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1 — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 
Sayın Üyelerden bazılarına izin verilmesi ve; 
Bu toplantı yılı içinde iki aydan fazla izin 

alan Milletvekillerinin ödenekleri hakkındaki 
Başkanlık tezkereleri okunarak onandı. 

İstanbul Milletvekili Fuad Hulusi Demirelli ve 
altı arkadaşının, İskân Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesine dair olan 2848 ve 3667 sa
yılı Kanunlarda değişiklik yapılması hakkında
ki kanun teklifinin, Hükümetçe aynı konuda da
ha önce sunulmuş olan kanun tasarısı için kuru
lu Geçici Komisyonda görüşülmesi onandı, 

İstanbul Milletvekili Dr. Adnan Adıvar'm, 
Şehirleri güzelleştirmek veyahut başka binalar 

yapmak maksadiyle birçok yapıların yıkılması
nın ev buhranı geçinciye kadar durdurulması 
için ne düşünüldüğünün bildirilmesi hakkındaki 
sözlü sorusuna İçişleri Bakanı Şükrü Sökmen-
süeı* cevap verdi. 

Tekel Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görev
leri hakkındaki Kanunda değişiklikler yapılma
sına dair 4896 sayılı Kanuna bazı hükümler ek
lenmesi hakkındaki kanun tasarısının birinci 
görüşülmesi bitirildikten sonra; 

Dinlenilmek üzere Birleşime araverildi. 
İkinci Oturum 

Millî Korunma Kanununu değiştiren 5020 sa
yılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
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hakkındaki tasarının görüşülmesi yapılarak ve
rilen değiştirgelerle Komisyona verildi. 

Maden ocaklarında yeraltında çalışan işçi 
ücretlerinin Kazanç, Buhran, Muvazene ve Hava 
Kuvvetlerine Yardım vergileriyle Damga Resmin
den bağışık tutulması ; 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çekoslo
vakya Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırmalarına dair olan Anlaşmanın onanma
sı ; 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Holânda 
Hükümeti arasında Hava Ulaştırmalarına dair 

olan Anlaşmanın onanması; 
Türkiye ile Yunanistan arasında imza edilen 

Ticaret ve ödeme Anlaşması ile bağlantılarının 
yürürlük süresinin üç ay daha uzatılması hak
kındaki kanun tasarılarının birinci görüşülme
leri bitirildikten sonra; 

16 . VI . 1947 Pazartesi günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Bingöl 

F. F. Dü$ün$eî 

Kâtip 
Kocaeli 
8. Pek 

Kâtip 
Samsun 

N. Fırat 

3 — SORULAR 

Eskişehir Milletvekili İsmail Hakkı ye-
vik'in, Edremit Belediye Başkanı Cevdet De-
nizer hakkındaki ilâm hükmünün vaktiyle tat

bik edilmemesi hususunun hangi sebeplere da
yandığının açıklanmasına dair olan sözlü sorusu 
Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. 

2 — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tasanlar 
1. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1944 

yılı Kesinhesabı hakkında kanun tasarısı (1/216) 
(Sayıştay Komisyonuna); 

2. — Devlet Denizyolları ve Limanları İşlet
me Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılma
sına dair kanun tasarısı (1/215) (Bütçe Komis
yonuna) ; 

3 — İstanbul Teknik Üniversitesi 1947 yılı 
Bütçe kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
(1/219) (Bütçe Komisyonuna). 

4 — Orman Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe 
kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı (1/217) 
(Bütçe Komisyonuna). 

5 — Orman Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe 
kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı (1/218) 
(Bütçe Komisyonuna;. 

Tezkereler 
6 —• Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 

ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı 
maddeler eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı Kar 
nnmın 3 ncü maddesinin yorumlanmasına dair 
Başbakanlık teskeresi (3/131) (Bütçe Komisyo
nuna); 

7 — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun ba
zı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna ba
zı maddeler eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesinin yorumlanmasına da
ir Başbakanlık tezkeresi (3/130) (Bütçe Komis
yonuna) . 

Raporlar 
8. — Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 

3360 sayılı Kanunla değiştirilen 3 ncü maddesi
ne bazı hükümler eklenmesine dair kanun ta
salısı ve Maliye ve Bütçe Komisyonları raporla
rı (1/51) (Gündeme); 

9. — Amortisman Sandığı hakkındaki 2794 
sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısı ve Maliye ve Bütçe Ko
misyonları raporları (1/74) (Gündeme). 

10. — Avrupa Kömür Kurulu Anlaşmasının 
bir yıl uzatılmasına dair olan protokolün onan
ması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve 
Ekonomi Komisyonları raporları (1/189) (Gün
deme). 

11. —• 1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısiyle İdareci Üyeler Kurulunun Bü
yük Millet Meclisi ve Sayıştay 1947 yılı Bütçe
lerinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifleri ve Bütçe Komisyonu raporu (1/197, 
2/53,55) (Gündeme). 
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12. — Çanakkale Milletvekili Niyazi Çıtak- j 

oğlu'nun Belediye Kanununun 110 neıı madde
sine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi vo 
İçişleri ve Bütçe Komisyonları raporları (2/47) 
(Gündeme). 

13. — Devlet Demiryolları ve Limanları Iş-
letmo Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Ko
misyonu raporu (1/211) (Gündeme). 

14. —Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
vo Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin Ticaret Bakanlığı kıs
mında değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı vo Ticaret ve Bütçe Komisyonları rapor
ları (1/195) (Gündeme). 

15. —• Erzincan Milletvekili Saffet Arıkan 
vo Sivas Milletvekili Şemsettin Günaltay'ın Par
tiler Meclis Gruplarının Büyük Millet Meclisin
de- birer faaliyet uzuvları olduğunun belirtilme
si hakkında önergesi ve Anayasa Komisyonu 
raporu (4/32) (Gündeme). 

16. — İskân Kanununun bazı maddelerinin 
kaldırılmasına, değiştirilmesine ve bu kanuna 
yeniden bazı madde ve fıkralar eklenmesine 
dair kanun tasansiyle İstanbul Milletvekili Fuad 
Hulusi Demirelli ve 6 arkadaşının, İskân Kanu
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair 
olan 2848 ve 3667 sayılı Kanunlarda değişiklik 
yapılması hakkında kanun teklifi ve Geçici Ko
misyon raporu (1/208,2/52) (Gündeme). 

17. — İstanbul Üniversitesi 1947 yılı Bütçe 
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Kanununa.bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Ko
misyonu raporu (1/212) (Gündeme). 

18. —• Köy Enstitüleri Kanununa ek kanun 
tasarısı vo Tarım, Millî Eğitim ve Bütçe Komis
yonları raporları (1/190) (Gündeme). 

19. — Neuehatel'de, imza-edilen Sınai Mülki
yet haklarının korunmasına ve onarılmasına dair 
Anlaşmanın onanması hakkında kanun tasarısı 
ve Dışişleri ve Ekonomi Komisyonları raporları 
(1/181) (Gündeme). 

20. —Polis mensuplarının yaş haddine dair 
olan 2388 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu raporu (1/214) (Gündeme). 

21. — Posta, Telgraf ve Telefon işletme Ge
nel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu ra
poru (1/199) (Gündeme). 

22. — Türkiye ile İtalya arasında imzalanan 
Ticaret ve ödeme Anlaşmaları ile eklerinin 
onanması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Ticaret Komisyonları raporları (1/187) (Gün
deme). 

23. — Vakıflar Genel Müdürlüğü Kuruluşu 
hakkındaki Kanunda değişiklik yapılmasına da
ir olan 3821 sayılı Kanuna bağlı 1 ve 2 sayılı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/210) 
(Gündeme); 

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

BAŞKAN — Tevfik Fikret Sılay (Konya) 

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

mmm 

BAŞKAN -~ Oturum açılmıştır. 

3. — SORULAR VE CEVAPLAR 

2. — Samsun Milletvekili Yakup K alg ay'm, 
günün genişlemiş olan ihtiyaçlarını karşılıyabi-
lecek yeni hükümleri kapsıyan, Devlet Demir

yollarına ait kamın tasarılarının ne zaman Mec
lise gönderileceği hakkındaki sözlü sorusuna Ulaş
tırma Bakam Şükrü Koçak'm cevabı. 
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BAŞKAN — Sözlü soruyu arzediyorum. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
(Anadolu - Bağdat) Demiryollarının muba

yaasına ve Müdiriyeti Umumiyesinin Teşkilât ve 
Vazaiiine dair» 1924 tarihli ve 506 sayılı Kanu
nun 6 ncı ve mütaakiben» Devlet Demiryolları 
ve Limanlan İdarei Umumiycsinin Teşkilât ve 
Vezaiîine dair» 31 . 'V . 1927 tarihli ve 1042 sa
yılı Kanunun muvakkat 4 ncü maddesiyle yü
rürlükte bulunan 1283 Demiryollar Zabıta Ni
zamnamesi ve 1288 tarihli Demiryollar işletme 
Nizamnameleri yerine günün genişlemiş olan ih
tiyaçlarını karşılıyabilecek yeni hükümleri ihtiva 
eden kanunların hazırlanmış olması gerektiği 
halde, bu kanunlar henüz Yüksek Meclise gelme
miştir. 

Demiryollar bütçelerinin konuşmaları sıra
larında - hemen her yıl - bahis konusu olmuş 
bulunan bu kanunlar hakkında ne düşünüldüğü ve 
bunların ne zaman hazırlanarak Yüksek Meclise 
getirilebilecekleri hususlarının Ulaştırma Baka
nının sözlü olarak açıklamasının temin buyurul-
masını derin saygılarımla arz ve rica ederim. 

