
Ahmet îhsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Ereni 
Dr. Cemal Kazarıcıoğlu 
Atıf Tözün 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Münir Çağıl 
İsmet Eker 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğhı 
Ne«det Yücer 

DENİZLİ 
Dr. Hamdı Berkman 
Cemil Çalgüner 
Abidîn Ege I 
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Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin 
İhsan Hamit Tigrel 
Şeref Ulug 

EDİRNE 
M. Edip Ağaoğulları 
M. Nedim Gûndûzalp 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

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

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Behçet Kemal Çağlar 
Abdül hak Fırat 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altnğ 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç 
Nafiz Dumlu 
Münir Hüsrev Göle 
Kemalettin Kamu 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Kemal Zeytinoğlıı 

(JAZÎANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Gl. Asir Atlı 
Cemil Said Bari as 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr, Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Münir Akkaya 
Eşref Dizdar 
tnQa.il Sabuncu 

Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Türün 
Ahmet Kemal Varmoa 

HATAY 
Gl. Eyüp Durukan 
Abdül gani Türkmen 
"Rasim Yurdman 

İÇEL 
Halil Atalay 
Salih İnan kur 
Refik Komitan 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
Ali Rıza Arı 
Cihad Baban 
Faruk Nafiz Çaııılıbcl 
Fuad Hulusi Demirelli 
Dr; Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeç 
Ol. Kâzım KarabeJdr 
Osman Nuri Koni 
Ahmet Kemal Silirrili 

İZMİR 
Benal Nevzat Artman 
Münir Birsel 
Lâtife Bekir Çeyrekba-
| i 
Esat Çmar 
Sedat Dikmen 
Atıf İnan 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Şükrü Saraçoğlu 
Hasan Ali Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır 

Akif Eyidoğan 
Aziz Sami iller (l.) 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 

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

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

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 

KIRŞEHİR 
İsmail Hakkı Baltaeıoğla 
Nihat Erdem 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
İsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. F. Şerafettin Bflrge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 
ibrahim Süreyya Yi-
|H 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir A İtan 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumrah 

— 148 — 

http://tnQa.il


B : 71 11.6.1947 O : 2 
Katim Ere! 
Şevki Ergun 
Dr. Sadi Irmak 
Hulki Karagülle 
Naim Hasam Onat 
Dr. Asit Perkfln 
Ilaliı Uluaan 

KÜTAHYA 
Uaiü Benli 
Ahmet Bozbey 
Orgl. Aaım Gündü* 
Meınduh tşpartalıgi) 
Ömer özdek 
thaarı Şerif özgen 

MALATYA 
A. Ulvi Beydagı 
Mustafa Naim Karaköy-
lü 
Osman Taner 
Abdiilkadir TaaangU 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Korgl. A1İ Rica ArtunkaJ 
Kamu Coekunoğlu 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Şevket Raait Hatipoglu 
Faik Kurdoglu 
Taşar ö « y 
Hilmi öıtarhan 

MAJtAŞ 
Hıza Çuhadar 
Dr. Kâmil îdil 
Bntia Seyasi 
Haaan Resid Tankut 
Abdullah Yayeıoğiu 

MARDİN 
irfan Ferid Alpay a 
Gl. Sayfi Dttsgörea 
Rıza Erten f* \ 

AFYAN KARAHÎSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 

AMASYA 
Zeki Tarhan (î.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
İsmet înönü (Cunıhur-
baakanı) 

Abdfllkadir İtalar 
Gl. Kiaum Serflkteki» 
Abdürrezak Şatama 

MUĞLA 
Aaım Güren 
Nuri özean 

MUft 
Bari Dedeoğla 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Farit Bear •>. 
Rifat Gürsoy 
Vahbi Sandal 
İbrahim Refik Boyar 
Şükrü Süer 
Hüıeyin Uluaoy 

ORDU 
Şevket Akyazı 
Dr. Vahbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Dr. Zeki Mesut Seaer 
Hamdı Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Tahain Bekir Balta 
Dr. Saim Ali Dilamre 
Fuad Sirmen 
Ali Zerk ı 

SAMSUN 
Htbeyin Berk 
Cemil Bilaal 
Hüsnü Çakır 
Nasit Fırat ] 
Rıaa Isıtan f [ ' 
Yakup Kalfay 
Ömer Karata* 
Dr. Sadi Konak 
Muin Köprülü 

[Oya katil 

Mümtaz Okmen (Bakan) 
ANTALYA 

TayTur Sökmen (Hasta) 
AYDIN 

Dr. Mazhar Germen 
BALIKESİR 

Muzaffer Akpınar 
Fuat Bilal 

Mehmet Ali YöVüker 
SEYHAN 

Dr. Makbule Dıblaa 
Kasım Gülek 
Hilmi Uran 
Ahmet Remzi Yüregir 

HtRD 
E tem İzzet Benlee 
Ali Rıza Eaan 
Lfitfi Yavuz • 

8ÎNOB 
Lûtfi Aksoy 
Suphi Batur 
Enver Kftk 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Hikmet Işık 
£âmil Kitapçı 
Mııttal ip Oker 
Gl. Fikri Tirkeş 
İsmail Mehmet Uğur 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Atae 
Ziya Ersin Ceearoglu 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Reee! Güreli 
Halid Naımi Keşmir 
Cemal Korali 
Mustafa Lâtifoğlu 
Galip Pekel 
Nazmı Porey 
Refik Ahmet Sersemi 

TRABZON 
S i m D e j 
Danie Byibotl* 

mit/aulur] 

Ol. Kâzım Özalp 
BİLECİK 

Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 
(Raşkanvekili) 

Temel Göksel 
Raif Karadeniz 
Zekiye Molaûgla 
Hamdi Orhon 
Haaan Saka 
Ali Sarıaliuglu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Neemeddin Sah ir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
A t alay Akan 
Vaafl Gerger 
Ra/ıi Soyer 
Eaat Tekeli 
Sınıf Kam*] Yetkili 

VAN 
ibrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek Â&.CU1Ü1 a>-'i> u v a 

Sırrı îeöz 
Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Sinesi Devrin 
İsmail Ergener 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 
Ali Rıza tncealemdfj*» 
oğlu 
Sabrı Koeer 
Naim Kromer 
Nuri Tarhan ; 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 
Arif özdemir 

BOLU 
Dr. Zihni Ülgen (î. Ü.) 

BURSA 
Ahmet Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gergeker 
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Muhittin Baha Par* 
Dr. M. Talât Simtr 
Faik Yılmaıipek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingttl 
Niyazi Çıtakoğlu 
Ali Rıza Kırsever 

ÇOBUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
(Hasta) 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 

DİYARBAKIR 
Feyzi Kalfagil (t.) 
Osman Ocak 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 

ELÂZIĞ 
Fıuul Ağralı (t.) 

ERZİNCAN 
Saffet Arıkan 

ERZURUM 
Cevat Dursunoflu 
Gl. Vehbi Koeagüney 

EBKÎŞBHTR 
Abidin Poturlu 
Km in Sazak 

OAZİANTBB 
CemU Aleyli 

GİRESUN 
Colâl Klsad Arseven 
(I.) 
Kâzım Okay 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
(Başkan V.) 
Edip Tör 

HAKKARİ 
Selim Seven (î.) 

B : 71 11.6 
HATAY 

Abdullah Çilli 
Hasan Mursaloğlu (î.) 
Suphi Bedir Uluç 

İÇEL 
Haydar Allan 
Saim Ergenekon 
Dv. Aziz Koksal (t.) 

IBP ARTA 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Enis Akaygtn 
Celâl Bayar 
Gl. Relet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Fuad Köprülü 
Di*. Mim Kemal öke 
Dr. Akil Muhtar özden 
lîecep Peker (Başbakan) 
H. Suphi Taarı&ver 
Orgl. O. Cahit Toyde-
mir (Bakan) 
Hüseyin Cahit Yalgın 
Senini Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Sami Gülcüoğlu (I.) 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâm tan Örs (1.) 

KARS 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Hilmi Çoruk (1.) 

KAYSERİ 
Ömer Taşçıoğlu 

KIRKLARELİ 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay 

. 1&7 O : â 
KIRŞEHİR 

Sahir Kurutluoftlu 
KOCAELİ 

Ahmet Faik Abasıy*nık| 
(1.) 

KONYA 
Dr. Muhein Faik Dündaı 
(t.) 
Fatin Gökmen 
Tevük Fikret Sılay 
(Başkan V.) 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet I. Güney 
(U 
Adnan M endere* 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Dr. Cafer Ozelçi 
Tevfik Temelli (I.) 
Mahmud Nedim Zabeı 

MANİSA 
Y. Muammer Alakant 
ismail Ertem (ö.) 
Dr. M. Necdet Otaman 
Feyzullah Ual* 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 

MARDtN 
Dr. Asiı Ura* 

MUĞLA 
Abidin Çakır (î.) 
Necati Erdem 
Dr. llitat Sakaroflu 

NİĞDE 
Halid Mengi (î.) 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortae 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl 
Dr. Fahri Kurtuluş 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Cavid Oral (I.) 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Tekelioftlu 
Ali Münif Yegena 

SttRD 
Sabri Çeliktul 

SİNOB 
Cevdet Kerim tncedayı 
(Bakan) 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk I 

SİVAS 
Nazif Ergi» 
Şemsettin Günaltay 
Necmettin Sadak (I.) 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 
ŞakirUma 

TEKİRDAĞ 
Fayıköatrak 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
AH Rua Işıl 

YOZOAD 
Celâl Arat 
Dr. K. Cenap Berksoy 
(t) 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
Orhan Seyfî Orhan 
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DemiryoUar ve Limanlar yapımı için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 

4643 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHlSAB 
Mehmet Aakar 
Hazım Boıea 
Hatan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tun©* 
Ahmed Veziroğlu 

AÖBI 
Müştak Aktın 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Bymir 
Esad Uras 
AH Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Akaoley 
Hilmi Atlıoğlu 
İbrahim Rauf Ay aslı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Avni Refik Bekman 
Reşit Burak* 
Arif Çubuk*» 
Emi» Halim İrfan 
Muammer Eriş 
thsan Ezğû 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökme* 
Pakİhe Gymeiı 
01. Naei Tmaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 

f * re sayısı : 465 
, Oyrertnler : 340 

Kabul edenler : 340 
Oya katümıyanlar 125 

Reddedenler : 0 
Çekinaerler 0 

Açık MilletTekilUkleri : (j 

1 Kabul edenler) 
Ratih Kaplan 
Mustafa Korkut 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Neşet Akkor 
GL Ref et Alpmaa 
Emin Arkaym 
Kitat Aydın 
Emin Bilgen 
NuriGüfctept 

BALIKEBÎB 
Abdi Ağabeyoğîu 
Esat Altan 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. Izzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çelikfts 
Süreyya örgeeTren 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoği* 
îsmail Hakkı Usunçarşılı 

BÎLEOÎK 
Memduh Şevket Esendal 

BOLÜ 
Hasan Şükrü Ad al 
Hasan Cetmi? Çambtl 
Lfttfî G8ren 
Cemil ösçağlar 
Celâl Sait Siren 
thsan Yalçın 

BURDUN 
Orgl. Fahrettin Altay 
Ahmet Ali Çınar 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akfüf 

Sadık Tahsin Anal 
Zehra Budune, 
Fahri Bak 
Azû Dura 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 

ÇANAKKALE 
Behçet Gökçen 
ihsan Karasioğlu 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
M. Abdülhalık Renda 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet thsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Dr. Cemal Kazaneıeğlu 
Atıf Tuzun 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Münir Çağıl 
tsmet Eker 
Has ene Hf az 
Suheyp Kar a/akı oğlu 
Needet Yfletr 

DENÎZLt 
Dr. Hamdi Berkmaıı 
Oseoil Çalfttner 
Abidin Bft 
Naili Küçttka 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal Onana 

•Dr. Behçet Uz 
DİYARBAKIR 

Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dieleli 
Cavit Ekin 
İhsan H. Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDtRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N Gündüzalp 
Dr. Bahattin Öğütmen 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Mustafa Arpaeı 
Fahri Karakayt 
Hasan Kişioğlu 

ERZİNCAN 
Ziya Ağea 
Behçet Kemal Çağlar 
Abdülhak Fırat 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgftl 
Salim Altvğ 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç 
Nafiz Dumlu 
Münir Hflarev G81a 
Kemalettin Kamu 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çarik 
Ahmet 0 § v 
Hasan Polatkan 
Kemal Zeytinoğlu 
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GAZİANTEB 

Ömer Asım Akaoy 
Gİ. Aair Atlı 
Cemil Said Barla* 
Dr. Musa ff er Oaabolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahmarı Mflok 

GİRESUN 
Münir Akkaya 
Eşref Diıdar 
îırmail Sabnneu 
Ahmed Ulu* 
Fikret Yüsatlı 
Dr. Galip K. Zaimo|la 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tnhıin Tttaüı 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
01. Eyüp Durukan 
Abdülgani Türkmen 
I?sisim Yurdman 

İÇEL 
\M\ Atalay 
Salih înanknr 
Hefık KoraHan 
Dr. Celâl Ramazanoğhı 

İSPARTA 
Râzrm Aydar 
Rıfat Gftllt 
Sait Koksal 
Şevki Yal™e. 

İSTANBUL 
Salamon Adat» 
Dr. Adnan Advvar 
Eni* Akaygea 
Ali Rıza Arı 
Cihad Baban ! 
Favuk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirtlli 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeg j 
01. Kasım Karubekir j 
Osman Nuri Koni I 
Recep Peker 
Ahmet Kemal Silivrili 

ÎZMİR 
Benal N. Anmam 
Münir Birsel 

B : 71 1 1 . C 
Lâtife Bekir Çeyrekba-

Eaat Çınar 
Sedat Dikmen 
Atıf İnan 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğaıı ! 
Ariı Şamili tlter ı 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Texer Taskrvan 

KASTAMONU . 
Muzef fer Akalın | 
01. Abdullah Alptoğan I 
Tahsin Coşkan 
Haindi Çelon 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 
Ziya Orbay 
Baki Tüm t ürk 

KANSERİ j 
Fikri Apaydın 
01. Salih Avgın j 
Sait Atn.ıi Fey«io$lu j 
Kâmil Gündeş I 
Re**d Öasx>y I 
Faik Şato I 
Reşit Turgut I 
Hayrallah Ürkt* 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Kafi Atuf Kanan | 

KIRŞEHİR 
İsmail Hakkı Baltaeıoğlıı 
Nihat Erdem j 
Şevket Torgnt 

KOCAELİ 
İsmail Rttstü Aksal 
Cenap Akra 
Fnad Balkan 
Dr. Fani Ş. Bürg* 
Ali Dikmem 

Nihat Eriı» 
Amiral Şükür Oka* 
Sedad Pek 
îbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alatae 
Muhsin Adil Binal 
Gİ. Ali Fnad Cebesoy 
Bedarl Çumralı 
Raaim BreJ 
Şevki Ergun 
Hnİki Karagülle 
Naim Harim Onat 
Dr. Aeiı Perkün 
Halie Ulunan 

KÜTAHYA 
Halil Benli i 
Ahmet Rozbay 
Orgl. Asrm Gündüs 
liftin d nh tapartalıgil 
Ömer ösdek 
thaan Şerif ösgen \ 

MALATYA 
A. [IIvi Beydağı 

Mustafa Naim Karakeylü 
Osman Taner j 
Ahdülkadir Tasangiî 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Korgl. Ali RısaArtunkal 
KAmlI öoskanoğlu 
Rıdvan Naffc Edgüer 
Şevket Rasit Hatipoğlu | 
Faik Kurdoğlu i 
Yasar öt»y 
Hilmi öütarhan 

M ARAŞ 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil tdil 
Emin Soysal ı 
Hasan Resid Tan kut I 
Abdullah Yaycıoğlu J 

MARDİN 
İrfan Ferid AJpaya 
Gİ. Seyfi Düsgören 
Abdülkadlr Kalav 
Gİ. Kîastm Sevüktckin I 
Abd&rrasak Satana i 

MUĞLA 
A s m Gtrtq | 

Nuri öwan 
MUŞ 

Bari Dedeoğlu 
Hulid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rıfat GÜreey 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyar 
Şükrü Süer 
Hüseyin. Ulösoy 

ORDU 
Şevket Akyazı 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtan 
Amiral a GSkdalay 
Dr. Zeki Meeut Sewr 
Ham di Şarlan 
Ham di Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Sairn Ali D il emre 
Fuad Sirmsn 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Cemil B i M 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Rııa Tşıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karata* 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yöröker 

SEYHAN 
Dr. Makbule DıbUn 
Kasını Gülek 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 
Ahmet Remsi Yüregir 

SÜRD 
Kem tnet Benle* 
Ali Rııa Eten 
Lûtfi Yavuz 

SÎNOB 
Lûtfi Aksoy 

Suphi Batur 
Enver Kök 
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•İTAS 

Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin .Oanaltay 
Hikmet Işık 
Kamil Kitapçı 
Muttaüp öker 
Gtt. Fikri Tirkea 
İsmail Mehmet Uğur 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ata* 
Ziya Ersin Ceseroğtu 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
JfeeatGHMİ 
Cemal Kovalı 
Mustafa Utifoğlu 
Calip Pekel 
Naran Poroy 
Refik Ahmet Serengnl 

TRABZON 
Sırrı Day 
Daniş Kyiboğlu 
Temel Gşteel 
Raif Karadenis 
Zekrye Molao*l» 
Hamdi Ohon 

S İ9İ7 0 • 2 
Ali Sanal ioğlu 
Mitttaf a R. TajakçH>#iı 
Muammer Yarnnbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Ma lı mut Tan 

UR* A 
Oasıan Ağan 
Atalay Akan 
Vasfı Gerger 
Raai Soyer 
Etat TekeH 
Suut KeıuaLYetkin 

VAN 
tbrahim Arraa 

Muarffer Koçak 
Rttatü@kt«r 

YOESAD 
fiyaAstaa* 
Kâmil Erbek 
Sim tgfcs-
Ahmet -Sunajur 

ZONBULDA* 
Şinasi Devrin 
lamail Ergeaer 
Ahmet Gürel 
Ali Rıea foeealemdarcfl* 
Sabrı Keeer 
Naim Kroma? 
Nuri Tarhan 

[Oya kattlmtyanlarI 
AFYON KARAHİBAR 
Ol. Sadık Aldoğan 

AMASYA 
Zeki Tarhan (t.) 