1 1 . VI . 1947 
Samsun Milletvekili 

Yakup Kalgay 

ULAŞTIRMA BAKANI ŞÜKRÜ KOÇAK 
(Erzurum) — Efendim; Samsun Milletvekili 
Yakup Kalgay arkadaşımız, şimdi okunan öner
gesiyle Devlet Demiryollarının işletme Kanunu 
ve Devlet Demiryollarının Zabıta Nizamnamesi 
bugünkü ihtiyaçları karşılıyabilecek hükümleri 
ihtiva etmediği için yeni bir kanun tasarısının 
ne vakit Meclise getirileceğini ve nizamnamenin 
ne zaman yenileneceğini Ulaştırma Bakanlığın
dan sormaktadır. 

Kısaca arzedeyim ki; kanun ve nizamname 
75 sene evvel Rumeli Demiryolları nizamname
lerinin aynıdır. Bugün tatbikatta bulunan bu 
kanun ve nizamnamenin, ihtiyaçları karşılıyaeak 
hükümleri ihtiva etmediğine arkadaşımız gibi 
Hükümetiniz de kaanidir. Bu sebeple 1945 yılı 
sonlarında hazırlanmış olan Devlet Demiryolu 
İşletme Kanunu tasarısı Bakanlıklara gön
derilmiş, Bakanlıkların mütalâaları alınmış, ha
zırlıkları yapılmış \ e bugün tekemmül etmiş bir 
vaziyettedir. Bu işletme Kanunu* tasarısını Mecli
sin kış îçtimamda komisyonlara göndereceğimizi 
ve komisyonların tetkikma arzedeceğimizi ümit 
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etmekteyim. Bu tasan Yüksek Meclisçe kabul 
ve tasdik edildikten sonra projesini hazırlamış 
olduğumuz Zabıta Nizamnemesini de Danıştaym 
tetkikma arzedeceğiz. ; 

Maruzatım bu kadardır. Arkadaşımın sual
lerine cevap verdiğimi zannediyorum. 

BAŞKAN — Bir mütalâanız var mı? 
YAKUP KALGAY (Samsun) — Sayın ar

kadaşlar Cumhuriyetin ilânından sonra yurdun 
müdafaası ve kalkınması uğrunda atılmış olan 
ileri adımlardan bir önemlisi de hiç şüphe yok 
ki; yeni demiryolları inşası ve demiryollarının 
millileştirilmesi politikası idi. Çok şükür, bü
yük bir memnlnlukla görüyoruz ki; bu iki kol
dan yürüyen politika her geçen günde ileri ba
şarı ile sonuca doğru ilerlemektedir. 

Millî Demiryolları davasında yabancı şirket
ler elinde bulunan demiryollarının, yeni inşa 
edilmekte olan demiryolları ile bir hizada mil-
lîleştiririlmesi esası üzerinde Yüksek Meclis tür
lü kanunlarla yürümüştür. Ve ilk olarak Ana
dolu hattının 1924 yılında satın alınması için 
Yüksek Meclis 506 sayılı kanunu yayınlamıştır. 

BAŞKAN — Mevzu dışına çıkmayın. 
YAKUP KALKAY (Devamla) — Bu şekilde 

demiryolları genişlerken ve gelişirken halk ile 
ilgili olan zabıta ve işletme nizamnamelerinin 
de bununla paralel olarak beraber yürümesi lâ
zımdır. Fakat biraz evvel, sayın Ulaştırma Baka
nının da izah buyurduğu gibi, bu önemli durun, 
bugüne kadar neticelenmemiştir. Yalnız Rumeli 
Demiryolları işletme Nizamnamesi esas olarak 
alınmış ve hâlâ bunun üzerinde yürünülmekte 
bulunulmuştur. 

Pek iyi takdir edersiniz ki, bundan yetmiş 
beş yıl önce mevkii tatbike konulan bir nizamna
me, bugünkü Devlet Demiryolları şebekesinin 
uzaması karşısında kâfi derecede olgun değildir. 
Halkla, demiryolu arasındaki hukukî münasebet
leri ayar edecek bir durumda değildir. Meselâ 
bu İşletme nizamnamesi (mühlet) mevzuunu es
ki devirin sürat telâkkisine göre ayarlamıştır. 
Faraza (Mersin - Ankara) arasını 12 gün hesap 
etmiştir. Sürat asrındayız bugün" Mersin'den 
Anakra'ya 12 gündemi geliyoruz. Binaenaleyh 
bir adam malını, bozulabileeek malini Mersin 'den 
teslim eder de 11 nci gün Ankara'ya gelirse, bo
zulmuş olmasından dolayı idare tazminat ver
mez, çünki müddeti zarfında gelmiştir (ter. Bina-
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enaleyh Buna benzerlik bakımlardan bu kanun
lar m, bu işletme mevzularının ayarlanması ve 
günün ihtiyaçlarına göre olgunlaştırılması zaru
reti karşısındayız. Benim de takririmde bahis ko
nusu ettiğim şey, bu kıranların biran evvel 
Yüksek Meclise gelmesi ve tatbikat sahasına 
konmasıdır. 

Memnunlukla öğrendik ki, Ulaştırma Baka
nımız bu mevzuu ele almış ve ilgili Bakanlıkların 
mütalâalarını toplamak suretiyle çalışmalara baş-
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lamış olduğunu ve Önümüzdeki kış devresinde 
Büyük Meelise getirileceği vadini tekrarlamıştır. 
Binaenaleyh benim istediğim hedef tahakkuk 
yoluna girmiş demektir. Kendilerine bu bakım
dan, gayret ve mesailerini şükranla karşıladığı
mı yüksek huzurunuzda bldirirken bu konunun 
kaabil olduğu kadar kısa bir zamanda Meclise 
getirilmesi hususunda da yüksek himmetlerini 
rica ederim 

BAŞKAN — Gündeme devam ediyoruz. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER sw Tl 
1. — Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz Beka-

ia'nin, Millî Korunma Kanununun bazı madde
lerinin değiştiril »u si hakkındaki 5020 aayıh Ka
nuna ek kanun teklifi ve Geçici Komisyon ra
poru (2/33) [1] 

BAŞKAN — Malûmu âliniz bu tasarının 
tümünün müzkeresi bitmiş ve maddelere geçil
miştir. Verilen önergeler komisyona havale edil
miştir. Komisyon bu Önergelerden mülhem ola
rak bir madde tedvin etmiştir. Şimdi tedvin edi
len bu yeni maddeyi arz ediyorum. 

Millî Korunma Kanununun bazı maddelerini de
ğiştiren 5020 sayılı Kanunda değişiklik yapıl

ması hakkında kanun 

MADDE 1. — Millî Korunma Kanununun 
5020 sayılı Kanunla değiştirilen 30 ncu madde
sinin V nei bendinin (b) fıkrasının 2, 3 ve 4 nu
maraları aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

2. Gayrimenkulu, kendisi veya birlikte otu
rurken evlenen veyahut kiracısı bulunduğu evden 
bu kanun mucibince çıkarılan çocukları için ko
nut olarak kullanmak zaruretinde kalırsa, yazlık 
veyahut başka ad altında ikinci bir boş evi ol-
mmak şartiyle, kira sözleşmesinin sonunda, 

3. Dükkân, ticarethane ve benzeri gibi ko
nuttan başka gayrimenkullerde kendisinin veya 
aynı meslek veya sanatta birlikte çalışmakta ol
duğu çacuklrmm meslek veya sanatlarını bizzat 
icra için kullnma zaruretinde ise sözleşmenin 
sonunda; * 

4. Bir Gyrimenkulü Medeni Kanun hüküm
lerine göre iktisap eden kimse kendisi veya 

1] 195 e ek basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

birlikte otururken evlenen veyahut kiracısı bu
lunduğu evden bu kanun mucibince çıkarılan 
çocukları için konut olarak kullanma zaruretinde 