ANKARA 
FaJih Bıfkı Atay 
İsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 

ANTALYA 
Tayfur Sökmen (Hasta: 

AYDIN 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpmar 
Fuat Bilal 
Gl. Kâzım Özalp 

BİLECİK 
lieşit Bozüyük 
Dv. Muhlis Suner 

B&İG&L 
Tahsin Banmx>ira 
Feridun Fileti Duştnae) 
(P.aşkan V.) 

BİTLİS 
Muhtar Er4*n 
Arif ötdemir •; 

BOLÜ 
Dr. Zihni Ülgen (1. Ü.) 

BURSA 
Akaied Münir Erhan 
Mustafa Feheni Gerçeker 
Muhittin Saba f̂ ars 

Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılraaaipek 

ÇANAKKALB 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Ali Rrz» Kırs*rer 

ÇORUH 
A#ım Ui 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
(Hasta) 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 

DİYARBAKIR 
Feyzi Kalfagil (î.) 
Osman Ocak 

EDİRNE 
Fethi Erimçag 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı (î.) 
Dr. tbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Saffet Arıkan 

ERZURUM 
Cevat Dursunoflu 
Ol. Vehbi Kocaffinsy 

ESKtŞHfit 
Abidin Potuetl* 
Rmm 

OAZÛÜTTEB 
Cemil AlerH 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven (t.) 
Klana Okaj 

OÜMÜŞANB 
Hasan Fehmi Ataç (Baş
kan V,) 
Etfip T5r 

HAKKARİ 
Selim Seven (ö.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Hasan Mursaloğlu 
(1.) . 
Suphi Bedir Uluç 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Saim Erfenakoa 
Dr. Aziz Koksal 

İSPARTA 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Celâl Btfvt 
Ol. BeMBele 
Mareşal Fwv»i Çakmak 
Fuad Köprülü 
Dr. Mim Kemal Öke 
Dr. Akü Muhtar özden 
H. Suphi Taanfrrer 
Orgl. C. Cahit Toydassir 
(Bakan) 
Hüseyin Cahit Yalem 
Senihi Ytriten 

İZMİR 
Serhat Adalan 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Sami Gülcüoğlu (t.) 
Haydar R t̂ttü Okt«» 
Dr. Kânw«n örn (1.) 
Haaaıı Ali Tüeel 

KARS 
Hüsamettin Tugaf 

KASTAMONU 
Hilmi Çoruk (î.) 

KAYSERİ 
Ömer Taşçıoğlu 

KIRKLARELİ 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay 4 

KIRŞEHİR 
Sahir Kurutluo|lu 

KOCAELİ 
Ahmet Fa» Abastyannı 
(t) 

KONYA 
Mitat Şakir Altan 
Dr. Muhsin Faik Dtndar 
Fatin O&kmea 
Dr. Sadi4mak 
(Bakan) 
Tevfik Fikret Srfay 
(Başkan V.) 
Ali Rıaa T M 

Hakkı Gedik 
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Dr. Ahmet t. Güreoy 
Adnan Manda raa 
Ahmet Tahtakıhç 

MALATYA 
Atıf Eten bal 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Dr. Cafer öaelei 
Tevfik Tamalli 
(T.) 
Mahuıud Nedim Zabcı 

MANİ8A 
Yunus M. Alakan t 
İsmail Ertem (ö.) 
Dr. M. Necdet Otaman 
Feyaullah Ualu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bari«it 

B : 71 11 
MARDÎN 

Hıza Erten 
Dr. Ati K Urae 

MUĞLA 
A biti in Çakır (t.) 
Necati Erde» 
Dr. Mitat Sakaroğlv 

NIÖDE 
JI al id Mengi (I.) 

ORDU 
Ynenf Ziya Orta* 

RtZİ 
Kasan Cavid Belûl 
Dr. Fahri Kurtuluş 

SEYHAN 
Kftnal Çelik 

6.1947 O : 2 
Kasım Ener 
Cavid Oral (i.) 
Dr. Kemal Satır 
Ali Münif Yegana 

StîRD 
Sabri Çeliktu* 

8ÎNOB 
Cevdet Kerim İnetdayı 
(Bakan) 
Vusul' Kemal Tengirşen* 

SÎVAf 
Nazif Ergin 
Necmettin Sadak (i.) 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 
Şakır Uma 

TEKİRDAĞ 
Fayık öatrak 

TOKAD 
Kalid Nazmı Keşmir 
(Bakan) 

TRABZON 
Faik Ahmed Bamteli 
Ali Rıza Işıl 
Kasan Saka (Bakan) 

YOZOAD 
Celâl Arat 
Dr. K. Cenap Berksov 
(t) 
îhaan Olgun 

ZONGULDAK 
Emin Erişirgil 
Orhan Sayrt Orhrw 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
mesi hakkındaki 4860 sayılı Kanunda değişiklik yapılmsma 

sonucu 

girişil 
dair olan kanuna verilen oylann 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHISAR 
Hafim Boaea 
Hasan Dinçer 
Şahin Laçin 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunoa 
Ahmed Vesiroflu 

AOBI 
Müştak Aktan 
Ahnıet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AKASYA 
Ahmet Eymir 

Oya aayıaı : 46") 
Oyrerenler 336 

Kabul edenler : 336 
Oya katılmıyanlar 129 

Reddedenler : 0 
Çekineerler : i 

Açık Milletvekillikleri : o 

/Kabul edenler/ 
Eaad Ura» 
Ali Kemal Yiğitoğro 

AKKAJtA 
Naki Carad Akkerman 
Ifebrure Akaolay 
Hilmi Athoğim 
fbrahim Rauf Ayeelı 
Hıin Ofruı Bekata 
A mi Refik Bakman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer, Eriş 

ihsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 
Gl. Naci TIBM 

ANTALYA 
Nenen akıer 
Niya*i Akau 
Dr. Galip Kahreme» 
Raeih Kapla* 
liuatafa Korkut 
Nurullah Eaat Sümer 

AYDIK 
Neşet Akkor 

fll. Re** Alpemea 
Emin Bilgen 
Mitat Aydı* 
Emin Arkayı» 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Goktepa 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyogl* 
Baat Altan 
Oaman Niyaari Burau 
OrgL İzzettin Çalışlar 
Haeim Çarıklı 
Iminittin Çelikle 
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Süreyya Örgeevren 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğin 
İsmail Hakkı Uzunçarsılı 

BİLECİK 
Metuduh Şevket Esenda) 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Haaan Cemil Çaaabel 
Lûtfl GSrcm 
Cemil öcçağlar 
Celâl Sait Şiran 
ihsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Ahmet Ali Çınar 
Dr. M. Şerif Karkut 

BURSA 
Atıf Akfttf 
Sadık Tahsin Araal 
Zehra Buduna 
Fahri Bttk 
Aziz Dara 
AbdürrahiJian Konuk 
Cemil Öz 

ÇANAKKALE 
Behçet Gökeea 
ihsan Karaaioğlu 
Nurettin üne* 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Hifat Dolunay 
M. Abdülhalik Randa 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet îhaan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Aii Rica Brem 
Dr. Cemal Kazaneıoğlu 
Atıf Ttiaün 
Atım Ua . 

ÇORUM 
Edip Alpaer 
Naim Atalay 
Münir Çağıl 
tsmet Eker 
Hasena İlgaz 
Smheyp KaHrfahojsm 
Necdet Yteer 
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DENÎZLÎ 

Dr. Hara d i Berkman 
Cemâl Çalgüner 
Abidin Ege 
Naili Küçüka 
Haltai Oral 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Cav it Ekin 
İhsan llâiûid Tigıel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 
Dr. Bahattin Öğütmen 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Muıtaia Arpacı 
Fahri Karakaya 
Haaan Kişioğlu 
Dr. ibrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağea 
Behçet Kemal Çağlar 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyflp Sabri Akgöl 
Salim Altnğ 
Mesut Çankaya 
Raif Dine, 
Nafiz Dumlu 
Münir HüareT Güle 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuı 
Hasan Polatkan 
Kemal Zeytinoğlu 

OAZİANTEB 
Ömer Aatm Akaoy 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barla* 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Münir Akkâya 
Eşref Dindar 
Umail Sabunev 
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Ahmed Ulu» 
Fikret Yftsatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Şerket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüstn 
Ahmet Kemal Varmea 

HATAY 
Gl. Eyüp Durukan 
Abdülgani Türkmen 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Halil Atalay 
Salih Inankur 
Refik KoralUn 
Dr. Celâl Bamaaaanjsa 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Salamon Adate 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Ali Rıza Arı 
Cihad Baba» 
Faruk Nafiz Çamhbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Gl. Kâzım Karabekir 
Oaman Nuri Koni 
Recep Peker 
Ahmet Kemal Silivrili 

İZMİR 
Benal Nevzat Anman 
Münir Birsel 
Lâtife Bekir Çeyrekba-
t» 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Atıf înan 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Şükrü Saraçoğlu 
Hasan Ali Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Aziz Samih Ilter 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhoo 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taakıraa 

KASTAMONU 
Muzeffer Akala 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Eoevit 
Fethi Mağara 
Ziya Orbay 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Gl. Salih Avgın 
Sait Azmi Feysloğlu 
Kâmil Gündeş 
Reaid özaoy 
Faik Seler 
Reşit Turgut 

KIRKLARELİ 
Zühtfl Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Naff Atuf Kansu 

KIRŞBHÎR 
tsmatl Hakkı Baftacıoğlu 
Nihat Erdem 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
tamail Büstü Akaal 
Cenap Aksa 
Fuad Balkan 
Dr. F. Şerafettin Bürge 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 
ibrahim Süreyya Yi
ğit 

KONTA 
Dr. Hulusi Alatas 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebasoy 
Sedad Çumralı 
Rasim Erel i; 
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Şevki Ergnn 
Hulki Karagülle 
Naim Hacim Onat 
H&liı Ulutan 

KÜTAHYA 
Halil Betili 
Ahmet Boıbay 
Oı-gl. Asım Oündttı 
Memduh Ispartahgil 
Ömer özdek 
Ihaan Şerif özgesi 

MALATYA 
A. UİTİ Beydağı 
Mustafa Naim Karaköy-
lü 
üaman Taner 
A bdülkadir Taşa ııgil 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıea Artun-
kal 
Kâmil Coakunoğlu 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Şevket Raşit Hatipoğltt 
Faik Kurdoğlu 
Yaşar özey 
Hilmi öıtarhan 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil ÎM 
Emin Soyeel 
Hasan Reşid Tankut 
Abdullah Yayeıoglu 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpay» 
öl. Seyfi Düaforen 
Rıza İrt tn 

AFYON KABAHÎSA* 
(il. Sadık Aldoğen 
Mehmet Askar 

AMA8YA 
Zeki Tarhan (t.) 

AHŞABA 
Falih Rıfkı Atay 
ismet İnönü (Cumhur-
başkanı) 
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Abdûikadir Kalar 
Gl. Kiazım SevÜktekin 
Ahdürrezak Satana 

MUĞLA 
Asım (iüratî 

MUŞ 
Bari Dededğlu 
Hal id O naran 

NÎÖDE 
Ferit Eeer 
Rifat Güreoy 
Vehbi Sandal 
ibrahim Refik Soytr 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusov 

ORDU 
Şevket Akyaaı 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Dr. Zeki Menıt Seeer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RÎZE 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Cemil Bilael 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karate* 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprflltl 
Mehmed Ali Yörüker 

Mümtaz ökmen (Bakan) 
ANTALYA 

Tayfur Sökmen (Hasta) 
BALIKBSÖt 

Muzaffer Akpınar 
Fuat Bilal 
Gl. Kâzım Özalp 

BtLİOtK 
Reşit Bozüyük 
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SEYHAN 

Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Gülek 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 

Ahmet Remzi Yürefir 
SttRD 

Eten İzzet Beniee 
Ali Rıza Eeen 
Lûtfi TınK 

SİNOB 
Lütfi Akaoy 
Suphi Batur 
Cevdet Kerim İneedayı 
Enver K8k 

SİVAS 
Şemsettin Gttnaitay 
Hikmet laik 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 
İsmail Mehmet Uğur 
Abidin Yurdakul 

TBKIRDAÖ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroflu 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybedm 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Reeaİ Güreli 
Halid Nazmı Keşmir 
Cemal Kovalı 
Muatafa Lâtifofi* 
Galip Pekel 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Sum Dey 

Dr. Muhlis Sunsr 
•fifaöL 

Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 
(Başkan V.) 

BÎ11İS 
Muhtar Ertaa 
Arif özdemir 
Dr. Zihni Ülgen (î. Ü.) 

Daniş Eyibofla 
Temel GSkeel 
Raif Karadeniz 
Zekiye Molaoflu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Ali Sanalioflu 
Muatafa R. Tarake.ıoflu 
Muammer Yarnnbıyık 

TUNCELİ 
Neemeddin Sahir Sıla* 
Mahmut Taa 

URFA 
Osman Af an 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 
Raai Soy er 
Eeat Tekeli 
Su ut Kemal Yetkin 

VAN 
İbrahim Arvej 
Muzaffer Koçak 
Küftü Oktar 

YOZOAD 
Ziya Ark an t 
Kâmil Erbek 
Sırrı îçöz 
Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Cinası Devrin 
İsmail Ergener 
Kmin Erişirgil 
Ahmet Gürel 
Ali Rıza tncealeiBder-
oğlu 
Sabri Koeer 
Nuri Tarhan 

BURSA 
Akned Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gere,eker 
Muhittin Baha Pare 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılaaeipek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoglu 

[Oya kahlmtyanlar] 
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Ali Rıza E ı m r n 

ÇORUM 
Dr. Mustafa CanteMn 
(Hasta) 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Dr. Behçet Uz (Bakan) 

DİYARBAKIR 
Feyzi Kalfagil (î.) 
Osman Ocak 

EDİRNE 
Fethi Rrimçağ 

ELÂZIO 
Fuad Ağralı (î.) 

ERZİNCAN 
Saffet Ankan 
Sabit Sağıroğln 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Kemalettin Kamu 
Gl. Vehbi Kocagüney 

ESKİŞEHİR 
Abddin Potuoğlu 
Emin Sazak 

GAZİANTEB 
Ctmil Alevli 
Dr. Mıuaffer Caatofart 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven (I.) 
Kâran Okay 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç (Ba>j 
kan V.) 
Üdip TSr 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (ö.) 

HATAY 
Abdullah Cüli 
Hasan Mursaloğlu (t.) 

Suphi Bedir Ulut. 
İÇEL 

Haydar Aslan 
Saim Ergenekon 
Dr. Aziz Koksal (Hasta) 

İSPARTA 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Celâl Baya» 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fa*"i Çakmak 
Fuad Köprülü 
Dr. Mim Kemal Öke 
Dr. Akil Muhtar özden 
H. Suphi Tannöver 
Orgl. C. Cahit Toyde-
mir (Bakan) 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senini Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Sami Gülcüoğlu (I.) 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâmran örs (I.) 

KARS 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Hilmi Çoruk (I.) 

KAYSERİ 
Ömer Taşçıoğlu 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay 

KIRÇHHtB 
Sahir Kurutluoğlm 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
(t-) 
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Ali Dikmen 

KONYA 
Mitat Şakir Altan 
Dr. Muhsin Faik Dündar 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak (Ba
kan) 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
(Başkan V.) 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet î. Gürsoy 
Adnan Menderes 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Dr. Cafer özelçi 
Tevfik Temelli (1.) 
Mahmud Nedim Zabej 

MANİSA 
Y. Muammer Alakant 
İsmail Ertem (ö.) 
Dr. M. Necdet Otaaaa 
Feyzullah Uahı 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 

MARDİN 
Dr. Aziz Uru 

MUĞLA 
Abidin Çakır (1.) 
Necati Erdem 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroffhı 

NlGDB 
Halid Mengi (I.) 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
(Bakan) 
Hasan Cavid Belûl 
Dr. Fahri Kurtuluş 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Oavid Oral (t.) 
Dr. Kemal Satır 
Ali Münif Yegena 

SÜRD 
Sabri Çeliktuğ 

SlNOB 
Yusuf Kemal Tengir-
senk 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Necmettin Sadak (î.) 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 
Gl. Fikri Tirkeş 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 

TRABZON 
Faik Ahmed Baruteu 
Ali Rıza Işıl 

YOZGAD 
Celâl Arat 
Dr. K. Cenap Berksoy 
(I.) 
ihsan Olgu» 

ZONGULDAK 
Orhan Seyfi Orhon 

• •» 

k — SüNÜKLAR VE ÎELGRAFİÂ& 

Yalova Halkevi Başkanı t'arafmdan gönderilen 
ve Yalova Halkevinin büyütülmesi için yapılan ça
lışmalardan dolayı sevinç ve bağlılıklarını 

bildiren telgrfafa, Başkanlıkça gereken karşılık 
verilmiştir. 
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S.Sayısı: |75 
Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanununun 4460 
sayılı Kanunla değişen 10 ncu maddesinde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma 

Komisyonu raporu (1/191) 

T. (!. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 27 . V . 1947 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 829, 6/1465 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

-1273 sayılı Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanununun 4460 sayılı Kanunla değişen 10 ncu 
maddesinde değişiklik yapılması hakkında Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Ku
rulunca 22 . V . 1947 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe
siyle birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
R. Peke* 

Gerekçe 

Subaylar Heyetine Mahsus 4273 sayılı Terfi Kanununun 4460 sayılı Kanunla değişen 10 ncu 
maddesinin yükselme sürelerine ait cetvelinde Tuğgeneral hizasındaki meşruhatta (3) senelik asgari 
terli müddetini bitirdikten sonra albaylıkla geçen tugay komutanlığının ve yardımcı sınıflarda kad
rosu albay: Tuğgeneral olan ve kıta sayılan yerlerdeki hizmetin yalnız iki seneye kadar olan müdde
ti tuğgeneralliğin asgari müddetinden sayılır denilmektedir. 