Orgl. ÎZZEDDÎN ÇALIŞLAR (Balıkesir) 
— Geçenki müzakerede Şubat ayında Büyük 
Meclisçe kabul edilen 5020 numaralı kanunun 
tesis ettiği esaslarda bir değişiklik olmadığını 
gerek tasarıyı teklif eden arkadaşımız gerekse 
Komisyon tarafından ifade buyrulmuştu. Şim
di bu maddenin yeni tadiline göre iş büsbütün 
değişmiştir, hattâ 5020 numaralı kanundaki 
hususlarda yeniden ve mühim değişiklikler ya
pılmış olduğu anlaşılmaktadır. Mülk sahipleri
ne hakikaten senelerdenberi pek ağır şartlar ve 
zorluklar tahmil etmiş olan Millî Korunma Ka
nunu konutlara ait olan maddelerin biraz ehven-
leştirilmesi. için Büyük Meclisçe Şubat ayında 
kabul olunan kanunda mal sahiplerinin lehinde 
olan kısımlarının tadiline doğru gidilmesi, bun
ların yeniden mağduriyetini mucip olacak bir 
şeydir. Millî Korunma Kanunu esasen İkinci 
Cihan Harbinin ilânında her cihetten ihtikârı 
kaldırmak için kurulmuştu. Aradan seneler geç
ti, birçok maddeler üzerindeki ihtikârı kaldır
mak için alınmış olan bütün tedbirler zaten kâ
fi gelmedi. Zaman çok değişmiş ve harb de 
sona ermiş olmakla konulan ihtikâra ait kısım
lar bertaraf edildi. Herkes malına sahip oldu, 
müstahsil malına istediği gibi tasarruf etmekte 
ve alım satım yapmaktadır. Tüccar ve esnaf ise 
tamamiyle hiçbir kayda tâbi olmadan kazanmak
tadır. Yalnız mülk sahipleri yani gayrimenkul 
sahipleri en sarih haklarından, mülkiyet hak
larından mahrum bulunmatadır. Gerçi 5020 sa
yılı Kanun konutlara % 20, konut olmıyanlara 
% 50 bir zam temin etmişse de bu da büyük ih
tiyaç karşısında devede kulak kabilinden bir §ey. 
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Eğer düşünülecek olursa anlaşılır ki gayrimen
kul sahiplerinin hepsi zengin değildir. Mühim 
bir kısmı uzun seneler mahrumiyet içerisinde 
çalışarak, memuriyet hayatında binbir sıkıntı 
çekerek biriktirdikleri para ile hayatlarının son 
senelerini ıstırap ve meşakkat altında geçirme
mek için bir akaar edinmişler ve onu kiraya 
vererek hayatlarını temin etme yoluna gitmiş
lerdir. Şimdi bu tadil kanunu onları yine aynı 
sıkıntı içerisinde bırakmakla iktifa etmiyor. 
5020 numaralı kanunun kabul ettiği bazı yar
dımları da bertaraf etmiş oluyor. Meselâ bu 
maddede ev sahibi bir sayfiyeye sahip olursa 
kendi evinde oturamaz mânasında anlaşılıyor. 
Halbuki sayfiye başka, asü oturması lâzımge-
len ev başkadır. Sayfiyeye malûmu âliniz bir 
ihtiyaç dolayısiyle yazın gidilir. Ev sahibinin 
illâ sayfiyesi var diye yaz, kış orada oturmaya 
icbar etmek hakkımız değildir. İstanbul'da, ço-
cukluğumdanberi hatırlıyorum, eskidenberi orta 
halli ailelerin, 500 - 600 kuruş maaşlı ailelerin 
hem şehir içerisinde bir evleri bulunurdu hem 
de bir sayfiye evleri bulunurdu. Bunlar her se
ne sayfiyelerine giderlerdi. Belki yangından 
sonra evlerini kaybetmiş olanlar sayfiyelerini da
imî ev haline kalbetmiş olabilirler. Fakat evi 
ve sayfiyesi olan da pek çoktur. Onlara kiraya 
verilmiş olan bir evi kendi ihtiyacı için kullan
mak zaruretinde ise ve 'Kanun da buna müsait 
ise, hayır senin falan yerde sayfiyen vardır, 
gidip orada oturacaksın, bu evde oturamazsın 
demek daha doğrusu tasarruf haklarına ve insan 
haklarına uygun gelmiyen bir tekliftir. Esasen 
Millî Korunma 'Kanunu zaten gayrimenkul, akaar 
sahiplerine kâfi derecede zorluk vermektedir. On
ların kazançlarını son derecede tahdit etmiştir. 
Bir de onları başka kayıtlarla büsbütün bağla
mak doğru değildir. Binaenaleyh bu maddenin 
kabul edilmemesini veya ıslah edilmek üzere tek
rar Komisyona iadesini, veya tamamen reddini 
rica ediyorum. 

ABDÜRRAHMAN KONUK (Bursa) — 
1. 5020 sayılı Kanun mesken ihtiyacı için 

tahliye sebebini düzenlerken şart olarak sadece 
«Konut ihtiyacını» göstermiş ve bu ihtiyacın 
mevcudiyet hallerini hâkimin takdirine bırak
mıştır. 

ŞLndiki tek'if bu ihtiyacı tiç ^yr ı hükümler 
tahdit etmektedir. Mesken ihtiyacı için tahliye 
taleîn üç sebeple müırkün olacaktır: 
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1. Tahliye istenen gayrimenkul sahibi ile 

birlikte otururken evlenmiş olan çocuklar için 
tahliye istenebilecek. 

II. Kiracısı bulunduğu evden bu kanun 
gei'cüince ç^kanin'iş ı^an çocuklar için keza 
tahliye istenebilecek. 

III. Mal sahibi kendisi için alelıtlak tahli
liye talebinde bulunabilecek. 

Teklif bu üç sebeple tahliye için umumi bir 
şart olarak: yazlık veyahut başka ad altında 
ikinci bir evi olmamak şartını da koyuyor. 

Çocuklar için tahliye sebeplerini iki hal ile, 
yani birlikte otururken evlenmek ve kiracı ol
duğu yerden tahliye edilmek halleri ile tahdit 
etmek kanaatımca yanlıştır. Çocuklar için 
mesken ihtiyacını bu iki sebep derecesinde kuv
vetle hissettiren diğer halleri aynı kanunun dı
şında bırakıyoruz. Tâyin edildiği şehirde, ba
basına ait kiraya verilmiş bir evi olduğu halde 
onu tahliye ettireıueyip, başka bir ev arama
sı reva mıdır? Böyle bir şahsın durumu, o evde 
oturan kiracıdan daha az mı müşküldür. Kira
cısı bulunduğu evden bu kanun mucibince tah
liye edilen çocuklar için, tahliyesini kabul etme 
zaruretine ise, tâyin edilme dolayısiyle oturdu
ğu evi terketmek zorunda kalarak geldiği şe
hirde evsiz kalan çocuklar için de tahliye se
bebi aynıdır. Mesken ihtiyacının hâkim tara
fından takdiri sırasında ikinci bir boş evin bu
lunmaması hali evleviyetle dikkate alınacaktır. 
Bugüne kadar tatbikat, değil ikinci bir boş evin 
bulunması, oturduğu evi kiraya verip kendisi 
bir kira evine geçen şahsın bilâhara tahliye ta
lebinde bulunamıyacağı mahiyetinde cereyan et
miştir. Bu itibarla , çocuklara ait mesken ih
tiyacı sebeplerini tahdit etmek, adaletsizlik ola
cak ve diğer sebeplerin içinde kıvrandığı şahıs
lar mağdur hale düşeceklerdir. Hele ikinci 
bir boş ev sahibi iken tahlye istenemiyeceğine 
dair kayıt tamamen fuzulidir. Mesken ihti
yacının hangi hallerde bulunamıyacağı hâdise
lere göre takdir olunmalıdır. 

2. Kanun mesken ve sanat ihtiyacı için 
tahliye sebeplerini de hâkimin takdirine bırak
mış bulunuyordu. Hatırlarsınız ki 5020 sayı
lı kanun kabul/edilirken Geçici Komisyon ra
porunda mevcut bu ihtiyacı smırlıyan şartlar geniş 
tartışmalara sebep olmuştur. Denilmişti ki, mes
ken ihtiyacını «Bir nevi ticaret ve sanatla işti
gal etmekte iken askerlik, hastalık gibi zaruri 
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sebeplerle gayrimenkulunu kiraya vermiş olan
lar bu mânilerini zevalinden sonra tahliye dâ
vası açabilir» tarzında bir tahdide tâbi tutmak 
doğru değildir. Hattâ bir zabıt kâtibinin sa
nat mektebini bitirmiş çocuğunun meslek ve 
sanat ihtiyacından dolayı tahliye istiyememesi 
adaletsidliktir. Bunun üzerine de kanunun 
meslek ve sanat ihtiyacı sebeplerini tahdit et
meden umumi bir ifade ile kabul edilmişti. 

Şimdi, yeni rapor meslek ve sanat ihtiyacı
nı bir hale inhisar ettiriyor: O da, birlikte çalış
makta olduğu «Çocuklarının» bir kaydı ile ifade 
ediliyor. Demek zabıt kâtibi hakiki bir sanat
kâr olan çocuğu için gene sahip olduğu dükkânı 
tahliye ettiremiyecek midir? 

Birlikte çalışmakta olan kaydından nasıl bir 
fayda doğacaktır, anlıyamadım. 4 ncü fıkrada da 
yeni Medeni Kanunla iktisap halinde de yuka
rıda bildirilen şartlar aranmaktadır. Aynı ge
rekçe itibariyle bunlara da lüzum yoktur. Bi
rinci maddenin tamamen reddini teklif ediyor 
ve bir önerge veriyorum. 

İBRAHİM REFİK SOYER (Niğde) — 
Efendim; bendeniz de bu birinci maddeye ko
nulan yazlık kelimesine pek aklımı yat ış t ı rma
dığımdan huzurunuza çıkmış bulunuyorum. İs
tanbul yazlık evlerini bilmiyorum amma, Ana
dolu'daki yazlık bağ evlerinde kışın oturul
maz. Ben kendi memleketim olan Niğde 'den mi
sal vereyim. Orada yazlık evler şehirden beş, 
altı kilometre uzakta bulunur. Kışın orada hiç
bir kimse oturamaz. Çünkü Anadolu'da yazlık
lar kışın oturmaya müsait olarak yapılmaz. Bun
lar başka yazlık evler birbirinden çok uzak ola
rak yapılır. Yollar da kışın gelip gitmeye mü
sait değildir. Bu itibarla, bendeniz (Yazlık) ke
limesinin kaldırılmasın rica ediyorum. 

Bir önerge veriyorum. 
SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Arkadaşlar; kanun 

şubat ayında çıktı, aradan çok zaman, geç
medi, bir defa kanunda noksanlık ve tadil zaru
retini hükümet görmedi. Eğer görmüş olsay
dı bu teklifin Hükümet tarafından yapılması 
icnbederdi. Yalnız Hıfzı Oğuz arkadaşım, İstan
bul'da)) bazı müracaatlar üzerine bu teklifi yap
mışlardır. Biz, bu tadille kanunun aslını bile 
ortadan kaldırmış oluyoruz. Binaenaleyh bu ta
dili kabul etmektense 5020 numaralı Kanunu kal
dıralım, maksat hâsıl olur. 
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Bir kayıt var «Sayfiyesi olmıyan veya yeri 

bulunmıyan» diye. Arkadaşlar; misali şahsen 
kendimden alacağım, Keçiören'de benim bir yaz
lık evim var, ailem daimî hasta vaziyette, doktor 
rapor veriyor, bunu şehirde oturtun diyor, şe
hirdeki kiracıma diyorum ki; işte sana ev, buraya 
taşın, çünkü benim ailemin hastalığı dolayısiyle 
şehirde oturmama zaruret vardır, ben taşınaca
ğım. Hayır diyor. Tabiî rahatını bozmak iste
miyor. Şimdi ben, ailem orada inlerken, ev de gös
terdiğim halde kiracıyı çıkaramazsam bu, adalet 
midir? 

Binaenaleyh bu madde lüzumsuzdur, tayyını 
teklif ediyorum. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Manisa) — Efen
dim, Cihan Harbi başladığı zaman memleketin, 
vatandaşların ihtiyacına uygun olacak şekilde 
bir Millî Korunma Kanununu Hükümet Yüksek 
Kamutaya getirmiş bulunuyordu. Bu Millî Ko
runma Kanunu hükümlerinin meskenlere taallûk 
eden kısmında yalnız mesken sahiplerinin ihtiyacı 
için, onların ihtiyacı bakımından zaruret bu
lunduğu takdirde tahliye hakkını tanıyordu. Di
ğer bir sebeple tahliye ve kira bedellerinin artı
rılması hakkını tanımıoyrdu. Şüphesiz bu çok 
âdilâne bir hükümdü. Cihan Harbi fiilen bitmiş
tir, memlekette Millî Korunma Kanunu hüküm
lerine göre konmuş olan bazı kayıtlar kaldırılmış, 
bazılarının da çerçivesi genişletilmişti. Para ka
rarnamesi alınmıştır. Bunlara uygun olarak yi
ne Hükümet gayrimenkul sahiplerinin kira be
dellerinin bir miktar artırılmasını ve tahliye hak
larını biraz genişletmek ve inşaatı teşvik etmek 
maksadiyle bir kanun tasarısını Yüksek Meclise 
getirmişti. Yüksek Mecliste, Komisyonlarda tartış
malardan sonra bu kanun 5020 sayı ile kabul ve 
neşredildi. Arkadaşlar, biraz nazarlarınızı tadil
den evvelki Millî Korunma Kanununa çekeceğim. 
Orada mesken sahibi için zaruret halinde tah
liye hakkı tanıyan bir hüküm vardı. Bu doğru
dan doğruya hâkimin takdirine bırakılmıştı. Bu 
hüküm suiistimal edildi mi? Bendeniz aranıza 
yargıçlık mesleğinden girmiş bulunuyorum. 
Hiçbir zaman suiistimal edilmediğini arzederim. 
Hattâ kiracıların hakkı bihakkın korundu. Bir 
ev sahibi bir apartmanda veyahut başka bir yer
de oturuyorsa, onun ihtiyacını temin edip et
mediğine dahi bakılmaksızın, sen bir yerde otu
ruyorsun. şimdi bu kiracıyı rahatsız etmek 
doğru değildir, dendi ve bu şekildeki kararlar 
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Yargıtaydan da geçti. Maksat kiracıları, ev 
sahiplerini şunu bunu rahatsız etmemek ve umu
mi intizamı bozmamak idi. Bu hüküm bu şe
kilde kalmalı mı idi? Aradan 7 senelik bir za
man geçmiştir. Aile genişlemiştir. Bu arada 
bazı gayrimenkul sahipleri veya çocukları mes
lek sahibi olmuşlardır. 5020 sayılı Kanun kabul 
edildiği sırada bunlar düşünülerek, mal sahibi
ne tahliye ettirmek hakkı bazı imkân ve şart
larla ve yine hâkimin takdirine bırakılarak ta
nınmış ve iki sebebe hasredilmiştir. Birisi; ken
disinin ihtiyacı için, diğeri de çocuklarının ih
tiyacı için. Bunu yalnız meskenlerde bırakma
dık, akaarlara da teşmil ettik. Bunda da isabet 
var mıdır, ozaman bu da çok geniş olarak ko
nuşma mevzuu olmuştur. Harb patladığı zaman 
15 yaşında bulunan bir çocuk liseyi ve üniver
siteyi bitirmiş serbest meslek sahibi olmuştur. 
Kendisinin veya babasının mülkü varken şura
da burada, kirada dolaşmak istemiyebilir. , Bi
naenaleyh mal sahibinin bu kadarcık olsun bir 
imtiyaza mazhar olmasını adalet icabettiriyordu. 
Onun için Yüksek Meclis bunu bu şekilde ka
bul buyurdu. Bunun hilâfında hareket eden
ler cezalandırılacak diye ve cezai hüküm kon
du. Bu iş suiistimal edildi mif Arkadaşlardan 
bazıları birtakım misaller getiriyor. Efendim, 
mal sahibi apartmanın beş veya altı kiracısına 
şu veya bu şekilde ihtiyacından bahsetmiş de
niyor. Bunlar olabilir. Bendeniz bunun aksi
nin de olmakta bulunduğunu söyliyeceğim. Ba
zı yerde de kiracı, ev sahibinin hiç haber ve 
malûmatı olmadan evini, mağazasını, dükkâ
nını hava parasiyle başkasına terkedip gitmiş ol
duğunu ve mülk sahibinin kiracıyı aramakla 
meşgul bulunduğunu gösteren hâdiseler biliyo
rum. Yakın zamanda cereyan eden bir hâdise
yi arkadaşlarıma arzedeyim. Anadolu'da otu
ran bir ailenin erkeği ölmüştür. Bu aile istan
bul'a gelmiştir, üç çocuğu vardır, bu çocuk
lardan bir kısmının bulunduğu memlekette 
tahsüini yapmaları imkânı yoktur, istanbul'da^ 
okuyacaktır. 3 daireli bir apartmanı vardır. Bu 
apartmanın bir katında bir ana ve evlâdı otur
maktadır. Diğer iki kattakiler ailedir. Ev sa
hibi daha uygun olsun diye bu ana ve bekâr 
evlâda müracaatla çıkmalarını teklif ediyor. Ta
biî kiü^eı kabul etmiyor, iş mahkemeye aksedi
yor, y^şli ay muhakeme dfFam ediyor, tam hü
küm safhasına geldiği zaman, davalı avukatını 

istifa ettiriyor. Vekilim değilsin diyor. Arka
daşlar, bu zat bu hali bizzat bana itiraf etmiş
tir. Son celse idi, avukatımı çektim, bana tebli
gat yapılsın demiş. Biraz daha uzatacağım diyor. 
Şimdi bu hüsnüniyet midir arkadaşlar? Sğa-
dan veya soldan bu gibi yüzlerce misal bulabi
liriz, bulunabilir. Bunları hiç karıştırmıyorum. 
Hâdiseyi objektif olarak tetkik ediyorum. Biz 
5020 sayılı Kanunla mal sahibine ne verdik? 
İki hak verdik. Birisi kendisi, diğeri de çocuğu 
için ihtiyaç halinde tahliye imkânı. Bu hük
mün bu şekilde olması suiistimali icabettirmez. 
Bunlar mahkemeye gitmişler de hepsi tahliye 
mi ettirmişlerdir? Arkadaşlar, 5020 sayılı Ka
nunda kızını evlendirme halinde tahliye mev-
zuubahis olamaz. Kız bizim Kanunu Medeni
mize göre evlendikten sonra kocasının soyadını 
alarak o aileye karışır. Bu, tâli bir mevzudur. 
Fakat erkek çocuğu için tahliye hakkını tanı
mak lâzımdır. Üç odalı bir evde oturan aile 
oğlunu evlendirmek istediği takdirde buna gay
rimenkulunun bir dairesini tahliye ettirmek 
hakkını tanımak lâzımdır. Oğlu bir meslek sa-" 
hibi olmuşsa ona da tahliye hakkını tanımayalım 
mı işte bunu düşünerek Büyük Meclis 5020 sa
yılı Kanunla mal sahibine bu hakları tanıdı. 
Şinıdi tasarıda bu hakları tanımıyoruz. Ancak 
meskenler için sahibinin ihtiyacı veya oğlunun 
evlenmesi, diğer gayrimenkuller için de mal sahibi
nin veya aynı meslek veya sanatta birlikte ça
lışmakta olduğu çocuklarının meslek veya sa
natlarını bizzat icra için kullanma zaruretinde 
ise tahliye hakkını tanıyoruz. 

Meselâ tasarıya göre bir avukat veya dok
torun çocuğu babasının mesleğinde olmalı ve be
raber çalışmış bulunmalı ki, kanundan istifade 
mümkün bulunsun. Eğer aynı meslekten değil, 
meselâ, eczacı, tüccar, mühendis, ise veya avu
kat ve doktor olupta babasından ayrı çalışıyor
sa bu hükümden istifade edemiyecektir. Ben 
bunu şahsen adilâne bulmıyorum. 

Halbuki 5020 sayılı Kanunun koymuş oldu
ğu hüküm ise, esas itibariyle mal sahibinin ve
yahut çocuklarının mesleki ne olursa olsun bu
na bakmıyarak ve mesken akaar tarifi yapıl-
ınıyarak o yerde i ş görmek ihtiyacında olup 
olmadığına bakılarak tahliye hakkında göster
diği ihtiyacının hakiki ve tahliye talebini gerek
tirip gerektirmediğini takdir yetkisini yargıca 
vermektedir. Yargıç tahakkuk eden vaziyete 
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göre âdi lâne ka ra r ın ı verecekt i r . Arkadaş la r ı 
nım üzerinde d u r d u ğ u bir nok t a da 5020 saydı 
K a n u n d a bir gayr imenku lun hissedarlar ının tah
liye hakkını t an ımanın uyandı rd ığ ı tepkidi r . 