Kara ve hava kuvvetlerinden tuğbaylık kaldırılmış olduğuna ve albaylıktan tugay komutanlığı
na tuğgeneral olarak yükseltildiğine nazaran gerek muavin sınıflar için tuğgeneralliğin asgeri sü
resinden iki seneye kadar mahsup edilmesine mütaallik hükümlerin kalması birçok iltibas ve yanlış
lıklara, sebebiyet vermekte olduğundan tuğgenerc'ilerin asgari süreleri hizasındaki kayıtların kaldırıl 
ması uygun görülerek işbu kamın tasarısı hazırlanmıştır. 



Millî Savunma Komisyonu raporu 

T. 11. M. M. 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No. 1/191 
Karar No. 30 

7 .VI. 1947 

Yüksek Başkanlığa 

427;î sayılı Subaylar Heyetine mahsus Ter-
i'i Kanununun 4400 sayılı Kanunla değişen 10 
nou maddesinde değişiklik yapılması hakkın
da Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve 
Bakanlar Kurulunca 22. V. 1947 tarihinde 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan ve Ko
misyonumuza havale buyurulan kanun tasarısı 
ve gerekçesi; Millî Savunma Baaknı da hazır 
olduğu halde •">() . V . 1947 tarihinde incelendi. 

(ierekeenin ifadesine, Millî Savunum,Bakanı 
ile Bakanlık temsilcisinin verdikleri izahata gö
re; evvelce albaylık ile tuğgenerallik arasında 
ihdas edilen tuğbaylık kademesinin lüzumsuz
luğu anlaşılması üzerine kaldırılmış olduğun
dan; sırt bu kademenin mevcudiyeti dolayı-
siyle muhtelif rüt belerdeki yükselmeye ait enaz 
müddetlere dair olan cetvelin tuğgeneral hiza
sındaki kayda da artık lüzum kalmadığından 
bu kaydın da kaldırılması istenildiği anlaşıl
dı. Bunun üzerine yapılan görüşmeler sonun
da Hükümet teklifinin yerinde olduğuna yal
nız; Hükümetin teklif eylediği kanun tasarısı
nın vazıh olmadığına ve bazı yanlış anlamlara 

meydan vermek ihtimali bulunduğuna ve bu se
beple 4460 sayılı Kanunun birinci maddesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesine müttefikan 
karar verildi. 

Bu karara göre hazırlanan kanun tasarısı; 
Yüksek Kamutayın tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunuldu. 
Millî Savunma Ko
misyonu Başkanı Sözcü Kâtip 

Konya Hatay Erzincan 
A. F. Cebesoy E. Durukan B. K. Çağlar 

Ankara Çankırı Çankırı 
N. Tınaz Dr. A. Arkan Z. Soy demir 
Erzincan Erzurum Erzurum 

Z. Ağca 
(fazianteb 
A. Atlı 

Kırklareli 
A'. Doğun 

Kütahya 
.1/. tspartalıgil 

Mardin 

E. S. Akgöl 
Kastamonu 

K. Alptoğan 
Kocaeli 

S. Okan 

K. 
Seyhan 

Dr, A. l'ras S, Tekelioğlu 

V. Kocagüney 
Kayseri 
»S'. Avgın 
Konya 

Dr. H. Alataş 
Mardin 
Sevüktekin 

Van 
K. Oklar 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

4273 sayılı Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Ka
nununun 4460 sayılı kanunla değişen 10 ncu 
maddesinde değişiklik yapılmasına dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Subaylar Heyetine Mahsus 
4273 sayılı Terfi Kanununun 4460 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesiyle değişen 10 ncu maddesinin 
yükselme sürelerine ait cetvel aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Asteğmen 6 Ay 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 
DEOİŞTtRİŞİ 

1273 sayılı Subaylar Heyetine mahsus Terfi Ka
nununun 4460 mydı Kanunla değişen 10 ncu 
maddesinde değişiklik yapılmasına dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Subaylar Heyetine mahsus 
4273 sayılı Terfi Kanununun 4460 sayılı Ka
nunun birinci maddesiyle değişen 10 ncu mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 10. — Bütün subayların terfic 
hak kazanmaları için her rütbede fiilî olarak 
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- 3 
Hü. 

Teğmen 
Üsteğmen 
Yüzbaşı 
Binbaşı 
Yarbay 
A.lbay 
Tuğgeneral, Tuğamiral 

3 
3 
9 
4 
3 
3 
3 

Sene 
» 
» 
» 
» 
» 
» Hava Tuğgenerali 

iki sene 
Tümgeneral, Tümamiral 3 
Korgeneral, Koramiral 3 
Orgeneral, Oramiral 3 

M. S. K. 

eııaz bulunacakları süre aşağıda gösterilmiştir. 
(Bu müddetler lıarbde Başkomutanlığın göstere
ceği lüzum üzerine yarısına indirilebilir). Harb 
takdirnamesiyle taltif edilenler ve 5043 sayılı 
Kanunla değiştirilen 16 ncı maddedeki kıdemleri 
alanlar ve kazai ve idari kararlar neticesi na-
sıpları tashih edilenler dahi bu müddetleri fiilî 
olarak tamamlamıya mecburdurlar. Ancak de
ğişen 16 ncı madde hükmüne göre aldıkları kı
dem zamları ile veya kazai ve idari kararlar ile 
nasıpları tashih edilenlerin ve iki harb takdir
namesi alanların emsalleri terfi etmiş ve terfi 
şartlarını da haiz iseler bu asgari müddetler lü
zumuna göre yarısına indirilerek emsallerinin 
terfi tarihinden itibaren terfileri yapılır. 

Asteğmen 
Teğmen 
Üsteğmen 
Yüzbaşı 

Binbaşı 
Yarbay 
Albay 
Tuğgeneral - Tuğamiral 

Tümgeneral - Tümamiral 
Korgeneral - Koramiral 
Orgeneral - Oramiral 

Altı ay 
Üç sene 
Üç » 
Dokuz sene (4600 sayılı 
Kanunun 3 ncü mad
desi gereğince) 
Dört sene 
Üç » 
Üç » 
Üç sene 

Üc 
Üç 
Üç 

(Hava Tuğ 
generali iki 
sene) 

Harb Okulunu muvaffakiyetle bitirenlere as
teğmenlik rütbesi verilir. Bunlar altı ay sonra 
gösterecekleri liyakate göre üstleri tarafından ya
pılacak teklifle münhal aranmıyarak teğmenliğe 
nasbolunurlar. 

Muhtelif sınıf okullarında kanuni ve nizami 
mazeretler hariç olmak üzere devamsızlıktan ve
ya uygunsuz hallerinden ötürü disiplin ceza'art 
ile mahkûm olarak okullar talimatnamesi muci 
bince tahsile devamları caiz görülmiyeıı ve imti
handa muvaffak olamamasından o devrede tah
sil hakları sakıt olup sonraki devreye iştirak et
tirilmek üzere kıtaya verilen subayların üsteğ
menliğe terfileri kıta sicilleri müsait olsa da tah
sillerini normal bitiren emsallerinden bir sene son
raya bırakılır. 

Üniversitenin muhtelif fakültelerinin aske-
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Hti. 

MADDE 2. — Bu kanun 
yürürlüğe girer. 

yayımı tarihinde 

MADDE 3. -
Bakanı yürütür. 

Başbakan 
/?. Peker 

Devlet Bakanı 
M. A. Renda 

Millî Savunma Bakanı 
C. C. Toydemir 
Dışişleri Bakanı 

/ / . Saka 
Millî Eğitim Bakanı 

Reşat S. Sirer 
Ekonomi Bakanı 

T. B. Balta 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

T. Coşkan 
Ulaştırma Bakanı 

Ş. Koçak 
Çalışma Bakanı 

Dr, S. Irmak 

Bu kanunu Millî Savunum 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

M. ökmen 
Adalet Bakanı 

Ş. Devrin 
içişleri Bakanı 
§. Söknıensüer 

Maliye Bakanı 
// . N. Keşmir 
Bayındırlık Bakanı 

C. K. încedayt 
Sağlık ve Sosyal Y. Bakanı 

Dr. B. Vz 
Tarım Bakanı 
F. Kurdoğlu 

Ticaret Bakanı 
A. înan 

M. S. K. 

rî kısımlarını muvaffakiyetle bitirenlere teğ
menlik rütbesi verilir. Bunlardan tahsil müd
detleri altı sene olan fakültelerden çıkanlar bir 
seneyi bitirdikten sonra ehliyetleri tasdik edi
lenler üsteğmenliğe ve iki sene sonra yüzbaşı
lığa terfi edilirler. 

Tahsil müddetleri be.ş sene olan fakülteleri 
bitirenler bir sene, tahsil müddetleri dört sene 
olan fakülteleri bitirenler iki sene ve tahsil müd
detleri üç sene olan fakülteleri bitrenler de üç 
sene sonra sicil ile ehliyetleri tasdik edilmek 
şartiyle üsteğmenliğe terfi edilirler. 

Tahsil müddetleri altı sene olan fakülteleri 
bitirenlerin yüzbaşılığa ve diğerlerinin üsteğ
menliğe terfilerine kadar sınıflarına göre, tat
bikat okulları, hastaneler, kimyahane ve lâbo-
ratuvarlarda, kıta veya müesseselerdeki hizmet
leri Millî Savunma Bakanlığınca tertip ve tan
zim olunur. Tatabikat okullarında muvaffaki
yetle imtihan veremiyenlerin kıtalarda ve has
tanelerde ehliyeteri tasdik edilinciye kadar üs
teğmenlik rütbesine terfileri yapılamaz. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nnci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

mm* 
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S. Sayısı: j 85 
Sağlık ve Sesyal Yardım Bakanlığı Kuruluş ve Memur
ları kanununa bazı hükümler eklenmesi hakkındaki-
4862 sayılı Kanuna bağlı (1 ve 2) sayılı cetvellerde deği
şiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Bütçe Komisyonları raporları (1/140) 

T. C. 
Başbakanlılc 

Muamelât Genel Müdürlüğü 10 . İt. 1947 
Tetkik Müdürlüğü 

i Sayı: 71 -748,6-386 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş ve Memurları Kanununa bazı hükümler eklenmesine 
dair 4862 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvelinde değişiklik yapılması hakkında adı geçen Bakanlıkça 
hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 30 . I . 1947 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan 
kanun tasarının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
, - •• ; - . • . . . . . • > * \ ' i S ' R. Peker 

Gerekçe 

1. — Sıtma ile olağanüstü savaş yapılması hakkındaki Kanun ile bütün memlekete teşmil edilen 
sıtma savaşma 4871 sayılı Kanunla daimî bir şekil verilmiş ve bu sebeple alman kadro ile 42 il 'e 
şâmil 27 savaş bölgesi ve geri kalan iller içinde tâli mücadele bölgeleri ihdas edilerek savaş işleri 
bir hayli çoğalmıştır. Halbuki bu savaşı idareye memur bir genel müdür, bir muavin ve bir mü
tehassıstan ibaret merkez kadrosu zayıf bir vaziyette olduğundan savaşın ilmî bakımdan tanzimine 
yardımcı olmak üzere Sıtma Savaşı (ienel Müdürlüğü merkez kadrosuna bir müşavir ve kadroda 
mevcut başmüfettişten birisi İstanbul diğeri İzmir'de çalıştırılmakta halbuki Orta Anadolu'daki mü
fettişler için de bir başa ihtiyaç bulunmakta olduğundan Teftiş Heyeti kadrosuna bir başmüfettiş 
eklenmesine lüzum görülmüştür. 

2. —• Her gün savletini artıran verem hastalığiyle savaş işini Bakanlığımız ön plâna almış ve 
bu hastalıkla mücadele için bazı hastaneler ve miiessesat inşasına tevessül edilmiş olmakla beraber 
şimdilik Heybeliada Verem Sanatoryumuna 250 yatak ilâvesi suretiyle tevsii tamamlanmış ve ay
rıca Afyon, Haydarpaşa, Trabzon numune ve İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk hastanelerine yatak 
ilâvsi suretiyle genişletilmeleri ve geçen sene özel idarelerden devren geiıel bütçeye alman doku/ 
hastanenin servis sayıları pek mahdut olduğundan bunların takviyesi takarrür etmiş olduğundan 
bunlara muktezi kadro elde edilmek üzere Bakanlığımızın hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yardım mü
esseseleri kadrolarına mütehassıs, tabip, hemşire ve idari memurlar gibi bazı personel ilâveleri ya
pılmıştır. 

3. — Sağlık memuru ihtiyacını karşılamak üzere İstanbul'da eskiden mevcut iki sınıflı sağlık me
murlar okulu üc sınıfa iblâğ ve Ankara ile Sivas'ta yeniden açılan üçer sınıflı iki sağlık memur
ları okulunda bu yıl üçüncü ve ikinci sınıflarda açılarak öğretime başlanılmış halbuki kadromuz-



da yalınız istanbul'daki okulun iki diğerlerinin birinci sınıflan iyin öğretmen mevcut bulunmuş 
ve ders nevi saatlerine göre bugünkü kadro ile bütün sınıfların öğretimini karşılamak mümkün bu
lunmamış olduğundan adı geçen okullar kadrosuna daha 14 öğretmen eklenmesine lüzum görülmüş 
ve bu kısımda ona göre değişiklik yapılmıştır. 

4. — Şişli Çocuk Hastanesi yatak adedi Haydarpaşa Numune Hastanesine muadil ve bu has
tanedeki Ebe Talebe Vurdu ve Hastabakıcı hemşire ve Laborant Okulu gibi kurumların idaresi de 
bu hastane baştabibine tevdi edildiği halde baştabip ek görev tazminatı diğerlerinden aşağı oldu
ğundan ve sağlık merkezlerinin baştabip idare ücretleri 60 lira olarak kabul edildiği halde bütün 
sağlık merkezleri için eleman yetiştirme yeri olan ve numune sağlık merkezi bulunan Etimesgut 
Sağlık Merkezi Baştabibinin idare ücreti 40 lirada kalmış bulunduğundan bunların düzeltilmesi için 
4862 sayılı Kanuna bağlı ek görev tazminatına ait iki numaralı cetvelde ufak bir değişiklik yapıl
ması zaruri görülmüştür. 

5. — 1076 sayılı Yedeksubay ve Yedek Askerî Memurları Kanununun 25 nci maddesinin (6) ncı 
fıkrasında Genel Müdürler ve Bakanlıklar şube müdürlerinin bir seferberlik vukuunda ertelemeye 
tâbi oldukları musarrahtır. Halbuki Bakanlığınyız merkez teşkilâtında şube müdürlüklerini yapan
lara meslekleri bakımından mütehassıs unvanı verilmiş olduğundan bu mütehassısların ertelenme
lerinde güçlüğe raslanmaktadır. Binaenaleyh haien talim için askere çağırılan bu mütehassısların 
işleri yüzüstü kalmakta olduğu gibi bir seferberlik vukuunda ise hepsinin birden askere giderek Ba
kanlık işlerinin büsbütün felce uğramaması tehlikesi meydandadır. 

İşte bu mahzuru ortadan kaldırmak için esasen şube müdürü mevkiinde olan şube mütehassısla
rının ve mütehassıs sayısı birden fazla ise maaş derecesi yüksek olanın şube müdürlüğü yapmak
ta olduğunun tasrihi düşünülmüş ve kanun tasarısının 3 ncü maddesi bu sebeple teklif edilmekte 
bulunmuştur. 

Sebepleri yukarıda madde madde arz ve izah olunan ihtiyaç ve lüzuma binaen bu kanun tasa
rısı ve ilişiği kadro cetvelleri hazırlanmış ve gerekli ödenekler de Bakanlığımızın 1947 yılı bütçe
sine buna göre konulmuştur. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Sağlık ve So. Y. Komisyonu S . V . 1947 

Esas No. 1/140 
Karar No. 5 

Yüksek Başkanlığa 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş 
ve Memurları Kanununa bazı hükümler eklen
mesine dair 4862 sayılı Kanuna bağlı kadro 
cetvelinde değişiklik yapılması hakkında adı 
geçen Bakanlıkça hazırlanan ve Bakanlar Ku
rulunca Yüksek Meclise sunulmasına karar 
verilen ve Yüksek Başkanlığınızca Komisyonu
muza havale buyumlan kanun tasarısı Komis
yonumuzun 2 . V . 1947 tarihli toplantısında ge
rekçesiyle beraber tetkik edilerek: 

1. — Tasarının 1, 2, ?>, 5 nci maddeleri ay
nen kabul edilmiştir. 

2. — Tasarının 4 ncü maddesi «Bu kanunun 
30 . IV . 1947 tarihinde yürürlüğe girer» şekli 
«Bu kanun yayımı tarihinden itibaren yürür
lüğe girer» diye değiştirilerek kabul edilmiştir. 

3. —- Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 
1947 yılı Bütçesine aynı yardım ödeneği ko
nulmamış fakat köy öğretmenleri gibi ayrı bir 
rejime tâbi Köy Sağlık Memurlarına aynı yar
dım verilmesi lâzınıgelmiş olduğundan bu me
murların tahakkuk edecek aynı yardım istih
kaklarının bu sene için Bakanlık Bütçesinin 
648 nci bölümünün üçüncü Köy Sağlık Me-
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ıııurları ücretli maddesinden tediyesi zaruri 
bulunmuş olmakla bu hususu teminen kanun ta
sarısına Hükümet mümessilinin de iştirakiyle 
geçici 1)1 r madde ilâve edilmesi uygun görül
müştür. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna 
gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Sağlık ve Sos. Y. Ko. 

Başkanı Sözcü 
Yozgad Gazianteb 

Dr. K. ('. Berksoy Dr. M. Canbolat 

Kâtip 
Seyhan 

Dr. M. Dıblan 
Denizli 

Dr. II. lierhman 
tçel 

Dr. f. Ramazanoğlv 
Konya 

Dr. M. F. Dündar 
Malatya 

Dr. JT. Fırat 

Amasya Antalya 
Z. Turhan Dr. G. Kahraman 

Giresun 
Dr. G. K. Zaimoğlu 

Konya 
.1/. Ş. Altan 

Kütahya 
/. 8. Özgen 

Ordu 
Dr. Z. M. Sezer 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M . 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/140 
Karar No. 96 

6 . VI . 1947 

Yüksek Başkanlığa 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kuru
luş ve Memurları Kanununa bazı hükümler eklen
mesine dair 4862 sayılı Kanuna bağlı kadro cet
velinde değişiklik yapılması hakkında adı ge
ren Bakanlıkça hazırlanıp Başbakanlığın 10.11. 
11)17 tarihli ve 6/386 syılı tezkeresiyle Yüksek 
Meclise sunulan kanun tasarısı Sağlık ve Sosyal 
yardım Komisyonu raporiyle birlikte komisyonu
muza verilmekle bu Bakanlığın yetkili temsilcisi 
ile Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve Malî Kont
rol Genel Müdürü hazır oldukları halde incele
nip görüşüldü. 

Sağlık ve Sosyal yardım Bakanlığı kadroları
na bazı eklemler yapılması için hazırlandığı 
anlaşılan bu tasarı ile, 

a) 4871 sayılı Kanunla bütün memlekete 
teşmil edilen ve daimî bir şekil almış olan sıtma 
savaşının idari ve teknik işlerini kovalayan mer
kez daire kadrosunun, bilhassa savaşın teknik 
işleriyle meşgul olmak üzere bir mütahassıs mü
şavirle ve yine teftiş kurulu kadrosunda yalnız 
bir unvan değişikliği yapılmak suretiyle bu ku
rul Başmüfettişlik kadrosunun takviyesinin za
ruri bulunduğu; 

b) Veremle savaşı hızlandırmak maksadiyle 
Heybeliada Sanatoryomu ile Haydarpaşa Bula
şıcı ve Salgın hastalıklar ve Numune ve tzmir 
Bulaşıcı ve Salgın hastalıklar ve Afyon hastane

lerine yatak eklenmesine ve İzmir Doktor Beh
çet Uz Hastanesiyle Trabzon Numune hastanesi
nin yatak sayısının çoğaltılmasına ve ayrıca on 
bir il özel idare hastanelerinin Devlet hastanele
ri araşma alınmış bulunmaları itibariyle servis 
bakımından noksan bulunan uzman tabip, asis
tan, hastabakıcı hemşire ve idare memuru kadro
larının temini; 

c) tşleri genişlemiş olan merkez muayene 
ve Tesellüm Komisyonu ile İstanbul Sağlık ve 
Sosyal Yardım Müdürlüğü bürosuna 12 ve 13 
barem dereceli dört memur verilmesi; 

d) 1946 yılında Ankara ile Sivas'ta açılan 
ve 1947 öğretim yılında üçüncü sınıfları faaliyete 
geçirilecek olan iki Sağlık Memurları Okulu ile 
üç sınıfa çıkarılan tstanbul okulunun noksan bu
lunan öğretmen kadrosunun bütünlenmesi; 

e) Hizmetleri esaslı surette genişleyen iki 
kadronun ek görev ücretlerinin emsali gibi ço
ğaltılması ; 

f) Bakanlık kuruluşunda diğer Bakanlık
larla şube müdürlüklerine mümasil olarak gö
revlendirilen fakat unvanları başka suretle ya
zılı olduğundan 1076 sayılı Yedeksubay ve Ye
dek Askerî Memurları Kanununun müecceliyet 
hakkından faydalanmıyan ve bu sebeple Bakan
lık işlerinin aksamasını gerektiren bir vaziye
tin ıslahı maksadiyle diğer Bakanlıklara mü-
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ıııasil şube müdürlükleri görevini yapan şube 
mütehassıslarının bu unvanı taşıdıklarının 
açıklanması; 

Maksatları elde edinmek istenilmiş ve her 
konu üzerinde yapılan incelemeler sonunda bu 
kadroların gerektirdiği ödeneklerin 1947 yılı 
bütçesine konulmuş bulunduğu anlaşıldığından 
tasarı esas olarak Komisyonumuzca da kabule 
değer görülmüştür. 

Tasarı Sağlık Komisyonunca da aynen ka
bul edilmekle beraber 1947 yılı bütçesinin tan
zimi sırasında konulmamış olduğu anlaşılan 
Köy Sağlık Memurlarının köy öğretmenleri gibi 
almaları gereken aynı yardım ödeneğinin Ha
kanlık bütçesinin 64K nci ücretler bölümünün 
üçüncü Köy Sağlık Memurları ücretlerinden 
temini yetkisini kapsayan bir madde adı geçen 
Komisyonca tasarıya eklenmiştir. Komisyonu
muzda konuyu doğru bulmakla beraber Millî 
Eğitim Bütçesinde olduğu gibi bunun için ayrı 
bir madde açılması ve ödenek durumu müsait 
olan aynı bölümün maddelerinden oraya gere
ken .11 :> 400 liranın aktarılmasını bütçe tekni

ğine uygun görmüş ve madde de bu esas daire
sinde bir değişiklik yapmıştır. 

İstenen kadroların ödenek karşılığı olan 
1.65 'Î44 liranın 1947 bütçe tasarısı gerekçesin
de de belirtildiği gibi bütçenin 647 nci bölümü
nün birinci aylıklar maddesinde mevcut olduğu 
anlaşılmıştır. 

Tasarının bir ve ikinci maddelerinde yazıya 
ilişkin bazf değişiklik yapılmıştır. 

Arzedilen bu değişikliklerle tasarı Kamuta
yın onayına konulmak üzere Yüksek Başkanlı
ğa sunulur. 

Bu rapor Sözcüsü 
Arkara 

.V. (\ Akkerman 
Aydın 

li. Alp man 
Diyarbakır 
S. Uluğ 

Kastamonu 
M. Akalın 

Başkanvekili 
Diyarbakır 
C. Ekin 
Ankara 
C. Gölet 

Diyarbakır 
T. H. Tigrel 

tzmir 
S. Dikmen 

Samsun 
.¥. .1 . Yörüker 7?. 

Kâtip 
Ankara 

F. Öymcn 
Bursa 
F. Ilnh 

Eskişehir 
A. Potuoğlu 

Kırşehir 
S. Torgut 

Tok ad 
A. Sevengü 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Sağlık r< Sosyed Yardım Bakanlığı Kuruluş ve 
Memurları Kanununa bazı hükümler eklenmesi
ne dair 4862 saydı Kanuna bağlı kadro cetvelin
de değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 9 . V I . 
1936 tarihli ve 3017 sayılı Kanuna bazı hüküm
ler eklenmesine dair 11 . II . 1946 tarihli ve 
4862 sayılı Kamına bağlı (1) sayılı cetvelden, 
bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolar çıkarı
larak yerine bağlı (2) sayılı cetvelde yazılı kad
rolar konulmuştur. 

MADDE 2. — 11 . II . 1946 tarihli ve 4862 
sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelden bağlı 
(3) sayılı cetvelde yazılı kadrolar kaldırılarak 
yerine bağlı (4) sayılı cetvelde yazılı kadrolar 
konulmuştur. 

. MADDE 3. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığının Merkez Kuruluşuna dâhil şube mü-

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM KOMİSYONU
NUN DEĞİŞTÎRÎŞÎ 

Sağlık re Sosyal yanlım Hakanlığı Kuruluş ı-e 
Memurları Kanununa bazı hükümler eklenmesine 
dair 4862 saydı Kanuna bağlı kadro cetvelinde 

değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

( S. Sayı sı : 185) 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞt 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş ve 
Memurları Kanununa hazt hükümler eklenmesine 
dair 4862 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvelinde 

değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 11 . I I . 1946 tarihli ve 4862 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelden bu ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelde .yazılı kadrolar çı
karılmış ve yerine (2) sayılı cetvelde derece, 
görev, sayı ve aylıkları .yazılı memuriyetler ko
nulmuştur. 

MADDE 2. — Aynı kanuna bağlı (2) sayılı 
cetvelden bu kanuna bağlı (3) sayılı cetvelde ya
zılı kadrolar kaldırılmış ve yerine (4) sayılı 
cetvelde derece, görev, sayı ve aylıkları yazılı 
memuriyetler konulmuştur. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
niyle kabul edilmiştir, 

( S. Sayısı : 185) 
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tahassısları ve aynı şubede mütehassıs sayısı bir
den fazla olduğu takdirde maaş derecesi yüksek 
olan mütehassıs bu şubelerin müdürlüklerini de 
yaparlar. 

MADDE 4. — Bu kanun 30 . IV . 1947 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunu Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve Maliye Bakanları yürütür. 

Başbakan 
R. Peker 

Devlet Bakanı 
M. A. Renda 

Millî Savunma Bakam 
C. C. Toydemir 
Dışişleri Bakanı 

H.Sako 
Millî Eğitim Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

M. ökmen 
Adalet Bakanı 

Ş. Devrin 
içişleri Bakam 
Ş. Sökmensüer 

Maliye Bakanı 
H. N. Keşmir 
Bayındırlık Bakanı 

C. K. încedayı 
Ekonomi Bakanı Sağlık ve Sosyal Y. Bakam 

T. B. Balta Dr. B. Uz 
Gümrük ve Tekel Bakam Tarım Bakam 

T, Coşkan 
Ulaştırma Bakam 

Ş. Koçak 
Çalışma 

Dr. S. 

Ticaret Bakam 
A. înan 

Bakam 
Irmak 

MADDE 5 
nen. 

• * 

S. ve S. Y. K. 

GEÇİCİ MADDE — Köy Sağlık memurları
nın 1947 yılı başından itibaren aynı yardım is
tihkakları 1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelin Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı kısmındaki 648 nci ücretler bölümünün 
üçüncü köy sağlık memurları ücreti maddesin
den ödenir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

Hükümetin 5 nci maddesi ay-

( SA Sayısı :.185) 
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GEÇİCİ MADDE — 1947 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı kısmının 648 nci (Ücretler) 
bölümünün ikinci (Hizmetliler ücreti) maddesin
den 84 614 lira ve 3 ncü (Köy Sağlık memurları 
ücreti) maddesinden 28 786 lira düşülerek top
lam olarak 113 400 lira 651 nci bölümün unvanı 
(4178, 4598 ve 4599 sayılı Kanunlar gereğince 
yapılacak zamlar ve yardımlar) şeklinde düzeltil
mek suretiyle bu bölümde yeniden açılan 5 nci 
(Aynı yardım) maddesine olağanüstü ödenek ola
rak konulmuştur. 

MADDE 4. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ko
misyonunun 4 ncü maddesi ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Hükümetin 5 nci maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

f- ( S. Sayısı : 185 ) 
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B. Görevin çeşidi 

Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Sayı Aylık I). Görevin çeşidi 

Merkez Kuruluşu 

Sıtma Savaşı Genel Müdürlüğü 

3 
5 
5 
7 
8 

10 
12 
13 

o o 
4 
5 

Genel Müdür (Tabip) 
Genel Müdür muavini (Tabip) 
Mütehassıs (Tabip) 
Şef 
Şef 
Birinci mümeyiyz 
Memur 
Kâtip 

Teftiş Kurulu 

Başkan (Tabip) 
Başmüfettiş 
Birinci sınıl' müfettiş 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 

1 
2 
6 

100 
80 
80 
60 
50 
35 
25 
20 

100 
90 
80 

-Sayı Avlık 

6 İkinci sınıf müfettiş 10 70 
4 Sıtma Savaşı Başmüfettişi 4 00 
5 Frengi savaşı birinci sınıf müfettişi 1 80 

6 
7 
8 
9 

12 
in 
12 

in 
13 

İller Kuruluşu 

Sağlık Memurları ve Komiserleri Okulları 

Müdür (Tabip) 2 
.Müdür (Tabip) 1 
Öğretmen 12 

» 3 
Yardımcı Öğretmen 9 
Kâtip 3 
Yönetim memuru ve ayniyat mu
temedi 3 
Mutemet ve satmalma memuru 3 
Depo ve ambar memuru 3 

70 
60 
50 
40 
25 
20 

25 
20 
20 

12] SAYILI CETVEL 

Merkez kuruluşu 
Sıtma Savaşı Genel Müdürlüğü 

3 Genel müdür (Tabip) 1 
4 Mütehassıs müşavir 1 
5 Genel müdür muavini (Tabip) 1 
5 Mütehassıs (Tabip) 1 
7 Şef 1 
8 » 1 

10 Birinci mümeyyiz 1 
12 Memur 1 
13 Kâtip 3 

Teftiş Kurulu 

3 Başkan (Tabip) 1 
4 Başmüfettiş 3 
5 Birinci sınıf müfettiş 6 
6 İkinci » » 10 
4 Sıtma savaşı başmüfettişi 3 
5 Firengi savaşı birinci sınıf mü

fettişi 

100 
90 
80 
80 
60 
50 
35 
25 
20 

100 
90 
80 
70 
90 

İller kurulusu 

Hastaneler Sağlık ve Sosyal Yardım Kurumları 
Mütehassısları 

2 80 
1 70 
4 60 
1 50 
5 40 

5 
6 
7 
8 
9 

Birinci sınıf mütehassıs 
tkinei » 
Üçüncü » 
Dördüncü » 
Besinci » 

» 
» 
» 
» 

Hastaneler Sağlık ve Sosyal Yardım 
asistanları 

11 Asistan 

Hastaneler Sağlık ve Sosyal Yardım 
hemşireleri 

80 
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11 Başhemşire 
12 Birinci sınıf hemşire 
13 İkinci sınıf hemşire 

Kurumları 

10 30 

Kurumları 

1 30 
10 25 
10 20 



ÎJ. Görevin çeşidi Sayı Aylık i D. 

Hastaneler Sağlık ve Sosyal Yardtm Kurumları 
İdare memurları 

11 Yönetim memuru 2 30 
11 Mutemet ve satınalma memuru 1 30 
12 Mutemet ve satınalma memuru 1 25 
11 Hesap memuru 1 30 
12 Depo ve ambar memuru 1 25 
13 Kâtip 2 20 
13 Kitaplık memuru 1 20 
13 Hasta kabul memuru 2 20 
12 Ayniyat mutemedi 1 25 
11 İaşe memuru 3 30 
14 İmam ve gassal 1 15 

tstanbul Sağlık ve Sosyal Yardtm Müdürlüğü 
Bürosu 

12 Memur 25 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

13 Mutemet yardımcısı 

Muayene ve Tesellüm Komisyonu 

12 Depo memuru 
12 Sevk memuru 

Sağlık Memurları Okulları 

6 Müdür (tabip) 
7 • » » 
8 öğretmen 
9 » 

12 Yardımcı öğretmen 
12 Yönetim memuru ve ayniyat 

mutemedi 
13 Mutemet ve satınalma memuru 
13 Depo ve ambar memuru 
13 Kâtip 

20 

25 
25 

2 
1 
20 
6 
12 

3 
3 
3 
3 

70 
60 
50 
40 
25 

25 
20 
20 
20 

[3] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Sayı Lira 

tstanbul Çocuk Hastanesi Baştabibi 1 140 
Etimesgut Numune Sağlık Merkezi 
baştabibi 1 40 

t4] SAYILI (HBTVİL 

tstanbul Çocuk Hastanesi Baştabibi 1 210 
Etimesgut Numune Sağlık Merkeri 
baştabibi 1 75 

n .*•»*' I V ' » ^ 
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S. Sayısı: |86 
Edremit Belediye Başkanı Cevdet Denizer'in cezası 

nın affına dair Adalet Komisyonu raporu (5/61) 

Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 

Esas No. 5/61 
Karar No. 33 

7 . Vt . 1947 

Yüksek Başkanlığa 

393 sayılı Koordinasyon karariyle Hükümet
çe mubayaa edilen % 15 zeytinyağlarını süre
si içinde vermemek ve yediemanetinde sakla
mamak suçlarından Edremit Asliye Ceza Yar-
gıçlığınca iki ay yirmi yedi gün hapsine ve 243 
lira para cezası alınmasına ve saireye dair veri
lip kesinleşen cezalarının affına dair Havran 
Zeytinyağı Fabrikası sahiplerinden Edremit 
Belediye Reisi Cevdet Denizer'in işbu cezalarının 
af fi hakkında dilekçesi ile ekleri Dilekçe Komis
yonunun affı muvafık olacağı hakkındaki rapo-
riyle Komisyonumuza havale edilmekle mahal
linden celbedilen dosya ve Edremit Belediye ve 
ticaret odalarının af dileğini havi telgraf ve 
mazbatalariyle birlikte Komisyonumuzca tetkik 
edildi. 

Mahkûmiyeti intaç eden fiil ayrı ayrı senele
re ait olmak üzere iki kısımdır: 

1. Hükümlü Cevdet Denizer, 1942 - 1943 se
nesinde fabrikasında imal ettiği zeytinyağların
dan % 15 Devlet mubayaa hissesi olarak 
93 887,350 kilo zeytinyağı hakkında kararname 
hükümlerine uygun olarak beyannamesini ver
miş ve süresi içinde de 93 537,650 kilo
sunu da Hükümete teslim etmiştir. Baki
ye 348 kilosunu süresi içinde teslim etmedi
ğinden hakkında kamu dâvası açılmış, duruş
ma devam ettiği sırada hükümlü teslimatı faz
la olmakla beraber istirdat hakkı mahfuz kal
mak kaydiyle 348 kilo yağı da teslim etmekle 
beraber Asliye Hukuk mahkemesine açtığı bir 
dâva ile de fazla teslimatın geri verilmesini is
temiş ve buna dair verilen hüküm temyiz edil
mediğinden kesinleşmiştir. 