Bir gayr imenkulun az bir hissesine ve mese
lâ onda bir hissesine sahip olan şahsın tahl iye 
h a k k ı m t an ımak âdi lâne olamaz deniyor. Bende
nizde Millî Korunma K a n u n u tetkik edilirken 
başlı başın a tetkik edilemez. Borçlar Kaimim ve 
Kanunu Medeni ahkâmı ile ele a l ınarak tetkik e-
dilir. Kanunu Medeninin 624 neü maddesi vardır . 
Bu gibi tahliye ett irme hakkı, temlik ve tasarruf
ta bulunmak hakkı, bunlar gayrimenkulun his
se ve aded itibariyle ekseriyeti haiz olan hessedar-
lar taraf ından istenir. 

Millî Korunma Kanunu tatbik edilirken Me
deni Kanunun 624 neü maddesi birlikte incele
necektir. Binaenaleyh malik. Kanunu Medeninin 
624 neü maddesindeki şar t lar ı haiz ise ve fazla 
hisseye malik ise tahliye hakkı t andı r . Yüzde 
veya onda bir hisseye sahip olan adam bittabi 
tahliye istiyeıııiyeeektir. Bu gibi endişeler de 
varit değildir. 

Bir de arkadaşlar ; yeni tasarıdaki maddede 
yazlık sayfiyelerden bahsediliyor. Bir adamın 
sayfiyede yeri varsa gyr imenkulünü tahliye hak
kı tanımıyoruz. Ben tanıyalım demiyorum. Say
fiyede yeri olan bir şahsın tahliye talebi ve ilı-
üyac ı olup olmadığının takdir ini yargıca bıra
kalım diyorum. Herkes gidip sayfiyede otura
maz. Bu hüküm bir tezadı da ihtiva ediyor. 
Kiracıya sayfiyede o turmak hakkını tanıdığı, 
halde, mal sahibine tanımıyor. Neden kiracıla
ra hem sayfiyede hem şehirde oturmak hakkını 
tanıyoruz da ev sahiplerine tanımıyoruz. Bu 
bir adaletsizlik olmaz mı? Bendeniz maddenin 
yazılı şeklini uygun bulmuyorum. 5020 sayılı 
Kanun tamamen bu ihtiyaçları ta tmin edicidir. 
Hükümler i ihtiva etmekte ve takdir hakkını yar
gıçlara bırakmaktadır . 5020 sayılı Kanun esa
sen tahliyeyi normal şekilde kabul eden hüküm
leri taşımaktadır . Onun için bu maddenin ka
nundan kaldırılmasını ve 5020 sayılı Kanunun
daki hükmün aynen ipkasını rica ediyorum. 

C E M İ L KAÎD BAULAS (fiazianteb) — E-
feııdinı ben şu birinci maddenin 3 neü fıkrasının 
tavzihini rica ediyorum. Yani gerekçeyi oku
yunca 3 neü fıkra mânasının makûsu çıkıyor. 

Birinci maddenin 3 neü fıkrasını okuyorum: 
«Dükkân, t icarethane ve benzeri gibi konut-
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tan başka gayrinıenkullerde kendisinin veya ayni 
meslek ve sanatta birlikte çalışmakta olduğu ço
cuklarının meslek veya sanat lar ını bizzat icra 
için....» 

Ben bundan evvelâ .dükkân ve dükkân ben
zeri şeylerden i>ayri konutları anladım. Vani bi
risi vardır ; kendi evini hastane yapmak iste
mektedir. (gocuğu v. s. için. Bana bazı takyidi 
hükümler konmuş gibi geldi. (îerekçeyi okudu
ğum zaman, geçen gün Salanıou arkadaşımın 
söylediği gibi bunun doğrudan doğruya ticaret
haneyi kastettiğini anladım. Eğer bu benim an
ladığım mânada ise, gerekçe ile birleştirip, tica
rethaneyi istilzam ediyorsa Hıfzı Oğuz arkada
şımın getirdiği teklifin ruhiyle gayrikaabili te
liftir. Hıfzı Oğuz Bekata arkadaşım konut buh
ranı dolay isiyle çoluk lu çocuklu kimselerin, me
mur ailelerinin, kimsesizlerin çekeceği ıstırap
ları önlemek için meskenlere, sırf 5020 sayılı 
Kanunun meskenlere ai t hükümlerini ve mes
kenden çıkarmak için mesken dâvalarını suiisti
mal etmemek için önleyici tedbirleri havi bir 
teklif getirmiştir . Bu teklife Adnan Adıvar ar
kadaşımız da hakikaten bazı güzel tadillerle iş
tirak etmiştir. Fakat bir üçüncü fıkra gelmiş
tir . Dükkân, mağaza, t icarethane hakkındadır . 
Halbuki 5020 sayılı Kanunun değiştirilmesi tek
lifinde asla İni mevzuubahs olmamıştır ve olma
malıdır. Oünkü harb esnasında tüccarlar vesaire, 
dükkân kiraları aynen kaldığı halde kazançları 
hiçbir tahdide tâbi olmadan kazançlarına devam 
eltiler. Ciayrimenkul sahipleri bu dükkânlar ın 
tamir masraflarını da sır t lar ına yüklendiler. Is-
\ a n b u l \ l a yüzlerce nıütakait , dul vatandaşlar, 
yetimler meselâ Bal ıkpazar ı 'nda , Samanpaza-
r ı 'ndaki bir dükkânından aldığı icarla geçinmek
tedir. .Vihayet bunun mektepte okuyan çocuğu 
yetiştiği zaman, bu mevzubahis olduğu zaman, 
bu hüküm aynen tatbik edilirse, bu dükkânda 
harb senelerinde yüzbinleree lira kazanmış olan 
kimseler, bu kanuna göre kiracı olarak oturmakta 
devanı edecektir. Halbuki Adnan Adıvar a rkada 
sunin teklifi meskensiz olanlara hasrediyordu. 
Daha takr i r elimdedir, eğer bu kabul edilmiye-
cek olursa 1 ne i maddenin üçüncü bendinin tay-
yını doğrudan doğruya teklif edeceğim. Yoksa 
ters anlıyorsam bu ibarenin herkesin anlıyabile-
eeği bir tarzda tavzih edilmesini rica ediyorum. 

S E D A D ÇUMRALİ (Konya) — Arkadaş
lar, geçenki oturumda arkadaşarımızdan, Ah-
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med Ulus, Adnan dıvar, Adato ve diğer arka
daşlarımızın verdiği önergeler Yüksek Meclisin 
tensibi ile Geçici Komisyona havale edilmiş ol
makla, Komisyon bu meseleleri esasından tet
kik etmek mevkiinde bulunmuştur. 

Hıfzı Oğuz Bekata arkadaşımızın teklifi yal
nız müeyyidelere ait kısmında idi. Büyük Mec
lis, arkadaşlarımızın verdiği önergelerle esas 
prensiplerin bir defa daha tetkikini emretmiş ol
makla, komisyon prensipler üzerinde de tetkik 
ve incelemeler yapmıştır. 

Arkadaşlarım; şunu arzedeyim; elimizdeki 
mesele, eski tabiriyle dünün efali mübahasıdır. 
Dünün temamen serbest olan bir halini, cemi
yet nizamı harpten sonra, Millî Korunma Kanu
niyle bir çok tahditlere tâbi tutulmuş. Cemiye
tin iktisadi halini nizam altına alınmıştır. El
bette bunun şu veya bu şekilde bir çok aksak
lıkları olacaktır. Meseleyi aslına irca etmek lâ-
zımgelir. Aslında, gecen celsede de arzettiğim 
gibi kiracı ile ev sahibi münasebetlerinde kanun 
yolu ile hâlâ müdahaleye lüzum var mı, yok 
mu? Evvelâ bu ciheti halltmek lâzımdır. Eli
mizde Millî Korunma Kanunu bulunmaktadır 
halen de yürürlüktedir. 5020 sayılı Kanunun 
mesnedini teşkil eden hükümet tasarısından kı
saca arzedeyim, şu esaslar görülmektedir; 1935 
- 1939 yıllarında, yani 5 yıl içerisinde İstanbul'
da 31.91 mesken inşa edildiği halde nüfus artı
şı 52 800 dür. tik beş harb yılında nüfus artışı 
aynı mahiyette olduğu halde inşa edilen mesken 
adedi, yüz eve mukabil 43 yahut 38 ev veya 56 
apartmana düşmüş deniyor. Ankara'da ise 
normal yıllarda yani 1935 1939 yıllarında şeh
rin nüfus artışı 34 500 iken harb yıllarında bu 
09 500 rakamına yükselmiş ve inşa edilen ev, 
apartıman miktarının yüzde nispeti 32 adedine 
düşmüştür. 

Rakamların ifade ettiği mânaya göre mesken 
buhranı vardır. Hükümet, arzettiğim rakam
larla bu hali buhran olarak vasıflandırmaktadır. 

Millî Korunma Kanununun 7 senelik süre.si 
içel'i sin d eki inkişafları göz önünde bulundu
rarak 5020 sayılı Kanunla gerek mal sahibi ve 
gerek kiracılar lehine yeni bir çok tadiller ko
nulmuştur, bu hal normale doğru gitmektedir. 
Geçenki oturumda da arkadaşlarımız bu temen
niyi izhar ettiler. 

İnşaatın süratlendirilntesi, inşaatın kolaylaş
tırılması ve bunun çare ve imkânlarını aramak 
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bu işi hal için bellibaşlı esaslardandır. Burada 
küçük bir şeyi istitraden arzedeyim ki, Ankara'
da herhangi bir emek sebketmeden, herhangi 
bir hizmet ifasına ihtiyaç göstermeden meselâ 
kumun mahallinde metre mikâbı 3, taşın metre 
mikâbı 5 lira olursa ve bu da nakliyesi ile bir
likte inşaat mahalline taşın metre mikâbı 12 - 15, 
kumun metre mikâbı 7 - 8 liraya gelirse, çimento 
buhranı, sebepleri ne olursa olsun, bütün şiddeti 
ile devam edip gittiği müddetçe bu sıkıntılar 
da beraber devam edecektir, demektir. 

Arkadaşlar sizi yormamak için, üzmemek için 
kısaca, Geçici Komisyonun yaptığı değişiklik
leri arzedeyim. 

Evvelki fıkralarla şimdi i'ikralarm, evvelce 
ne idi, şimdi nasıl oludu, bunu kısaca arzeder-
sem vaziyet tavazzuh eder. 

5020 sayılı Kanunla değişen Millî Korunma 
Kanununun 30 ncu maddesinin beşinci bendinin, 
(B) fıkrasının iki numarasında kayıtlı hüküm 
şu idi; «gayrimenkulu kendisi veya çocukları 
için konut olarak kullanmak ihtiyacında bulunan 
kira sözleşmesinin hitamında tahliye etmek 
hakkı mal sahiabine verilmiştir. » 

Komisyon bu fıkrayı çoğunlukla şu şekilde 
değiştirmiştir: «Gayrimenkulu kendisi veya bir
likte otururken evlenen ve yahut kiracısı bulun
duğu evden bu kanun mucibince çıkarılan ço
cukları için konut olarak kullanmak zaruretinde 
kalırsa yazlık veyahut bu ad altında ikinci bir 
boş evi olmamak şartiyle kira sözleşmesinin so
nunda tahliye ettirecektir. » 

Bu hüküm arasındaki mucip sebepler takdir 
buyuracağınız üzere şudur : 1 - Gayrimenkul 
sahibi için kendisi evi kullnmak zaruretinde 
ise mer'i kanunda da komisyonca değiştirilen kü-
kümle de hiçbir fark yoktur. Mer'i kamın, 
kendisi veya çocukları için tahliyeyi esas koy
muştur. Kanunun mer'iyetinden sonra metindeki 
çocuklar tâbirinin hiçbir kayıtla mukayyet ol
maması ve içtihat, ihtilâf İr ina yol açması dolay ı-
siyle çocuklar kaydının metinde tesbit edildiği 
üzere bazı kayıtlarla takyit edilmesi komisyonea 
kabul edilmiştir. Buna sebep olarak da mal sa
hiplerine verilen bu yetkinin kötü kullanıldığın
dan şikâyet olunduğu ve şimdiye kadar berabe
rinde oturduğu mektebe giden çocukları için 
dahi tahliye dâvalarının açıldığı söylenmiş bu
lunmasıdır. Bu sebeple çocuklar için tahliye 
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hakkı, gayrimenkul sahibinin ana baba ile bir
likte otururken evlenen, ana veya babaya ait 
gayrimenkul veyahut bu kanun hükümlerine gö
re çıkrtılan çocukların ana ve babalarının sahip 
olduğu gayrimenkulde oturan kiracılar hakkında 
tahliye dâvası hakkı tanınmış bulunmaktadır. 
Ve çocuklar için tahliye dâvası takyit edilmiştir. 

Dr. KÂMÎL ÎDlL (Maraş) — Bu noktaya 
ait bir sual sormak istiyorum. 

SEDAD ÇUMRALT (Devamla) — Efendim; 
ben komisyonun sözcüsü değilim. Encümen ekse
riyetinin fikrini ifade için söz almış bulunuyo
rum. Bunu Makamı Riyasete de arzetmek isterim, 
ben ekseriyetin fikrini arz için kürsüye çıkmış 
bulunuyorum. 

Bu itibarla İçtüzük'e göre muhalif kalan söz
cü arkadaşımız devam eder. 

Arkadaşlar, bu arzettiğim ahvalden gayri ce
miyet nizamını bozmamak ve huzursuzluk ver
memek için tahliye hakkı kabul edilmemiştir. 

Burada en şiddetli hüküm olarak görülen 
yazlık meselesi vardır. Ruhi arkadaşımız bu
nun üzerinde endişe ile durmuşlardır. Bu yazlı
ğın mesken olmasını komisyon esas olarak al
mıştır. Niğde'de, memleketin muhtelif yerle
rinde kışın barınmaya elverişli olmıyan fakat 
yazın bir kaç ay gidilip oturulan yerlere mes
ken demeye imkân yoktur. Bu itibarla arkada
şımızın endişesini varit görmemekteyim. 

îkineisi başka bir adla gayrimenkulu bulun
maması da şart olarak konulmuştur. Bununla 
kastedilen mâna açıktır. Kendi keyfi için zev
ki için moda tabiri ile garsoniyer evi varken 
ben oturacağım diye kiracısının oturduğu evin 
tahliye yetkisinin verilmesini komisyon çoğun
lukla kabul etmemiştir. Efendim, üçüncü bent 
olarak 5020 sayılı kanun şu hükmü ihtiva et
mekte idi. «Gayrimenkul kendisnin ve çocuk
larının muayyen bir mesek veya sanatın biz
zat icrası için kullanma ihtiyacında ise sözleşme
nin hitamında bu fıkrayı komisyon yine verilen 
önergelerden mülhem olarak şu şekilde değişti
rilmiştir.» Dükkân, ticarethane ve benzeri gibi 
konuttan başka gayrimenkullerde kendisinin ve
ya, aynı meslek veya sanatta birlikte çalışmak
ta olduğu çocuklarının meslek veya sanatları
nı bizzat icra için kullanma zaruretinde ise, söz
leşmenin sonunda «Tahliye hakkı verilmiştir. 
Bunun da yukarda arzettiğim sebeplere istinat 
eden bir silsile dâhilinde sevkedilmiş bir fikrin 
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mahsulü olarak yer almıştır. 

Cemil Said Barlas arkadaşımız burada bunun 
tavzih edilmesini istediler. Bu madde komis
yonun düşüncesine göre burada, konuttan gay
ri dükkân, ticarthane ve buna benzeri, tasrih 
edilmesine imkân bulunamamıştır. Depo, An-
bar, Antrepo vesaire, belki unutulmuş olabilir. 
Buna benzer konutlar kendisnin meslekiyle 
birlikte çalışmakta olan çocukları için bu tahli
ye kabul edilmiştir. 

Zabıt kâtibi hikâyesini vermek mümkün ol
duğu gibi aksine bir çok misaller vermekte de 
mümkündür. Zaten sözüme başlarken bunları 
derleyip, toplayıp nizam altına olmanın mümkün 
olmadığını zikretmiştim. Bizim burada yapa
cağımız burada mevcut nizamın muhafazası 
için madde esas tutulmuş ve çocuklar baba
sının çalışmakta olduğu meslek ve sanatı esas 
olarak almştır. Fakat bu kifayet etmemektedir. 
Bu çocuğun babasiyle başka bir gayrimenkulu 
de vardır. 

Tahliye ettirelim ve bu çocuk sanat veya 
meslekinde inkişaf etsin esasına göre bu hüküm 
konmuştur. Bunu daha ileriye ve uzaklara teş
mil ederek, babası zabıt kâtibidir, oğlu kun
duracı olursa ihtiyacı olur diye böyle ileriye 
teşmil etmeyi Komisyon muvafık görmemiştir. 

Arkadaşlar, en mühim olan ve üzerinde du
rulan, haklı olarak durulan 5020 sayılı Kanu
nun 4 ncü bendinde şöyle bir hüküm var. 
Bu hüküm de hakikaten tatbikatta birçok an
laşmazlıkları, suitefehhümleri ve birçok içti
hatları tevlit etmiştir. 

Bu hükümde deniliyor ki, «Bir gayrimenku
lu Medeni Kanun hükümlerine göre iktisap eden 
kimseler kendisi veya çocukları veya vârisleri
nin bir kısmı için tamamen veya kısmen konut 
olarak kullanmak ihtiyacında iseler...» 

Arkadaşlar; malûmu âlinizdir ki, bir gayri
menkulu Medeni Kanun hükümlerine göre ik
tisap şekli satmalma, hibe, miras yoliyle inti
kaldir. Bu hükümler Geçici Komisyonca aynen 
muhafaza edilmiştir. Bu maddeyi alâkadar 
eden ve tatbikatta müşkülât doğuran bu birinci 
kısımdan sonra iktisap için miras hükmü gel
mektedir. Bu Medeni Kanuna göre iktisap do-
layısiyle tahliye hakkı müddetle mukayyet ol
maksızın kabul olunduğu halde burada miras
çılara veya çocuklarına tamamen veya kıs
men tahliye ettirme kaydının tatbikatta gös-
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terdiği müşkülât dolayısiyle buraya alınmamış
tır. Madde daha sarih bir hale konmuştur. Mak
sadı da temin etmiştir. Bu şekilde birinci mad
de kabul edilmiştir. Mutlak karar Meclisindir, 
sizindir. (Sağol sesleri). 

RASlM YURDMAN (Hatay) — Sayın arka
daşlar; Cihan Harbi dolayısiyle mülk sahipleri
nin haklarını takyit eden, Millî Korunma Ka
nununa konulan maddeler ozamanm icaplarına 
uygun ve haklı olarak konmuştu. 