Mahkeme süre geçmekle beraber teslim yapıl
mış olmasının mesuliyeti izale edemiyeceğine, an
cak cezayı azaltıcı sebep addederek cezasını ha
fifletmiştir. 

2. — 1943 - 1944 istihsal ve imal devresinde 
% 15 Devlet hissesi olarak 19 434 kilo zeytinya
ğı tahakkuk ettirerek usulen beyannamesini ver
miş ise de yer ve mevzuat bulamadığı ye karar
namede bu hususta bir mecburiyet tahmil etme
diği beyaniyle yedinde alıkoymıyarak kısmen 
sahiplerine iade etmiş ve zamanında teslim et
memiş olmasından dolayı da suçlu görülerek ceza 
verilmiş cezayı azaltıcı sebep ve içtima kaideleri 
tatbik edilerek binnihaye iki ay yirmi yedi gün 
hapsine ve 243 lira para cezası alınmasına ve 
19 434 kilo yağın müsaderesine vesaireye mah
kûm edilmiştir. 

İşbu hüküm Yargıtay Özel Dairesince tasdik 
ve Başsavcılığın itirazı üzerine de Genel Kurul
ca da tetkik olunarak itiraz reddedilmiş olduğu 
gibi Asliye Hukuk mahkemesinin fazla teslimatın 
geri verilmesi hakkındaki hükme dayanarak is
tenilen iadei muhakeme talebi dahi reddedilerek 
kesinleştiğinden Adalet Bakanlığı yazılı emir 
ile bu kararın bozulmasını istemiş ve Yargıtay 
bu talebi dahi reddeylediğinden kanun yolları 
kapanmış olmakla hükümlü af dileği ile Yük
sek Kamutaya başvurmuş bulunmaktadır. 

Hüküm, Temyiz Genel Kurulunca çoğunluk
la tasdik edilmiş olmakla beraber hükümde adlî 
hata görmeyen Komisyonumuz, Cevdet Deniz
er'in genç yaşında Millî Mücadalede babasiyle 
birlikte cephede çalışarak Yunanlılara esir düş
tüğünü, îstiklâl Madalyasiyle taltif edildiğini, 
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hayır cemiyetlerinde senelerdenberi çalıştığını, 
son harb yıllarında iaşe darlığı sırasında hubu
batını mahalli Hükümete teslim gibi fedakârlık
larını ve 393 sayılı Kararname hükümlerine mu
halefetinin menfaat kasdiyle olmayıp hesap ve 
görüş hatalarından doğduğunu müşahede ve tes-
bit ettiğinden ve hükümlünün mütaakıp seneler
deki durumu ve nedameti, cezadan beklenen in
tibahı yarattığını anladığından 19 434 kilo ya
ğın müsaderesine, vekâlet ücretine, mahkeme mas
raflarına şâmil olmamak ve istirdada hak ver
memek üzere yalnız hapis ve para cezalarının 
affı muvafık olacağına bir muhalif oya karşı ço
ğunlukla karar verildiğinden bu bapta hazırla
nan kanun tasarısı Yüksek Kamutayın tasdikına 

arzolunnıak üzere sunuldu. 
Adalet Komisyonu Bu rapor 

Başkanı 
Trabzon 

İt. Karadeniz 
Antalya 

N. Altsoy 
Erzincan 

A. Fırat 
Konya 

// . Karagülle 
Kize 

Dr. H. A. Dil emre 

Sözcüsü Kâtip 
Kayseri Manisa 

S. A. Feyzioğlu K. Coşkunoğlu 
Balıkesir 

O. N. Burcu 
İzmir 

E. Oran 
Malatya 
»Ş\ Tugay 

Denizli 
N. Küçüka 

Kayseri 
R. Özsoy 
Manisa 
F. Uslu 

Affı gerektiren bir durum gö
remediğimden muhalifim 

Afyon K. 
H. Bozca 

Edremit Belediye Başkanı Cevdet Denizer'in ce
zasının affına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Edremit Belediye Başkanı Cev
det Denizer'in Edremit Asliye Ceza Yargıçlığın
da hükmedilip kesinleşen 2 ay 27 gün hapis ve 
243 lira para cezası effedilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayınlandığı tarih
te .yürürlüğe girer. 

MADDE 3. Bu kanunu Adalet Bakanı yü
rütür. 

»-•-« 
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S Sayısı; |87 
Diyarbakır Milletvekili Cavit Ekin ve Kastamonu Mil
letvekili Muzaffer Akalın' m, Bankalar ve Devlet mües
seseleri memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hak
kındaki Kanunda değişiklik yapan 4021 sayılı Kanunun 
6 ncı maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 

ve Bütçe Komisyonu raporu (2/50) 

Yüksek Başkanlığa 

Bankalar ve Devlet müesseseleri memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 365!) sayılı 
Kanunda değişiklik yapan 4621 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine değiştirilmesi hakkmda hazria-
dığımız kanun teklifini gerekçesiyle birlikte sunuyoruz. 

derekenin yapılmasına emir buyrulmasmı diler, saygılarımızı arzederiz. 
4 . VI. 1917 

Diyarbakır Milletvekili Kastamonu Milletvekili 
C. Ekin M. Akalın 

Gerekçe 

Memurlara öz evlâtları ile infak etmekte oldukları üvey evlâtları için ayda (10) lira çocuk 
zammı verildiği malûmdur. 

Muhtelif kanunların çocuk zamlarına dair olan maddelerinin metinlerinde münhasıran evlât ve 
üvey evlâttan bahsedilip Kanunu Medeni hükümlerine göre edinilmiş evlâtlıklar zikredilmemiş oldu
ğu cihetle bunlara zam verilmemekte idi. 

Bu muameleye kanaat getirmiyen ilgililer tarafından idari kaza mercilerinde açılmış bulunan 
dâvalarda evlâtlıklara da çocuk zammı verileceği kabul edilmekte i<ii ise de idare bu kararları hâdi
seye muhasır sayıp kanun hükümlerinin bu şekilde zam ödenmesine müsait bulunmadığı noktai naza

rında ısrar etmekte olduğundan tatbikatta bu ihtilâf uzayıp gitmekte idi. 
Nihayet 21 . Vr . 1947 tarihinde kabul buyuru lan 5049 sayılı Kanun, Medeni Kanun hükümle

rine göre tescil edilmiş evlâtlıklara da çocuk zammı verileceğini kabul etmek suretiyle 3656 sayılı 
Kanuna tâbi memur grupları için bu meseleyi nihai şekilde hyileuuiş bulunmakta ise de bu kanun 
münhasıran 3656 sayılı Kanuna tâbi memurlar hakkında kaabili tatbik olup Devlet Ekonomi Kurum
ları memurlarına uygulanmasına imkân bulunmadığında! aynı ihtilâf konusu onlar hakkında de 
vam edeceğinden başka, Devlet memurları ile kurumlar memurları arasında mevzuat itibariyle bu 
noktada bir fark hâsıl olmuş bulunacaktı. 

İşte Devlet memurları hakkındaki bu hükmün aynen Bankalar ve Kurumlar memurları hakkın
da da uygulanması maksadiyle ilişik tasarı hazırlanmıştır. 



Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 2/50 
Karar No. 98 

7 . VI . 1947 

Yüksek Başkanlığa 

Bankalar ve Devlet Müesseseleri Memurları 
Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair 3659 sa
yılı Kanunda değişiklik yapan 4621 sayılı Ka
nunun 6 ncı madesinin değiştirilmesi hakkında 
Diyarbakır Milletvekili Cavit Ekin ile Kasta
monu Milletvekili Muzaffer Akalın tarafından 
hazırlanan kanun teklifi Komisyonumuza hava
le edilmekle Maliye Bakanının huzuriyle görü
şüldü. M 

Kanun teklifinin konusu Medenî Kanun hü
kümlerine göre memur tarafından evlât edinil
miş çocuklar için de çocuk zammı verilmesini 
sağlamaktan ibaret olup bu esas 3656 sayılı Ka- B. Alpman 
nuna tâbi memurlar hakkında esasen Yüksek Diyarbakır 
Meclis tarafından 5049 sayılı kanunla kabul bu- S. Vluğ 
yurulmuş olduğu cihetle aynı esasın 5049 sayılı Urfa 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten muteber ol- E. Tekeli 

mak üzere 3659 sayılı Kanuna tâbi memurlar 
hakkında da uygulanması tabiî görüldüğünden 
kanun teklifi Komisyonumuzca oybirliği ile ka
bul edilmiştir. 

Kamutayın tasvibine arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. 
Edirne Diyarbakır 
N. Gündüzalp C. Ekin 
Afyon K. 
M. Aksar 

Aydın 

Bu rapor Sözcüsü 
Kastamonu 

il/. Akalın 
Ankara Ankara 

N. C. Akkerman C. Gölet 
Diyarbakır Diyarbakır 

V. Dicleli 1. H. Tigrel 
Kocaeli Niğde 

/ . B. Aksal B. Oiirsoy 
Yozgat 
S. t çöz 

DİYARBAKIR MİLUTVEKÎLİ CAVİT EKİN 
VE KASTAMONU MİLLETVEKİLİ MUZAF

FER AKALIN'IN KANUN TEKLİFİ 
Bankalar ve Devlet Müesseseleri Memurları Ay-
hkt rainin Tevhit ve Teadülü hakkındaki S659 sa
yılı Kanunda değişiktik yapan 4621 sayılı Ka
nunun (i ncı mail leşinin değiştirilmesi hakkın d'.ı 

kanun tasarısı 
MADDE 1. — 17 . VII . 1944 tarihli ve 4621 

sayılı Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

A) Bu müesseseler memurlarına her çocuk 
için (10) lira aylık çacuk zammı verilir. 

Medeni Kanım hükümlerine göre memur tara
fından evlât edinilmiş çocuklar ile memurun in-
fak etmekte olduğu üvey çocuklara da çocuk 
zammı verilir. Ana ve babanın her ikisi de me
mur ise çocuk zammı babasına verilir. 

Evlât edinilen çocukların öz baba ve anaları
na bu zam verilmez. 

B) Aşağıdaki çocuklar için zam verilmez: 
1. Evlenen erkek ve kız çocuklar; 
2. 19 yaşını dolduran erkek, yirmi beş ya

şını dolduran kız çocuklar (19 yaşını bitirdiği 
halde yüksek tahsile devam etmekte bulunan er
kek çocuklar için 25 yaşını geçmemek üzere tah
sillerini tamamlayıncaya kadar bu zammın veril
mesine devam olunur.) 

3. özel veya tüzel kişiliklerden aylık veya 
gündelik alan çocuklar; 

CHÇİOİ MADDE — Medeni Kanun hüküm
lerine göre evlât edinilmiş çocuklar için bu ka
nunun yürürlüğe girmesinden önce ödenen ço
cuk zamları geri alınmaz. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür. 

»>••« 
( S. Sayısı : 187 ) 



S. Sayısı: 188 
Diyarbakır MilfetaHtffî Cavft Ekin w Kastamonu Mil-
letvekili Muzaffer Akafın'rn, Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğü memur ve hizmetli
lerinin ücretlerine dair olan kanunda değişiklik yapan 
4620 ve 5000 sayılı Kanunların bazı hükümlerinin 

değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Bütçe 
Komisyonu raporu (2/51) 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Demir Yolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü memur ve hizmetlilerinin ücretle
rine dair olan kanoşda değişiklik yapan 4620 ve 5000 sayılı kanunların bazı hükümlerinin değiş
tirilmesi hakkmcfeş^İazırladığımız kanun teklifini gerekçe ile birlikte sunuyoruz. 

Gerekenin yapılmasına emir Duyurulmasını diler, saygılarımızı arzederiz. 4 . VI . 1947 
Diyarbakır Milletvekili Kastamonu Milletvekili 

('. tikin M. Akalın 

Gerekçe 

Memurlara, öz evlâtlariyle infak etmekte oldukları üvey evlâtları için ayda (10) lira çocuk 
zammı verildiği malûmdur. 

Muhtelif kanunların çocuk zamlarına dair ol m maddelerinin metinlerinde münhasıran evlât ve 
üvey evlâttan bahsedilip Kanunu Medeni hükümlerine göre edinilmiş evlâtlıklar zikredilmemiş ol
duğu cihetle bunlara zam verilmemekte idi. 

Bu muameleye kanaat getirmiyen ilgililer tarafından idari kaza mercilerinde açılmış bulunan 
dâvalarda evlâtlıklara da çocuk zammı verileceği kabul edilmekte idi ise de idare bu kararları ha
diseye münhasır sayıp kanun hükmünün bu şekilde zam ödenmesine müsait bulunmadığı noktai 
nazarında ısrar etmekte olduğundan tatbikatta bu ihtilaf uzayıp gitmekte idi. 

Nihayet 21 . V . 1947 tarihinde kabul buyurulan 5049 sayılı Kanun, Medeni Kanun hükümleri
ne göre tescil edilmiş evlâtlıklara da çocuk zammı verileceğini kabul etmek suretiyle 3656 sayılı 
Kanuna tâbi memur grupları için bu meseleyi nihai şekilde halletmiş bulunmakta ise de bu ka
nun münhasıran 3656 sayılı Kanuna tâbi memurlar hakkında kaabili tatbik olup Özel Barem Ka
nunları bulunan Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü- memurlarına uy
gulanmasına imkân bulunmadığından aynı ihtilaf konusu onlar hakkında devam edeceğinden baş
ka, Devlet memurları ile Devlet Demiryolları ve Limanları İşletmesi Genel Müdürlüğü memurla
rı arasında mevzuat itibariyle de bu noktada bir fark hâsıl olmuş bulunacaktı . 

Devlet memurları hakkındaki bu hükmün aynen sözü geçen işletme memurları hakkında da 
uygulanması maksadiyle ilişik tasarı hazırlanmıştır. 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 2/51 
Karar No. 97 

7 .VI . 194', 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Genel Müdürlüğü memur ve hizmetlilerinin üc
retlerine dair olan Kanunda değişiklik yapan 
4620 ve 5000 sayılı Kanunların bazı hükümleri
nin değiştirilmesi hakkında Diyarbakır Millet
vekili Cavit Ekin ile Kastamonu Milletvekili 
Muzaffer Akalın tarafından hazırlanan kanun 
teklifi Komisyonumuza havale edilmekle Maliye 
Bakanının huzuriyle görüşüldü. 

Kanun teklifinin konusu Medeni Kanun hü
kümlerine göre memur tarafından evlât edinil
miş çocuklar için de çocuk zammı verilmesini 
sağlamaktan ibaret olup bu esas 3656 sayılı Ka
nuna tâbi memurlar hakkında esasen Yüksek 
Meclis tarafından 5049 sayılı Kanunla kabul edil
miş olduğu cihetle aynı esasın 5049 sayılı Kanıı-

un yürürlüğe girdiği tarihten muteber olmak 

üzere 4620 sayılı Kanuna tâbi memurlar hak
kında da uygulanması tabiî görüldüğünden ka
nun teklifi Komisyonumuzca oy birliği ile ka
bul edilmiştir. 

Kamutayın tasvibine arzedilmek üzere Yüksel 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Bu rapor Sözcüsü 
Edirne 

M. N. Gündüzalp 
Afyon K. 
M. Aşkar 

Aydın 
R. Alpman 

Diyarbakır 
Ş. Uluğ 

Urfa 
E. Tekeli 

Diyarbakır 
C. Ekin 
Ankara 

İV. C. Akkerman 
Diyarbakır 
V. Dicleli 

Koca^Ji-
î. R. Aksal 

Kastamonu 
M. Akalın 

Ankara 
C. Gölet 

Diyarbakır 
/ . Tl. Tigrel 

Niğde 
R. Gür soy 

Yozgad 
8. İçöz 

DİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ CAVlT 
EKİN VE KASTAMONU MlLLETVEKÎLt MU

ZAFFER AKALIN'İN KANUN TEKLlFl 
l)vvl< l Demiryolları ve Limanlan İşletme Ge
nel Müdürlüğü memur ve hİMnetlilerinin ücret
lerine dair olan Kanunda değişiklik yapan 1620 
ve 5000 sayılı Kanunlara bazı hükümlerinin 

değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
MADDE 1. — 17 . VII . 1944 tarihli ve 4620 

sayılı Kanunun 8 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

A) Daimî memur ve hizmetlilerle 3173 sa
yılı Kanun mucibince ücretlerini alan işçi, amele 
ve hamallara her çocuk için 10 lira çocuk zammı 
verilir. 

Medeni Kanun hükümlerine göre memur ta
rafından evlât edinilmiş çocuklar ile memu
run infak etmekte olduğu üvey çocuklara da 
çocuk zammı verilir. Ana ve babanın her ikisi 
de memur ise çocuk zammı babasına verilir. 

Evlât edinilen çocukların öz baba ve ana
larına bu zam verilmez. 

B) Aşağıdaki çocuklar için zam verilmez: 
1. — Evlenen erkek ve kız çocuklar, 
2. — 19 yaşını dolduran erkek, 25 yaşını dol-

dıran kız çocuklar (19 yaşını bitirdiği halde 
yüksek tahsile devam etmekte bulunan erkek 
çocuklar için 25 yaşını geçmemek üzere tahsil
lerini tamamlayıncaya kadar bu zammın ve
rilmesine devam olunur). 

3. — özel veya Tüzel kişilerden aylık veya 
gündelik alan çocuklar, 

GEÇîtCt MADDE : Medeni Kanun hüküm
lerine göre evlât edinilmiş çocuklar için bu ka
nunun yürrülüğe girmesinden önce ödenen ço
cuk zamları geri alınmaz. 

MADDE 2. ~ 29 . i . 1947 tarihli ve 5000 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesi kaldırılmıştır. 

MADDE 3. - - Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 4. Bu kanunu Malive ve Ulaştır
ma Bakanı yürütür. 