Yalnız şunu arzetmek isterim ki: Mesken hak
kında olanlar için herhangi bir sözüm yoktur, 
İlendeniz 3 - 4 sene evvel Parti Kurultayına mu
rahhas olarak geldim ve orada memleket ihtiyaç
larımızı sayarken ezcümle bunlar arasında bu 
maddeye temas etmiş ve demiştim ki; geçen Har
bi Umumide yine buna benzer bir Sükna Kanu
nu çıkmıştı, o kanunda ticarethanelere doku
nulmadı, yalnız meskenler için bazı takyidat va
zolundu. Meskenler için, Hükümetin aldığı as
ker ailelerine yardım vesair gibi bazı vergiler 
nıüstecir tarafından verilsin, fakat ticarethane
ler diğer emtiai tüccariye gibi arz ve talebe tâbi 
olmak üzere serbest bırakılsın. Bu mesele Encü
mende müzakere ediliyordu. Ozaman Maliye Ve
kili olan Fuad Ağralı orada idi, bendeniz de ora
da idim, bunlara zammedersek bunlar da eşya
lara zammederler, hayat bahalılığı olur, bu iti
barla kiraların artırılması doğru değildir, dedi. 
Hangi hayat pahalılığı beyefendi? Bugün hayat, 
biliyorsunuz ki, üç misli, dört misli, beş misli 
artmıştır. Bugünkü dükkân buhranı, emin olun 
ki, bu kanundan ileri geliyor. Bugün hiç kimse 
parası ile dükkân yaptırmıyor, hattâ bir çivi 
bile çakmıyor, iş sahipleri hava parası alarak bir 
birlerine devrediyorlar. Ben bunların kaç tane
sini biliyorum. Hem bu dükkân icarını takyit 
etmekle memleket ne kazanıyor? Bakınız bundan 
hâsıl olan zararları arzedeyim. Meselâ bir dükkân 
yüz lira iken, iki yüz lira olsaydı, bundan bir 
defa Maliye fazla kazanç vergisi alacaktı, sonra 
Hususi Muhasebe ona göre fazla vergi alacaktı, 
belediye ona göre tanzifat ve tenvirat vergisi 
alacaktı. Bunları müstecire kazandırmakta mem
leket için ne menfaati vardır? Şuna emin olu
nuz ki, esnaf ve tüccar iktisat kaidelerine göre 
hareket eder. Kiralara % 50 zam yapıldı <Jiye 

malını daha fazlaya satmaz, tktisat kaideleri
ne gö*e hareket eder. Bendeniz dükkân kiraları 
hakkındaki takyidâtın kaldırılmasını rica edi-
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yorum. Her şey beş altı misli arttığı halde bu 
kiralar aynen kalmaktadır. Evvelce beş kuruşa 
olan buğday bugün 50 kuruş oldu. Evvelce 30 
kuruş olan zeytinyağı bugün 300 kuruş olmuş, 
hiç birbirini takyit etmiyoruz da bu zavallı 
dükkân sahiplerine dokunuyoruz ve bu su
retle memleketi harabiye sürüklüyoruz. Böyle 
olursa kimse bir çivi çakmaz. Ben milyoner ol
sam bir dükkân yaptırmam, çünkü sahibi ben 
değilim, kiracı istediği gibi tasarruf ediyor, 
onun için hiç kimse kendi malını bile. tamir 
ettirmez. 

Arkadaşlar; bunu yapmıyalım, takyidatı, 
dükkânlar ve ticarethaneler için kaldıralım. Mes
kenler için birşey demiyorum. Bu bir zaruret ve 
ihtiyaçtır. Çünkü bu meskenlerde kira ile otu
ranlar dar gelirliler ve memurlardır. Mesken
den de ileride yavaş, yavaş bu takyidatı kal
dıralım. Çünkü Anayasa, hukuku tasar ruf iyeyi 
tekeffül etmiştir. Bu kanunlar zaten anormal 
kanunlardır, inşallah bu kanunun ömrü beş, 
altı aydan fazla yaşamaz. Zaten fevkalâde hal 
kalktıktan sonra kendiliğinden bu da kalka
caktır. Çünkü kanunun çıkışı bu şekildedir. 

Binaenaleyh bendenizin teklifim, bu dükkân
lara konulan takyidâtın kaldırılmasıdır. Aynı 
zamanda meskenler için de muvafık bir şekil 
bulunması fikrindeyim. 

Zaten bu fazla takyidat halkı inşaattan 
uzaklaştırır, kimse rağbet etmez. Bunun için 
eski tasarının aynen yürürlükte kalmasını rica 
ederim. 

OEMlL SAtT) BARLAS (Gazianteb) — Se-
dad Çumralı'nın izahatından ronra maksatları
nın üçüncü bendi tamamiyle bizim anladığımızın 
makûsu mânada yani meskende inhisar ettiği 
mânasına aldıklarını anladık. Binaenaleyh va-
zn kanun demek istiyor ki bu son tadille, eğer 
bir adama bir ikametgâhta oturuyorsa, onu mal 
sahibi bir ticarethane yapmak için tahliye ettir
mek isterse bu tahliyeyi menetmek istiyorlar. 
Fakat ondan sonra ticarethane vesaire hallerde 
eski Millî Korunma Kanununun son tadil hü
kümlerini muhafaza etmek istiyorlar. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Hayır. 

CEMlL SAlD BARLAS (Devamla) — Ha
yır diyorlar. Şu halde Komisyonun sözcüsü ile 
Sedad Çumralı arkadaşımızın ifadeleri yazılmış, 
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olan bu maddenin vuzuhsuzluğunu kendiliğinden 
göstermektedir. Birisi evet diyor, birisi hayır 
diyor. 

Binaenaleyh arkadaşlar, bendeniz üçüncü 
bendin şu tarzda, tadili hakkında takrir veriyo
rum: (Halen konut olarak kullanılmakta olan 
gayrimenkullerden gayrisinde, kendisinin veya 
ayrı meslek veya sanatta çalışmakta olduğu ço
cuklarının meslek veya sanatını bizzat icra için 
kullanma zar üretir d e ise, sözleşmenin hitamın 
;.!a. Yani bu işi vtızuhlandırmak lâzımdır. Bu
nu bir iki. dpp.ı i'rzettim, 'hasınızı ağrıtmıyayım. 
Arkadaşların söylediği gibi Millî Korunma Ka
nununun tadilini biz yalnız konutlara inhisar et
tirdik. Bu şekilde yapmak memleketin iktisadi 
bünyesine de uygun değildir. Hattâ bidayette 
Hükümetin geçen tadilde % 50 den fazla zammı 
derpiş eden bazı şeyler düşündüğünü Komisyon 
mukarreratmdan da biliyorum. Son tadilde ga
ye yalnız meskenlere inhisar etmesi ieabettiğine 
göre takririmin aynen kabulünü muhterem ar
kadaşlardan riea ederim. 

KÂMİL ÇOŞKUNOOJAT (Manisa) — Efen
dim; dikkat buyuru!ursa bugün huzurunuza 
sunulmuş olan tasarının birinci maddesine söz
cü muhalif kalmıştır. Bundan da anlaşılıyor ki 
Sedad Cumralı arkadaşımız, birinci maddenin 
müdafaasını yaptı ve ekseriyet namına söz söy
lediklerini ifade buyurdular. 

Sİ]HAD ÇUMRALİ (Konya) — Ekseriyet 
namına söylüyorum demedim, ekseriyetin fikri 
budur, dedim. 

KÂMİL ÇOSKUNOCİLU (Devamla) — An
cak 5020 sayılı Kanunun bazı hükümleri kaldırı
larak, bu maddenin konması sebebini, belki ben
deniz anlıyamadım. Yazılı olarak izah buyur
unu! ila r. Bununla beraber, bendeniz burada 
söyledim. Maddede hatalar vardır. Bunlar bir 
yanlışlığa sebebiyet verecektir, doğru değildir, 
dedim. Sebeplerini açıkladım. Onlara cevap 
vermediler. Bendeniz birinci maddenin kaldırıl
ması lâzmıgeldiğini de arzettim. Zaten 5020 sa
yılı Kanunda Yüksek Meclis kimlerin ve ne gibi 
haller tahtında tahliye hakkını kullanabileceğini 
şümul iyi e tâyin etti ve yargıca hakkı takdir 
verdi. Bu hükümler kâfidir. Kendisi veya cü
cüğünün ihtiyacı için tahliyeyi kabul ettik. Bi
naenaleyh çocuğu aynı meslekten midir, değil 
midir, gibi sebeplerin aranmasının burada tar
tışma konusu olması doğru değildir. Zaten ar

kadaşlar, mahkemeler mümkün mertebe insaflı 
hareket ediyorlar. Bendeniz bu birinci madde
nin hâdiseleri daha ziyade karıştıracağı kana
atindeyim. 

Arkadaşlar, başka bir mahzur da mülâhaza 
ediyorum. Bu mahzur da şudur; •> - 5 ay gibi 
yakın bir zamanda bir kanun kabul ettik. Şim
di bu kanun üzerinden pek az bir zaman geçmiş
tir. Belki o kanuna tevfikan mahkeme karariy-
le tahine edilmiş bir gayrimenkul ya vardır, ya 
yoktur. Bu şekilde olanlar varsa bile pek cüzi 
bir miktar teşkil eder. Şimdi yürümekte olan bu 
kanunu değiştirmek acaba vatandaşlara bir iti 
matsızlık telkin eder mi, etmez mi? Bunu yük
sek takdirinize bırakıyorum. 

İkinci bir nokta meselâ 5020 sayılı Kanunla, 
yeniden inşa edilen evlerin kirası serbest, bırakıl
dı. Acaba bugünkü bu yapılacak değişiklik va
tandaşları yeni yaptırdıkları gayrimenkulleriı: 
kira bedellerine kayıt konması şüphe ve endişe
sini uyandırmaz mı? Bunu da takdirinize bı
rakıyorum. Onun içindir ki birinci maddenin 
tamamen kaldırılmasını teklif ediyorum. 