( S. Sayısı : 188 ) 



S. Sayısı: 189 
izmir Milletvekilleri Şevket Adalan ve Sait Odyak'ın, 
1890, 1980 ve 2395 sayılı İktisadî Buhran, Muvazene 
ve Kazanç Vergisi Kanunlarının bazı hükümlerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Çalışma, Ma

liye ve Bütçe Komisyonları raporları (2/34) 

21 Al. 1947 
Yüksek Başkanlığa 

1890, 1980 ve 2395 sayılı kanunların bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında hazırlamış oldu
ğumuz kanun' teklifi ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. Kanuniyet kesbetmesi için gereken ko
misyonlara havalesini arzeyleriz. 

İzmir Milletvekili • îzmir Milletvekili 
Ş. Adalan #. Odyak 

Gerekçe 

Hizmet erbabı kazançlarını vergilendiren 2395 numaralı Kazanç Vergisi Kanunu, 1890 numa
ralı İktisadi Buhran Vergisi Kanunu ve 1980 numaralı Muvazene Vergisi Kanunu ile işçi günde
liklerine tanınan istisnaların bugünkü şartlara göre ayarlanması ieabettiğine kaani bulunduğumuz
dan, bu maksadı temin gayesiyle hazırladığımız kanun teklifini sunuyoruz. 

Yukarıda numaraları yazılı kanunlardan Kazanç ve Muvazene Vergisi Kanunlarının istisnalara 
nıütaallik lıükümlerine göre, 80 kuruşa kadar olan işçi gündelikleri ile 120 kuruşa kadar olanların 
80 kuruşu bu vergilerden müstesna bulunduğu, Buhran Vergisi Kanununda ise bir ay zarfında 
alınan ve 30 lira ve daha aşağı olan yevmiye tutarının vergiden istisna edildiği malûmdur. 

Bu hükümlerin iki sebepten dolayı değiştirilmesi icabettiği düşüncesindeyiz: 
1. İstisna hükümlerinin bugünün şartlarımı göre uydurulması; 
2. İstisna mekanizmasındaki aksaklığın düzeltilmesi. 
1. tstisna hadlerinin bugünün şartlarına uydurulması: 

Bilindiği üzere, işçi gündeliklerine tanınan muaflığın başlıca sebebi, işçinin en zaruri ihti
yaçlarına .karşılık olan kazancını vergi dışı bırakmaktır. Bu kazancın miktarı: 

a) Kazanç Vergisi bakımından, ilk defa, 12 . V I . 1937 tarihli ve 3258 sayüı Kanunla günde 
60 kuruş olarak tesbit edilmiş, bilâhara 26 . V I . 1938 tarihli ve 3470 numaralı kanunla 80 kuruşa 
çıkarılmıştır. 

b) 30 . XI . 1.93i tarihli 1890 numaralı İktisadi Buhran Vergisi Kanunu ayda 30 lira (birayda 
vasati 25 iş günü bulunduğu kabul edilirse, günde 120 kuruş) olarak tâyin eylemiştir. 

c) Muvazene Vergisi bakımından; 25 . V . 1938 tarihli 3404 numaralı Kanunla, Kazanç Vergi
sinde olduğu gibi, günde 80 kuruş olarak tesbit edilmiştir. 

Kabul edildikleri tarihlerde mâna ve kıymet ifade eden bu istisna hadleri, iktisadi şartlarda 
vukua gelen derin değişiklikler karşısında halen maksadı teminden çok uzaklaşmış bulunmaktadır. 

Bugünün vergi telâkkileri meyanında, enaz, varidat mülâhazaları kadar yeralan içtimai telâk
kiler, vergi karşısında hizmet erbabına ve bilhassa gündelikle çalışan, yani devam ve istikrarı belli 
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olmıyan sâyleriyle hayatını kazanan, işçi sınıfına, asgari had dahilinde geçineceğini temin eden bir 
muafiyet tanımayı icabettirmektedir. 

Bu konuda önemli olan şey, muafiyet haddinin miktarını tesbit etmek davasıdır. Bu miktarın 
yeniden tesbiti oldukça güç bir mevzu te§kil etmektedir. Teklif ettiğimiz kanun lâyihasında, bu mik
tarı günde 200 kuruş olarak tespit ettik. Bu haddi tâyin ederken dayandığımız esas, harbden evvelki 
80 kuruşun ifade ettiği iştira kabiliyetinin, bugün en aşağı 200 kuruşun muadili olduğunu gösteren 
hakikatlerdir. 

2. Muafiyet makanizmasmdaki aksaklığın düzeltilmesi : 
Kazanç, İktisadi buhran ve Muvazene Vergisi Kaunulariyle kabul edilmiş olan işçi gündeliği 

muafiyetine mütaallik hükümlerin bünyesinde, gayeyi ortadan kaldıracak ve hattâ işçiyi fazla çalış
maktan menedecek şekilde çok mühim bir aksaklık mevcuttur. Bu aksaklık, Kazanç ve Muvazene Ver
gisi Kanunlarında, esas ve şekil bakımından birbirinin tanıamiyle aynıdır, iktisadi Buhran Vergisi 
Kanunundaki ise bunlardan farklıdır. Bu aksaklıkları izah edelim. 

Kazanç ve Muvazene Vergisi Kanunlarının işçi gündelikleri muafiyetine mütaallik hükümlerine 
göre, 80 kuruşa kadar olan işçi gündelikleri tamamen, 120 kuruşa kadar olanların da 80 kuruşu 
kazanç ve muvazene vergilerinden muaftır. Gündelik 121 kuruş olunca muafiyet nazarı itibara 
alınmaksızın, bu miktarın tamamı vergiye tâbi tutulmaktadır. Şöyle ki, gündeliği 120 kuruş 
olan, bir işçinin, vergiler çıktıktan sonra eline geçen (120 - - 1 1 = 10!)) net miktar .10!) kuruş 
olduğu halde, bu işçinin gündeliği, bir kuruş; artıp da, 121 kuruş olunca, vergiler çıklıktan sonra 
eline geçen safi miktar (121 — 32 ~- 8!)) birdenbire S!) kuruşa düşmektedir. 

Muafiyet mekanizmasının bozukluğu ve adaletsizliği yüzünden, işçinin eline geçen parada, azal
ma olmaması için, günde 139 kuruş kazanacak şekilde gayret sarfetmesi, yani gayretini % 15 
nispetinde artırması lâzımdır ki, bu da günde bir saat fazla çalışmağa tekabül eder. Şu vaziyete 
göre, 120 kuruş gündelikle çrlışan işçiler, hiçbir zaman, bu miktar ile 13!) kuruş arasında bir 
yevmiye ile çalışmakta 'menfaat göremiyecekler ve buna heves etmiyeceklerdir. Çünkü fazla 
çalıştıkları takdirde zarar göreceklerdir. 

Bu mahzurun, iktisadi'bakımdan arzettiği ehemmiyeti uzun uzadıya anlatmayı zait görmek
teyiz. 

iktisadi Buhran Vergisi Kanunundaki istisna hükmüne gelince, bu kanun, işçi gündeliği mua
fiyetini, aylık tutarı üzerinden, 30 lira olarak tesbit etmiştir. Bu istisnanın tatbikatı son dere
cede karışık ve bazı hallerde indî birtakım faraziyelere istinat ettirilmekte ve çok kere de, muafi
yetin fiilen ortadan kalkmasını mucip olmaktadır. 

Çünkü, Buhran Vergisi Kanunu istisnayı aylık esasa bağlamış ve gündelikleri nazara almamış 
olduğu ve gündelikle çalışan işçiler için müesseselerde haftalık ödeme esası cari bulunduğu cihetle, 
bir işçinin ayın bütün iş günlerinde çalışıp çalışmıyacağmı ve bu itibarla aylık istihkakının istisna 
haddi içinde kalıp kalmıyacağmı evvelden kestirmek imkânsız bulunmaktadır. 

Sunduğumuz kanun teklifinde formüle edilen maddeler, yukarıda belirtilen mahzurları tanıamiyle 
o rt adan kaldırmaktad ır. 

Memleketimizin bugünkü içtimai ve iktisadi icaplarına uygun bulunduğu kanaatiyle hazırlayıp 
arzettiğinıiz kanun teklifinin ilgili komisyonlara havale buyurulmasını dileriz. 

( S. Sayısı: 189 ) 
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Çalışma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Çalışma Komisyonu 

Esas No. 2/34 
Karar No. 10 

28 . V . 1947 

Yüksek Başkanlığa 

izmir Milletvekilleri Şevket Adalan ve Sait 
Odyak arkadaşlarımız tararfından verilip 14.IV. 
1947 tarihinde komisyonumuza havale buyuru-
lan ve 2395 ve 1890 ve 1980 sayılı Kazanç, İkti
sadi buhran ve Muvazene vergileri Kanunları
nın bazı hükümlerinin değiştirilmesine dair olan 
tasarı Maliye Bakanı< ile ilgililer huzurunda in
celendi. 

Yürürlükte olan Kazanç Kanununa göre işçi 
gündeliklerinden (80) kuruşa kadar olan mik
tarı ile (120) kuruşa kadar olan işçi gündelikle
rinin (80) kuruşu, en aşağı geçim seviyesi ad
dedilerek vergiden istisna edilmiştir. Fakat geçim 
şartlarının değişmesi yüzünden bu muafiyet 
âdeta hükümsüz kalmıştır. Teklif edilen kanun 
tasarısı ile Kazanç Kanununda kabul edilen en 
aşağı geçim miktarının işçi gündeliklerinde iki 
yüz kuruşa çıkarılması istenilmekte ve bundan 
yukarı gündelik alanlardan da aneak bu miktar
dan fazlasmuı vergiye tâbi olması arzu edilmek
tedir. 

Komisyonumuz aşağıdaki sebeplere mebni 
tasarının kabulü lâzım gel d iğine kaani olmuştur: 

1) Kazanç kanuniyle kabul edilmiş istisna 
haddinin geçim şartlarının değişmesi sebebiyle 
(80) kuruşta bırakılması yerinde görülmemiştir. 
Bunun hiç olmazsa arkadaşlarımızın teklif etti
ği miktara çıkarılması adalet icabıdır. 

2) işçi gündeliği (120) kuruştan fazla oldu
ğu zaman bütün gündelikten vergi alınması 
gündeliklerine ufak zam gören işçiyi bu zamdan 
faydalandırmamaktadır. Bu durumun ıslahı 
gereklidir. 

3) Karne usulile vergi veren işçiler çok az 
bir vergiye tâbi iken muntazam bir iş yerinde ve 
devamlı şekilde çalışanlardan onlara nispetle 
çok fazla vergi alınması açık bir adaletsizlik 
olduktan başka işinde mehareti olan işçileri 
ensdüstri alanlarından uzaklaştırmaktadır. 

Her ne kadar yüksek Mecliste müzakere edil
mekte olan Gelir Vergisi tasarısı yürürlüğe gir

diği zaman bu durum ıslah edilecekse de Ge
lir Vergisi tasarısı bu yıl kabul edilse bile an
cak 1949 yılında tatbik edilebilecektir. O vakte 
kadar Kazanç Vergisi rejimi dâhilinde bu tadi
lin yapılması zaruri görülmüştür. 

Komisyonumuz tasarı hakkında Maliye Ba
kanını da dinlemiştir. Maliye Bakanı Millet
vekili arkadaşlarımızın teklifinin yerinde ol
duğunu ve yalnız 1947 yılı gelirlerinde eksik
lik doğuracak olan bu tasarının Ekim ayın
dan itibaren yürüklüğe girmesi uygun bulun
duğunu söylemiştir. Bu son teklifi kabul eden 
komisyonumuz Maliye Bakanı ile mutabakat 
halinde maddelerin müzakeresine geçmiştir. 

Birinci maddenin müzakeresinde en aşağı 
gündelik mikdarınm «Gelir Vergisinde olduğu 
gibi» işçinin bekâr, evli ve çocuklu olmasına 
göre derecelendirilmesi düşünülmüş ise de ta
sarının yapmak istediği tâdil Kazanç Vergi
si rejimi içinde bir değiştirme olmasına göre 
bu derecelendirme işinin Gelir Vergisine bırakıl
masına karar verilmiştir. 

Tadili teklif olunan kanunlarla bu tasarıda 
mevcut bulunan gündelik tâbirinin vergi matra
hının tesbitinde tereddütlere meydan vermesi 
ilılimali düşünülmüş ve Sümerbank ve Btibank 
mümessilleriyle görüşülerek, işçi istihkaklarının 
açık olarak gündelik şeklinde verilmeyen haller
de ve meselâ götürü iş verildiği zamanlarda ver
gi bağış l ılığın m nasıl hesap edilmesi gerekli ola
cağına dair yeni bir fıkra ilâvesine lüzum gö
rülmüştür. İlâve edilen fıkraya göre işçi istih
kakı gündelik şeklinde verilmeyen hallerde on
ların istihkakları çalıştıkları veya ücrete müs
tahak oldukları güne bölünecek ve elde edilen 
rakamın (200) kuruşu vergiden bağışlı olacaktır. 

Bazı iş verenler vergiyi doğrudan doğruya 
kendileri vermekte ve işçi ile bu tarzda muka
vele yappmaktadırlar. Bu tasarının hedefi 200 
kuruştan aşağı gündelikten vergi almamak oldu
ğuna göre vergiden bağışlanan miktardan yal
nız işçinin faydalanması lâzımdır. Kanun Yük-
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sek Meclisçe tasvip edilirse bu nevi iş yerlerin
de çalışanların da bu bağışhlıktan faydalanma
ları için gerekli tedbirlerin alınması hususunun 
Çalışma Bakanlığından temenni edilmesine de 
ayrıca karar verilmiştir. 

Yukrıda arzedilen sebeplere dayanılarak ka
bul edilen ve karara bağlanan tasarı ilgili komis
yonlara havale ve Kamutaya arzedilmek üzere 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Komisyon Başaknı Sözcü Kâtip 

Zonguldak Denizli 7A nguldak 
E. Erişirgil H.Oral A. R. încealemdaroğlu 

Çoruh Burdur Zonguldak 
A. Çoruh Dr. M. §. Korkut î. Ergener 

Mardin Zonguldak 
A. Kal av S. Koçer 

Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 

Esas No. 2/34 
Karar No. 26 

Yüksek Başkanlığa 

2;i9f>, 1890, 1980 sayılı Kazanç, iktisadi Buh
ran ve Muvazene Vergileri Kanunlarının bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında izmir 
Milletvekillerinden Şevket Adalan ile Sait, Od-
yak tarafından hazırlanıp Çalışma Komisyonun
ca kabul olunan kanun teklifi Komisyonumuza 
havale olunmakla Maliye ve Ekonomi Bakan
lıklarının temsilcilerinin huzuru ile okunup in
celendi. 

Kazanç ve Muvazene Vergileri Kanunlarına 
göre işçi ücretlerinden 80 kuruşa kadar olan
ları tamamen ve 80 kuruş ile 120 kuruş arasın
da olanlarının da 80 kuruşu vergiden bağışık 
tutulmakta fakat günlük kazanç 120 kuruşu 
geçtiği takdirde tamamından vergi alınmaktadır. 

İktisadi Buhran Vergisi Kanununa göre ise 
ayda, 30 liraya kadar olan kazançlar vergiden 
bağışık tutulmakta fazlası vergiye matrah teş
kil eylemektedir. 

Bu kanunlardaki bağışıklık hadleri birbirine 
uymamakla beraber kabul tarihlerindeki fi
yat endekslerine ve ücret seviyelerine göre bir 
kıymet ifade ettikleri de muhakkaktır. Halbu
ki harb içinde hayat pahalılığı ve bunun zaruri 
neticesi olarak işçi ücretleri artmış ve asgari 
ücret 120 kuruşun üstüne çıkmıştır. Bu suret
le Kazanç ve Muvazene Vergileri Kanunların
daki bağışıklık hiç işlemez bir vaziyete düştü
ğü gibi, paranın iştira kabiliyetini kaybetmesi 

4 . VI. 1947 

yüzünden Buhran Vergisi Kanundaki 30 liralık 
bağışıklık da konulmasındaki maksadı sağla
maktan uzaklaşmıştır. 

Diğer taraftan hayal pahalılığı harbin ba-
şmdarıberi üç dört misli artmış fakat işçi üc
retleri bunu tamamen karşüıyumanuştır. Bu
yandan ücret artışı ile karşılanamıyan hayat 
pahalılığı diğer yandan mevcut kanunlardaki 
vergi bağışıklığının işlemez bir hale gelmesi, 
günlük çalışmaları ile zor geçinen ve bu itibarla 
sosyal himayeye lâyık olan bu az kazançlı mü
kellefleri sıkıntılı ve güç bir duruma sokmuş 
bulunmaktadır. 

İler ne kadar Geçici Komisyonda görü
şülmekte olan Gelir Vergisi tasarısı enaz 
geçim indirimi ile işçi ücretlerinde yapıl
ması gereken bağışıklığı da halletmiş ise 
de o tasarının kanuniyet kazanıp yürür
lüğe girmesi için daha uzunca bir zamanın geç
mesi gerekmektedir. 

İşçi hayatında ferahlatıcı bir tesiri olacak 
olan işbu teklif, yukardaki sebeplerle Komis
yonumuzca da uygun görülmüş ve Çalışma Ko
misyonunun hazırladığı metin esas itibariyle 
kabul olunmuştur. Ancak Çalışma Komisyonu
nun dördüncü maddesi suiistimallere yol aça
cak mahiyette görüldüğünden yeniden yazıl
mıştır. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gön-
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derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Maliye Komisyonu 

Başkanı Sözcü 
îzmir Samsun 

AŞ'. A dalan R. Isıtan 
Çankırı 

İt. Dolunay 

Kâtip 
Urfa 

V. Gerger 
Elâzığ 

F. Karakaya 
İmzada bulunmadı 

Kastamonu 
//. Çelen 

Sinob 
L. Aksoy 

İmzada bulunmadı 

(J 

Kütahya 
H. Gedik 

İmzada bulunmadı 

Z. 

Tokad 
. Kovalı 

Tekirdağ 
E. Cczaroğlu 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 2/34 
Karar No. 99 

7 .VI . 1947 

Yüksek Başkanlığa 

1890, 1980 ve 2395 sayılı Kanunların bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında İzmir Mil
letvekili Şevket Adalan ve Sait Odyak tararla
rından yapılan kanun teklifi Çalışma ve Maliye 
Komisyonları raporlariyle birlikte Komisyonu
muza verilmekle, Maliye Bakanı Halid Nazıı i 
Keşmir hazır olduğu halde incelenip görüşüldü. 

Kazanç, Muvazene ve İktisadi Buhran Vergi
leri Kanunları, yürürlüğe girdikleri tarihlerde
ki geçim şartlarını gözönünde bulundurarak işçi 
gündeliklerinde enaz geçim haddi olmak üzere 
kabul ettiği bir miktarı bu vergilerden muaf tut
muş bulunmaktadır ki, bu miktarla; 

Kazanç Vergisi Kanununda 1937 yılında gün
delik olarak 60 ve 1938 yılında ise değiştirilerek 
80 kuruş; 

İktisadi buhran vergisinde 1931 yılında ay
da 30 lira ki, günde 120 kuruş; 

Muvazene vergisinde ise 1938 yılında günde 
80 kuruş; olarak tesbit edilmiştir-; 

Teklif sahipleri; bu muaflık hadlerinin tâyin 
ve tesbitinde kabul edildikleri zamanın ekono
mik şartları hâkim olmakla beraber esasen mat
rah itibariyle aralarında bir nispet mevcut ol
madığı; geçim şartlarının bugünkü durumu kar
şısında bu muaflık hadlerinin devamının made-
lete uygun olmadığı ve aynı zamanda bu ver
gilerin uygulanmasında esaslı aksaklıklar bulun
duğu, meselâ kazanç ve muvazene vergilerinde 

80 kuruş gündelik muaf tutulduğu halde 80 ku
ruştan yüksek olan gündeliklerde ancak 120 ku
ruşa kadar olanların 80 kuruşu muaflığa alındığı 
ve 121 kuruştan itibaren gündeliğin tamamı 
vergiye tâbi tutulmak suretiyle 121 kuruş alanın 
120 kuruş alandan eline daha az para geçmesi 
gibi mantıki olmıyan neticeler doğurduğu ve İk
tisadi Buhran Vergisinde bu tatbikatın daha 
karışık bir şekil aldığı beyan edilerek muaflığa 
esas olacak gündeliğin 200 kuruş olmasını ve 200 
den fazla gündeliklerin miktarı ne olursa olsun 
200 kuruşun muaf tutulmasını ve bu haddin 80 
kuruşa nazaran bugünkü fiyat artışlarına da 
tevafuk eder olduğunu düşünerek bu kanun tek
lifini Yüksek Meclise arzettikleri yapılan ince
lemelerden ve alınan izahlardan anlaşılmış, Ça
lışma ve Maliye Komisyonlarınca da uygun gö
rülen teklif Komisyonumuzca da esas olarak ka
bule değer görülmüştür. 

Komisyonumuz Maliye Komisyonu metnini 
esas tutarak aşağıda arzedilen değişiklikleri yap
mıştır. 

Tasarının birinci maddesini Maliye Komis
yonu 2395 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 3470 
sayılı Kanunla değiştirilen 16 ncı fıkrasının de
ğiştirilmesi suretinde kaleme almış ise de 3470 
sayılı Kanunun 16 ncı fıkrayı tamamiyle değiş
tirmeyip bu fıkraya yeni bir hüküm eklendiğin
den Komisyonumuz, 2395 sayılı Kazanç Vergisi 

( S. Sayısı : 189 ) 



- 6 -
Kanununun 3 ncü maddesinin 16 ncı fıkrasının 
değişikliği suretinde maddeyi yazmış ve bu ara
da 3470 sayılı Kanunla eklenen hüküm de bu ta
sarı ile değişmiş olduğundan ayrı bir madde ile 
bu kanunun ikinci maddesini ilga etmek suretiy
le usul bakımından bir değişiklik ve bazı ibare 
ve yazı düzeltmeleri yapmıştır. 2, 3, 4 ncü mad
delerde vuzuh ve yazı bakımından bazı değişik
likler yapılmıştır. Yukarıda arzedilen sebeple 
tasarıya 5 nei madde eklenmiş ve 5 ve 6 ncı 
maddeler numaraları değiştirilmek suretiyle ka
bul edilmiştir. 

Tasarı, bu değişikliklerle Kamutayın onayına 

İZMİR MİLLETVEKİLLERİ ŞEVKET ADA-
LAN VE SAİT ODYAK'IN TEKLİFİ 

2395, 1890, 1980 sayılı Kanunların bazı hüküm
lerini değiştiren kanun tasarın 

MADDE 1. — 2395 sayılı Kanunun üçüncü 
maddesinin 16 ncı fıkrasına, 3458 sayılı Kanun
la eklenen ve 3470 sayılı Kanunla değiştirilen 
fıkra, aşağıdaki şekle konulmuştur: 

200 kuruşa kadar olan işçi gündelikleri. 
(200 kuruşu geçen gündeliklerden bu miktar 

indirildikten sonra kalan meblâğ vergiye mat
rah tutulur). 

MADDE 2. — 1890 sayılı İktisadi Buhran 
Vergisi Kanununun 2 nei maddesinin D fıkrası 
şu şekilde değiştirilmiştir : 

D) Bir ay zarfında maaş vey ücret namiy-
le aldıkları meblâğ 30 lira ve daha aşağı olan
larla (Ankara şehri için bu had 60 liradır). 
200 kuruşa kadar olan işçi gündelikleri (200 ku-

arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bu Rapor 

Başkan Başkan V. Sözcüsü 
Edirne Diyarbakır Diyarbakır 

M. N. Gündüzalp C. Ekin V. Dicleli 
Afyon K. Ankara Ankara 
M. Aşkar N. C. Akkerman C. Gölet 

Aydın Diyarbakır Diyarbakır 
R. Alpman 1. H. Tigrel Ş. TJluğ 
Kastamonu Kocaeli Niğde 
M. Akalın 1. R. Aksal R. Gür soy 

Urfa Yozgad 
E. Tekeli S. îçöz 

ÇALIŞMA KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRÎŞÎ 

239fi, 1890 ve 1980 sayılı Kanunların bezi hü
kümlerini değiştiren kanun tasarısı 

MADDE 1. — 2395 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin 3470 sayılı Kanun ile değiştirilen 16 
ncı fıkrası aşağıdaki şekle konulmuştur. 

Umumi, Mülhak ve Hususi bütçelerden yalın/ 
ücıt alıp bir ay içinde istihkakı yirmi lirayı geç-
miyen kadro dahilindeki müstahdemin ücretle
riyle istihkak miktarı yüz lirayı geçmiyen ma
aşların yirmi lirası; Tahsisatiyle beraber elli li
ra ve ondan aşağı olan tekaüt, maluliyet, yetim 
ve dul maaşları 200 kuruşa kadar olan işçi gün
delikleri. (İşçilerin istihkakları gündelikten baş
ka esaslara göre hesaplanan hallerde işçinin bir 
aylık istihkakı çalıştığı veya ücrete müstahak 
olduğu günlere bölünür. Ve elde edilen miktar 
gündelik addedilir; İşçi gündelikleriyim yalnız 
ikiyüz kuruştan fazlası vergiye tâbidir. 
İşçilerin ücretli izinli bulundukları günlere ait 
gündeliklerinin ^ ergisi de Lu usule göre hesap
lanır.) 

MADDE 2. — 1890 sayılı İktisadi Buhran 
Vergisi Kanununun ikinci maddesinin (D) fık
rası şu şekilde değiştirilmiştir: 

D) Bir ay zarfında maaş veya ücret namı 
ile aldıkları meblağ (30) lira ve daha aşağı olan
lar (Ankara şehri için bu had 60 l i radır) ; 200 
kuruşa kadar olan işçi gündelikleri; (İşçilerin 

< ı > ı 
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MALİYE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTiRiŞt 

2395, 1890 ve 1980 sayılı Kanunların bazı hü
kümlerini değiştiren kanun tasarısı 

MADDE 1. — 2395 sayılı Kanunun 3 neü 
maddesinin 3470 sayılı Kanunla değiştirilen 16 
neı fıkrası aşağıdaki şekle konulmuştur : 

Umumi, Mülhak ve Hususi bütçelerden yal
nız ücret alıp bir ay içinde istihkakı yirmi li
rayı geçmiyen kadro dahilindeki müstahdemin 
ücretleriyle istihkak miktarı yüz lirayı geçmi
yen maaşların yirmi lirası : 

Tahsisatiyle beraber elli lira ve ondan aşağı 
olan tekaüt maluliyet, yetim ve dul maaşları; 
200 kuruşa kadar olan işçi gündelikleri, (işçi
lerin istihkakları gündelikten başka esaslara 
göre hesaplanan hallerde işçinin bir aylık istih
kakı çalıştığı veya müstahak olduğu günlere 
bölünür, ve elde edilen miktar gündelik adde
dilir. (işçi gündeliklerinin yalnız iki yüz ku
ruştan fazlası vergiye tâbidir, işçilerin ücretli 
izinli bulundukları günlere ait gündeliklerinin 
vergisi de bu usule göre hesaplanır. 

MADDE 2. — 1890 sayılı iktisadi Buhran 
Vergisi Kanununun ikinci maddesinin (D) fık
rası şu şekilde değiştirilmiştir: 

Bir ay zarfında maaş veya ücret namı ile 
aldıkları meblağ 30 lira ve daha aşağı olanlar 
(Ankara Şehri için bu had 60 liradır), 200 ku
ruşa kadar olan işçi gündelikleri (işçilerin istih-

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞİ 

Kazanç, Muvazene ve İktisadi Buhran vergileri 
hakkındaki kanunların bazı hükümlerinin değiş

tirilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 22 . I I I . 1934 tarihli ve 2395 
sayılı Kazanç Vergisi Kanununun 3 ncü mad
desinin 16 neı fıkrası aşağıda yazılı olduğu şe
kilde değiştirilmiştir: 

16. — Bütçeden, Katma veya Hususi bütçeler
den yalnız ücret alıp bir ay içinde istihkakı 20 
lirayı geçmiyen kadro içindeki hizmetlilerin üc
retleriyle istihkak miktarı yüz lirayı geçmiyen 
aylıkların yirmi lirası, 

Tahsisatiyle beraber elli lira ve ondan aşağı 
olan emekli, malûllük, yetim ve dul aylıklan, 

200 kuruşa kadar olan işçi gündelikleri ile 
bu miktarı aşan gündeliklerin 200 kuruşu (işçi
lerin istihkakları gündelikten başka esaslara gö
re hesaplandığı hallerde işçinin bir aylık istih
kakı çalıştığı veya ücrete müstehak olduğu gün
lere bölünür ve elde edilen miktar gündelik sa
yılır. işçilerin ücretli olarak izinli bulunduk
tan günlere ilişkin gündeliklerin vergisi de bu 
usule göre hesaplanır). 

MADDE 2. — 30 . XI . 1931 tarihli ve 1890 
sayılı iktisadi Buhran Vergisi Kanununun 2 n-
ci maddesinin (D) fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir: 

Bir ay içinde aylık veya* ücret adiyle aldık
ları para 30 lira ve daha aşağı olanlar (Ankara 
şehri için bu had 60 liradır), 200 kuruşa ka-

( S . Sayısı J. 189) 
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Teklif 

ruşu geçen günleliklerden bu miktar indiril
dikten sonra geriye kalan meblâğ vergiye mat
rah olur). 

MADDE 3. — 1980 sayılı Muvazene Vergisi 
Kanununun, 3588 sayılı Kanunla değiştirilen 
birinci maddesinin 5 nci fıkrası aşağıdaki şekle 
konulmuştur : 

5. Bir ay içinde, her ne nam ile olursa ol
sun, aldıkları paraların mecmuu Kazanç, İkti
sadi Buhran ve Muvazene Vergileri çıkarıldık
tan sonra 20 lira 43 kuruşu geçmiyen tekaüt ve-
sair zat maaşları sahipleri ve 200 kuruşa kadar 
olan işçi gündelikleri bu vergilerden müstesna
dır. (200 kuruşu geçen gündeliklerden bu mik
tar indirildikten sonra geriye kalan meblâğ ver
giye matrah tuttur). 

Hem gündelik hem maktu ücretle çalışanlar 
için yukarıda yazılı istisna hadleri bunların 
yalnız gündeliklerine tatbik olunur. Şu kadar 
ki, bir ay içinde gündelik ve maktu ücret ola
rak aldıkları paraların yekûnu Kazanç, iktisadi 
Buhran ve Muvazene Vergileri indirildikten 
sonra 20 lira ve ondan aşağı düşenlerin istih
kakları dahi bu vergiden muaftır. Muhtelif ci
hetlerden gündelikleri olanların muafiyetten is
tifadelerinde gündeliklerin mecmuu nazarı itiba
ra alınır. 

MADDE 4. — Bu kanunla kabul edilen mua
fiyetlerden, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
sonra tahakkuk eden yevmiyeler istifade eder. 

MADDE 5. — Bu kanun tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanun hükümlerini Maliye 
Bakanı yürütür. 

Ça. K. 

istihkakları gündelikten başka esaslara göre 
hesaplanan hallerde işçinin bir aylık istihkakı 
çalıştığı veya ücrete müstehak olduğu günlere 
bölünür ve elde edilen miktar, gündelik adde
dilir. İşçi gündeliklerinin yalnız (200) kuruş-
dan fazlası vergiye tâbidir. İşçilerin ücretli ve 
izinli bulundukları günlere ait gündeliklerinin 
vergisi de bu usule göre hesaplanır.) 

MADDE 3. — 1980 sayılı Muvazene Vergisi 
Kanununun 3588 sayılı Kanun ile değiştirilen 
birinci maddesinin 5 nci fıkrası aşağıdaki şekle 
konulmuştur: 

5. Bir ay içinde her ne nam ile olursa olsun 
aldıkları paraların mecmuu Kazanç, iktisadi Buh
ran, Muvazene Vergileri çıkarıldıktan sonra (20) 
lira (43) kuruşu geemiyen tekaüt ve sair zat ma
aşları sahipleri ile (200) kuruşa kadar olan işçi 
gündelikleri; 

(işçilerin istihkakları gündelikten başka esas
lara göre hesaplanan hallerde işçinin bir aylık 
istihkakı çalıştığı ücrete müstahak olduğu gün
lere bölünür ve elde edilen miktar gündelik 
addedilir, işçi gündeliklerinin yalnız (200) ku
ruşundan fazlası vergiye tâbidir, işçilerin ücret
li, izinli bulundukları günlere ait gündelikleri
nin vergisi de bu usule göre hesaplanır) Muhte
lif cihetlerden gündelikleri ve istihkakları olan 
işçilerin muafiyetten istifadelerinde gündelik ve 
istihkakları tutarı nazarı itibare alınır. 

MADDE 4. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten önce tahakkuk edip de tediye edilemiyen 
gündeliklerin müstahakları da bu muafiyetlerden 
faydalanırlar. 

MADDE 5. — Bu kanun 1 Ekim 1947 günün
de yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 
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kakları gündelikten başka esaslara göre he
saplanan hallerde işçinin bir aylık istihkakı 
çalıştığı veya ücrete müstahak olduğu günlere 
bölünür ve elde edilen miktar, gündelik adde
dilir. İşçi gündeliklerinin yalnız 200 kuruştan 
fazlası vergiye tâbidir. İşçilerin ücretli ve 
izinli bulundukları günlere ait gündeliklerinin 
vergisi de bu usule göre hesaplanır.) 

MADDE 3. — 1980 sayılı Muvazene Vergisi 
Kanununun 3588 sayılı Kanun ile değiştirilen 
birinci maddesinin 5 nci fıkrası aşağıdaki şekle 
konulmuştur. 

Bir ay içinde her ne nam ile olursa olsun 
aldıkları paraların mecmuu Kazanç, İktisadi 
Buhran, Muvazene Vergileri çıkarıldıktan son
ra 20 lira 43 kuruşu geçmiyen tekaüt vesair zat 
maaşları sahipleri ile, 200 kuruşa kadar olan 
işçi gündelikleri. 

(İşçilerin istihkakları gündelikten başka 
esaslara göre hesaplanan hallerde işçinin bir 
aylık istihkakı çalıştığı ücrete müstahak ol
duğu günlere bölünür ve elde edilen miktar 
gündelik addedilir. İşçi gündeliklerinin yalnız 
200 kuruştan fazlası vergiye tâbidir. İşçilerin 
ücretli izinli bulundukları günlere ait günde
liklerinin vergisi de bu usule göre hesapla
nır.) Muhtelif cihetlerden gündelikleri ve is
tihkakları olan işçilerin muafiyetten istifade
lerinde gündelik ve istihkakları tutarı nazarı 
itibara alınır. 

MADDE 4. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten önce tahakkuk edip de tediye edilmi-
yen ücretlere bu kanunun şümulü yoktur. 

MADDE 5. — Bu kanun 1 Ekim 1947 gü
nünde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 
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dar olan işçi gündelikleri ile bu miktarı aşan 
gündeliklerin 200 kuruşu (İşçilerin istihkakları 
gündelikten başka esaslara göre hesaplanan hal
lerde işçinin bir aylık istihkakı çalıştığı veya 
ücrete müstahak olduğu günlere bölünür ve elde 
edilen miktar gündelik sayılır. İşçilerin ücretli 
olarak izinli bulundukları günlere ilişkin gün
deliklerin vergisi de bu usule göre hesaplanır. 

MADDE 3. — 30 . V . 1932 tarihli ve 1980 
sayıllı Muvazene Vergisi Kanununun 26.I.İ939 
tarihli ve 3588 sayıllı Kanunla değiştirilen bi
rinci maddesinin 5 nci fıkrası aşağıda yazılı ol
duğu şekilde değiştirilmiştir: 

Bir ay içinde her ne unvan ile olursa olsun 
aldıkları paralarm toplamı Kazanç, İktisadi Buh
ran ve Muvazene Vergileri çıkarıldıktan sonra 
20 lira 43 kuruşu geçmiyen emekli ve diğer öz
lük aylık sahipleri ile; 20 lirayı geçmiyen diğer 
bütün istihkak sahipleri ve 200 kuruşa kadar 
olan işçi gündelikleriyle bu miktarı aşan günde
liklerin 200 kuruşu (işçilerin ihtihkakları günde
likten başka esaslara göre hesaplanan hallerde iş
çinin bir aylık istihkakı çalıştığı veya ücrete müs-
tehak olduğu günlere bölünür ve elde edilen 
miktar gündelik sayılır. İşçilerin ücretli olarak 
izinli bulundukları günlere ilişkin gündeliklerin 
vergisi de bu usule göre hesaplanır). 

Muhtelif yönlerden gündelikleri ve istihkak
ları olan işçilerin muaflıktan faydalanmalarında 
gündelik ve istihkakları toplamı esas tutulur. 

MADDE 4. — Bu kanunla kabul edilen mu
aflıklardan, kanunun yürürlüğe girdiği tarih
ten sonra tahakkuk eden gündelikler faydalanır. 

MADDE 5. — 20 . VI . 1936 tarihli ve 3470 
sayılı Kanunun ikinci maddesi kaldırılmıştır. 

MADDE 6. — Maliye Komisyonunun 5 nci 
maddesi ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

»•<< 
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S. Say ısı: 191 
Şaraplık üzüm bağı yetiştirecekler* yapılacak ikraz 
hakkında kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel, Tarım ve 

Bütçe Komisyonları raporları (1/192) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 29 . V . 1947 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71/784, 6/1494 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Şaraplık üzüm bağı yetiştireceklere yapılacak ikraz hakkında Gümrük ve Tekel Bakanlığınca 
hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 27 . V . 1947 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırı
lan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
R. Peker 

Gerekçe 

Yurt bağcılığı ve şarapçılığımızın gelişmesi, dış memleketlere geniş mikyasta sara]) ihraç, edil
mesi ile mümkün olacaktır. Bunun temini ise iyi kaliteli ve ucuz maliyetli şarap istihsaline bağlı 
bulunmaktadır. Bağ bölgelerimizin toprak ve iklim hususiyetleri kalite şarap imaline elverişli 
Avrupa sepajı üzüm yetiştirmeğe çok müsaittir. 

Bilhassa Trakya'da Papaskarası, Ege'de Bordo ve diğer bağ bölgelerimizde de ayın vasıflan 
haiz mahallî çeşitlerden yetiştirilecek yeni bağlar tesisi suretiyle bağcılığımız ve dolayısiyle şarap
çılığımıza geniş inkişaf imkânları sağlanmış olacaktır. 

Bilhassa coğrafi ve siyasi durum bakımından 1012 senesindenberi geçirdiği sarsıntılar ve bağ sa
halarında flokseranın yaptığı tahribat yüzünden bağcılığı çok gerilemiş olan bu ve diğer bölge
lerde bağcılığımızın yeniden ihyası ile yurdun diğer bağ bölgelerinde üzüm çeşitlerinin ıslahı, 
ancak bağcılara ve yeniden bağ kuracaklara Devlet elile yardım edilmekle mümkün olacağı anla
şılmaktadır. 

Yurtta bağcılık ve şarapçılığı teşvik dolayısiyle şaraplarımızın dış piyasalarda rağbet ve 
sürümünü sağlamak için hazırlanan bu kanun tasarısiyle tanınan yetki ile hem şimdiye kadar 
yapılan yardımlarla tesis edilmiş bulunan bağların mahsul alınıncaya kadar bakını ve idame 
giderleri karşılanmış olacak ve hem de yeni bağlar tesis edilerek şarapçılığımız istenilen sevi
yeye biran evvel yükseltilerek dış memleketlere kolaylıkla şarap ihracı sağlanmış olacaktır. 

Yardımdan kimlerin faydalanacağı, verilecek ençok borç miktarı, alınacak teminat ve ödeme 
şekillerinin mahallî icaplara göre tâyini yetkisi ilgili Bakanlıklara bırakılmıştır. 



- 2 -
Gümrük ve Tekel Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Gü. ve Tekel Ko. 
Esas No. 1/192 

Karar No. 8 

31 . V . 1947 

Yüce Başkanlığa 

Şaraplık üzüm bağı yetiştireceklere yapıla
cak ikraz hakkında Gümrük ve Tekel Bakanlığın
ca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 27 . V . 
1947 tarihli kararı ve 6/1494 sayılı Başbakanlık 
tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun tasa
rısı Komisyonumuzca incelendi. 

(Görüşmelerde hazır bulunan Gümrük ve Te
kel Bakanı Tahsin Ooşkan memleketimizde iyi 
cins şaraplık üzüm yeiştiril meşini gerektiren se
bepler üzerinde açıklamalarda bulundu ve daha 
önce bu amaçla Trakya bağcılarına yapılan yar
dımla bunların verimi hakkında aydınlatıcı bil
giler verdi. 

Kanun tasarısının gerekçesinde de belirtilen 
malûmata göre şarap istihsal ve istihlâki artmak
ladır. Bu ürünün ıslahı ve yetişme alanının ge
nişletilmesi dış pazarlarda da şaraplarımızın sa
tış ve sürümüne mesut bir surette yarıyaeak ve 
bağcılıkla uğraşan yurttaşlarımız için iyi ve re
fahlı bir gelecek lıazırlıyacaktır, 

Geçimini bu istihsale bağlamış olanlara ucuz 
kredilerle yardım edilmesi ekonomik kalkınma
mızda önemli yeri bulunan bir istihsal nevinin 
gelişmesi için faydalı olduğu kadar hafif alkollü 
içkileri teşvik .voliyle memleket sağlığına hizmet 
bakımından da yerinde bir tedbir olacaktır. 

Bu düşüncelerle Komisyonumuz kanun tasa
rısını Hükümetin teklifi dairesinde olduğu gibi 
kabule karar vermiştir. 

Havalesi gereğince Tarım Komisyonuna gön
derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

s. 

(Gümrük vı 

Sözcü 
Erzurum 
K. Kamu 

içel 
tnanbur 

• Tekel Komisyonu 
Mardin 

S. Diizyören 

Erzurum 
M. 11. Göle 

Kastamonu 
F. Mağara 

Başkanı 

İçel 
//. Aslan 

Kırşehir 
N. Er don 

Tarım Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Tarım. Komisyonu 

Ksııs No. 1/192 
Karar No. 13 

Yüksek Başkanlığa 

3 . 1 7 . 1917 

Şaraplık üzüm bağı kuracaklara verilecek 
ödünç para hakkında Gümrük ve Tekel Bakan
lığınca hazırlanıp Bakanlar Kurulunun 27 . Y . 
1947 tarihli toplantısında Yüksek Meclise sunul
ması kararlaştırılan ve Komisyonumuza gönde
rilen kanun tasarısı Gümrük ve Tekel Bakanı 
jy/M' bulunduğu halde okundu ve görüşüldü. 

Mevki ve toprak bakımından memleketimizin 
jpek çok yerlerinin bağcılığa elverişli bulunması 
•itibariyle .buna teşvik yollu atılacak her adım 
ziraatımı,za bir gelişme sağlıyacağı için Gümrük 
ve Tekel Bakanlığının hazırladığı bu tasarıyı Ko

misyonumuz sevinç ve teşekkürlerle karşılamış
tır. Eskiden şarapçılıkta önemli bir yeri olan 
ve memlekette külliyetli gelir sağlıyan şarapçı
lığımız birçok faktörlerin tesiri altında bilhassa 
Trakya'da gerilemiş bir durumda bulunuyordu. 
Son yıllarda alman teşvik tedbirleriyle bağcılık 
ve şarapçılığımızda bir gelişme başlamıştır, iyi 
kaliteli ve düşük maliyetli sara]) elde edilmesiy-
ledir ki dış memleketlere büyük ihracatta bulun
mak imkânlarını lıazırlıyacaktır. Bunun için şa
raplık bağ kuracaklara para yardımı başta gelir. 
Bu amacı güden, tasarıyı Komisvonumuz az de-

( S. Sayısı : 191) 
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ğisiklikle kabul etmiştir. Yalın/, 250 bin liralık 
yıllık yardımın bir milyon liraya kadar çıkarıl
masında Hükümete yetki vermeyi ve Amerika 
çubuğu ile bağ yetiştireceklerin mahsullerini an
cak dört sene içinde alabileceklerini gözönünde 
tutarak borcun ödenme başlangıcının beşinci se
n e içinde yapılmasını maksada daha uygun gör
müş tasarıda ona göre değişiklik yapmış ve bu 
yardımın büyük bağcılardan ziyade küçük bağ
cılara hasrı temennisinde bulunmuştur. 

Havalelerine göre Bütçe Komisyonuna gön
derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Tarım Komis

yonu Başak nı Sözcü Kâtip 
İzmir Manisa Manisa 

R. Kokan Y. Özey II. Öztarhan 
Denizli Bursa Maraş 

('. Çalgümr A. Duru A. Yaycıoğlu 
Denizli Seyhan Kırklareli 

A'. V. Öncel K. Ener Z. A km 

Bütçe Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/192 
Kurur No. 101 

7 .VI . 1947 

Yüksek Başkanlığa 

Şaraplık üzüm yetiştireceklere verilecek ödünç 
para hakkında Gümrük ve Tekel Bakanlığınca 
hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 27 . V . 1947 
tarihli kararı ve 6/1494 sayılı Başbakanlık tezke
resiyle Yüksek Meclise sunulan kanun tasarısı 
ile Gümrük ve Tekel ve Tarım Komisyonları ra
porları Gümrük ve Tekel Bakanı Tahsin Coş-
kan ve Maliye Bakanı Halid Nezmi Keşmir ha
zır bulundukları halde komisyonumuzca ince
lendi. 

Memleketimizde şarapçılığın gelişmesi ve eko
nomik düzeni ve normal istihsali bozulmuş olan 
yabancı memleketlere geniş ölçüde şarap ihracı 
imkânlarını her şeyden önce yüksek kaliteli şa
rap imal etmekte arayan Tekel İdaresi iyi cins 
şaraplık üzüm yetiştirmeyi teşvikte fayda mü
lâhaza etmektedir. 

Esasen İspirto ve ispirtolu İçkiler İnhisarı 
hakkındaki 12 . VI . 1942 tarihli ve 4250 sayılı 
Kanunun şaraba ait hükümler kısmında, bu hu
susta Tekel idaresine yurtta şarapçılığın vasıf-
Jandırılması ve iyileştirilmesi için ödevler veril
miş ve hususiyle bu arada kanunun 15 nci mad
desinde bu idarenin yurtta uygun göreceği böl
gelerde numune şaraphaneleri de kuracağı be
lirtilmiştir. 

Bu hükümlere ve Tekel İdaresinin döner ser
mayesi hakkında mevcut mevzuata göre Tekel 
İdaresinin şarapçılığın vasıflaııdırılması için ka
lite şarap imaline elverişli üzüm çeşitlerini çoğalt
mak ve yetiştiricilerini desteklemek ve bu su
retle de ihtiyacı olduğu ilk maddeyi sağlamak 

üzere kalite şarabı yapmaya elverişli üzüm ye
tiştiricilerine bağ tesisi için avans vermesi müm
kün ve caiz görülmekte ise de, adı geçen 4250 
sayılı Kanunun 15 nci maddesinin son fıkrasın
da şaraplık üzüm yetiştirme konusunda Tarım 
Bakanlığının çalışmalarından faydalanılacağı 
kabul olunduğundan bu hükmün tatbikatta mev
zuu daha ziyade Tarım Bakanlığını ilgilendireceği 
yolunda bazı tereddüt ve tartışmaları davet et
tiği ifade olunmuş ve işbu fıkranın mutlakiyeti 
karşısında işe vuzuh verilmek üzere ekli kanu
nun tedvininin uygun olacağı mülâhaza edil
miştir. 

Tasarının görüşülmesinde Hükümet teklifi 
esas alınmış ve yalnız ikinci maddede Tarım Ko-
misyonununım yapmış olduğu tadil yerinde 
görülerek ödeme tarihinin borcun verildiği ta
rihten üç yıl sonra değil, beşinci yıldan itibaren 
başlaması muvafık görülmüştür. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Bu rapor Sözcüsü 
Edirne 1 Hyarbakır Diyarbakır 

,1/. N. Gündüzalp ('. Ekin V. Dicleli 
Afyon K. Ankara Ankara 
M. Aşkar N. C. Akkerman G. Gölet 

Aydın Diyarbakır Diyarbakır 
R. Alpman t. H. Tigrcl Ş. Uluğ 
Kastamonu Kocaeli Niğde 
M. Akalın t. R. Aksal R. Gürsoy 

Urfa Yozgad 
E. Tekeli S. Içöz 

{ S. Sayısı : 191 ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Şaraplık üzüm bağı yetiştireceklere yapılacak 
ikraz hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tekel Genel Müdürlüğünce be
lirtilecek cinslerde şaraplık üzüm bağı yetiştire
ceklere en çok yüzde 3 faiz ile ve yıllık miktarı 
(iki yüz elli bin) lirayı geçmemek üzere (İki bu
çuk milyon) liraya kadar borç para verilebilir. 

MADDE 2. — Birinci madde gereğince 
borçlanmak istiyenlerde aranılacak nitelik ve 
şartlar, gerçek ve tüzel kişilerden her birine ya
pılacak en çok ikraz miktariyle alınacak temi
natın nevi ve miktarları; borcun, ödemenin ya
pıldığı tarihten itibaren üç yıl sonra başlamak 
ve en çok 10 yıl sürmek üzere, ödenme şekil ve 
süresi, erteleme sebep ve şartları; ödeme süresi
ne borç miktarına ve gerekli diğer şartlara gö
re hangi hallerde ne miktar faiz alınacağı Mali
ye, Gümrük ve Tekel ve Tarım Bakanlıklarınca 
birlikte belirtilir. 

Belli süre ve şartlarında ödenmiyen borçlar 
% 5 faiz ile Tahsili Emval Kanununa göre tah
sil olunur. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye, Gümrük ve 
Tekel ve Tarım Bakanları yürütür. 

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 
Oümrük ve Tekel Bakanı 

T. Goşkan 
Ulaştırma Bakanı 

Ş, Koçak 
Çalışma Bakanı 

Dr. S. Irmak 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

M. ökmen 
Adalet Bakanı 

Ş. Devrin 
İçişleri Bakanı 
S. Sökmensüer 
Maliye Bakanı 
H. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
(\ K. tncedayı 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. B. Uz 

Tarım Bakanı 
F. Kurdoğlu 
Ticaret Bakanı 

A. İnan 

TARIM KOMİSYONUNUN DEÖÎŞTlJlIŞİ 

Şaraplık üzüm bağı yetiştireceklere yapılacak 
ikraz hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tekel Genel Müdürlüğünce 
belirtilecek cinslerden şaraplık üzüm bağı yetiş
tireceklere % 3 faizle ve yıllık miktarı (İki yüz 
elli bin) lira olmak üzere borç para verilebilir. 

Ancak Gümrük ve Tekel Bakanlığının tekli
fiyle ve Bakanlar Kurulu karariyle bu miktar 
bir milyon liraya kadar çıkarılabilir. 

MADDE 2. — Birinci madde gereğince borç
lanmak ist iyeni erden aranılacak nitelik ve şart
lar, ,gerçek ve tüzel kişilerden her birine yapı
lacak ençok ikraz miktariyle alınacak teminatın 
nevi ve miktarları; borcun, ödemenin yapıldığı 
tarihten itibaren beş yıl içinde başlamak ve on 
yıl sürmek üzere, ödenme şekil ve süresi, erte
leme sebep ve şartları; ödeme süresine, borç; 
miktarına ve gerekli diğer şartlara göre han
gi hallerde ne miktar faiz alınacağı Maliye. 
Gümrük ve Tekel ve Tarım Bakanlıklarınca bir
likte belirtilir. 

Belli süre ve şartlarında ödenmiyen borçlar 
% 5 faiz ile Tahsili Emval Kanununa göre tah
sil olunur. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. —• Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul eilmiştir. 

( 8. Sayısı : 191 ) 
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P>t )TOE KOMİSYONUNUN DEĞtŞTÎRÎŞÎ 

Şaraplık üzüm bağı yetiştireceklere yapılacak 
ikraz hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tekel Genel Müdürlüğünce 
belirtilecek cinslerde şaraplık üzüm bağı ye
tiştireceklere en çok % 3 faizle ve yıllık mik
tarı 250 000 lirayı geçmemek üzere 10 yıl müd
detle 2,5 milyon liraya kadar borç para verile
bilir. 

MADDE 2. — Birinci madde gereğince borç
lanmak istiyenlerde aranılacak nitelik şartlar, 
gerçek ve tüzel kişilerden herbirine yapılacak 
en çok ikraz miktariyle alınacak teminatın nevi 
ve miktarı; borcun, ödemenin yapıldığı tarih
ten itibaren beşinci yıldan başlamak ve ençok 
on yıl sürmek üzere, ödeme şekil ve süresi, er
teleme sebep ve şartları; ödeme süresine, borç 
miktarına ve gerekli diğer şartlara göre hangi 
hallerde ne miktar faiz alınacağı Maliye, Gümrük 
ve Tekel ve Tarım Bakanlıklarınca birlikte belir
tilir. 

Belli süre ve şartlarında ödenmiyen borçlar 
c/c 5 faiz ile Tahsili Emval Kanununa göre tah
sil olunur. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 191) 