VASFİ GERCER (Urfa) — Muhterem ar
kadaşlar, geçen gün bu meselenin müzakeresi 
sırasında, bendeniz yalnız müeyyidelerin artı
rılması maksadı teinine kâfi gelir mi diye şahsi 
kanatlını arzetmiştim. Bugün geçici 'Komisyo
nun huzurunuzda sunduğu tasarıya bakılırsa 
bendenizin görüşlerimde haklı olduğum anlaşı
lacaktır. 5020 sayılı Kanunla, verilen değişiklik 
takyit edilmektedir. Yani Komisyonunuz bu 
osası ele almayı muvafık görmüş oluyor. Müey
yideleri artırma yolundaki görüş teyyüd ediyor, 
Binaenaleyh en doğru ve salim karar yüksek 
Meclisindir. 

RAPOR SÖZCÜSÜ YUNUS MUAMMER 
ALAKANT (Manisa) — Sayın arkadaşlarım; ge
rekçede görmüş olduğunuz gibi İlendeniz bu 
son, yapılan lahikalara muhalifim, esbabı muha
lefetim de gerekçede uzun uzun izah edilmiş 
bulunmaktadır. Bu tasarıyı tadil eden madde
nin birinci ve ikinci fıkraları yine gerekçede un-
surlariyle beraber gösterilmiş bulunduğu için 
söz almak istemezdim, fakat bazı arkadaşları
mızın ipham içerisinde bulunduklarını görüyo
rum, meselâ Sırrı îçöz arkadaşımız bu madde
den bahsederlerken Hıfzı Oğuz Bekata tarafın
dan yapılmış bir teklif olarak ifade ettiler. Hal
buki birinci ve ikinci fıkraların Hıfzı Oğuz Bek-
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ata ile hiçbir alâkası yoktur. Cemil Barlas ar
kadaşımız da bir iki noktanın izahını istediler, 
arzedeyim: Bu baştan itibaren nasıl bir safha 
takibettiğini kısaea arzedeyim, bu suretle ipham
ları zail olacaktır. Biliyorsunuz; Millî Korun
ma Kanunu 1940 senesinde yapılmıştır. O za-
mandanberi gerek matbuatta gerek efkârı umu-
miyede, gerekse bizim koridorlarda ve kendi 
aramızda konuşmalarımızda Millî Korunma Ka
nununun son senelerde bazı tazyıklar yapmakta 
olduğundan bahsediliyor ve ediyorduk ve aramız
da bazı müsaadekâr hükümlerin konulması takar
rür etmişti. 5020 sayılı Kanun da Hükümet ta
rafından Meclise, Meclisten Komisyona, Komis
yondan da huzurunuza sevkedildi. Uzun uzun 
müzakere edildi, ondan sonra son şeklini aldı. 
5020 sayılı Kanun eskilerine nazaran, bilhassa üç 
hükmü ihtiva ediyordu. Birisi, evlere yüzde yir
mi zam, ikincisi, dükkânlara yüzde elli zam, üçün
cüsü, evlerde ve dükkânlarda kendi ve evlâtları
nın ihtiyacı için tahliye hakkı. 

Sonradan bu kanunu kötüye kullananlar ol
du. Bu kanun çıktıktan sonra, bize intikal eden 
malûmata göre bazı dükkân ve ev sahileri bu 
hakkı suiistimal ediyormuş. Ev sahibi, kendisi ve 
evlâdı için bir eve ihtiyacı varken beş kiracısına 
birden haber gönderip para istediği ve parayı 
aldıktan sonra mutabık kalıp sesini çıkarmadığı 
keza dâkkânlar için de aynı şekilde muameleler 
yapıldığı vâki oluyormuş. Bilhassa İstanbul mat
buatında yapılan neşriyattan mülhem olan Hıfzı 
Oğast arkadaşımız bu hâdiseleri önlemek için 
yaptığı tadil teklifinin kâfi derecede müeyyide
leri ihtiva etmediği Komisyonda görülmüş ve Ko
misyonda görülmüş ve Komisyon bu tadil tekli
fine birtakım müeyyideler vazetmiştir. Bütün 
İm müeyyideler mevcut olan şikâyetleri önlenıiye 
matuf idi. Burada konuşan bazı arkadaşlar 
bunların çok ağır olduğundan bahsettiler. Bu 
müeyyidelere nazaran bir ev sahibinin, bir dük
kân sahibinin muhtelif kimselere tahliye için 
resmî veya tahrirî haber göndermesi ve bir 
dükkâna ihtiyacı varken daha fazla dükkân için 
tahliye kararı istemesini suç saymıştır. Ondan 
sonra yine kanuni bir hakka istineden boşalttığı 
bir gayrimenkulu başkasına kiralıyaeak olursa 
uzun müddet onu kiraya verememesi, hapis ce-
zasiylc mahkûm olması, üç sene, beş senelik kira 
bedeline tekabül eden bir mahkûmiyet gibi hü
kümleri ihtiva etmektedir. 
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| Geçen celsede, cuma günü bu tasarı Yüksek 
I Meclise geldiği zaman o vakit Meclisin tasvibine 
I uğradı, burada görülen genel reyin tezahürü, vâ

ki alkışlar bu merkezde idi. Demek ki, esas iti-
I bariyle Komisyon o zaman kabul etmiş olduğu 

ana fikirler Yüksek Meclisçe de muvafık görülü
yordu. Bu arada Adnan adıvar, Salâmon Ada
to arkadaşımız birer takrir verdiler ve keza Ah-
med Ulus, Ali Rıza Esen arkadaşlarımız birer 
takrir verdiler. Bu dört takrir Yüksek Meclisçe 
nazarı dikkate alındı, Komisyon tetkik etsin 
dedi. Bittabi Komisyon bunlarla mukayyet de
ğildi. Nitekim Ahmet Ulus'un Ali Rıza Esen'in 
takrirleri kabul edilmedi, esbabı ' mucibesi de 
izah edildi. Komisyonda vâki müzakereler ne
ticesinde Adnan Adıvar ve Adato arkadaşların 
teklifleri işte bu birinci maddenin birinci ve 
ikinci fıkraları şeklinde meydana çıktı. 

Cemil Barlas arkadaşımı göremiyorum. 
CEMÎL BARLAS (Gazianteb) — Buradayım. 
MUAMMER ALAKANT (Devamla) — Bu

radasınız. 
Gerekçe ile bu madde tamamiyel kaabili telif 

bir haldedir. Hattâ gerekçede muhalefetinde 
esbabı mueibesini izah ettik. Birinci fıkra mes
kendir. 5020 sayılı Kanundan da ayrılık vardır. 
Millî Korunma Kanunundan da ayrılığı vardır. 

CEMİL BARLAS (Gazianteb) — Tenevvür 
ettim. 

MUAMMER ALAKANT (Devamla) — Bir 
insanın bir meskeni tahliye ettirmesi için oğ
lunun kendi yanında evlenmiş bulunması la-
zimdıi'. Evlenecekse tahliye ettiremez. Fakat 
kiracıları hem sayfiye, hem kışlık evler, ister 
Beyoğlunda olsun, ister başka yerde olsun 
garsonierleri muhafaza edebilir diyorlar. Ne ise 
ben mütalâamı beyan etmiyeeektim, meseleyi 
izah edecektim. 

Sonra efendim, dükkân meselesi için de; 
dükkânını bir adam evlâdı için tahliye ettire
bilmek için, muhakkak evlâdı ile kendisinin 
aynı meslekte olması lâzımdır, teklif edilen şar
ta göre. Aynı meslekte olmakla beraber aynı 
yerde icrai ticaret ve sanat etmesi de lâzımdır. 
Gerekçe diyor ki ; bu haddizatında bir mülk 
sahibine evlâtları için bir tahliye hakkı verme
mek demektir. Çünkü zaten hem aynı meslekte 
olacak ve hemde aynı yerde icrai sanat ve tica-

I ret edecek böyleleri binde bir bulunur. Böyle 
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olduğuna göre zaten 5020 sayılı Kanunun bu- I 
radan çıkmasına mahal yoktu. Evlâdının dük
kâna olan ihtiyacı için boşaltma hakkını tanı
mak istiyenlerin mucib sebepleri bunlardan 
ibarettir. Tabiî takdir Yüksek Meclisnize aittir. 
Meclisinin bu hükmü verirken 5020 sayılı Ka
nunu da aynı Meclisin tasvibetmiş bulunduğunu, 
bu kanunun 3,5 ay evvel buradan çıkmış bulun
duğunu, memleketin Yüksek Meclisin verdiği ka
rarlarda bilerek hareketi hakkındaki genel ka
naati olduğunu elbetteki nazarı dikkate alaca
ğı şüphesizdir. 

BAŞKAN — Dr. Kâmil İdil'in bir suali var. 
Dr. KÂMlL ÎDlL (Maraş) — Efendim, ta

sarıda çocuklar için tahliye talebi iki şarta mu
allaktır. Birisi beraber oturupda evlenenlere, 
diğeri de kanuna göre tahliye edilenlere aittir. 
Fakat bunların dışında bazı mühim şartlar 
vardır ki; meselâ başka bir memlekette oturup
da ailesiyle birlikte nakldenlere; yahut aynı şe
hirde oturupda dört beş çocuğu ile kızı koca
sından ayrıldığı halde ortada kalıyorlar. Bun
lar için bir hak tanınıyor ve nazarı itibare alı
nıyor mu? 

MUAMMER ALAKANT (Devamla) — Bu 
madde ile bunlara bir hak tanınmıyor, yani na
zarı itibara alınmamıştır. Çünkü bu madde tah
dididir, tadadi değildir. 

Orgl. ÎZZEDDÎN ÇALIŞLAR (Balıkesir) — 
Sayın arkadaşlar, tadil tasarısının lehinde ko
nuşan arkadaşlarımız bizi tatmin etmediler. Se-
dad Çumralı arkadaşımız geçen günkü tartış
malarımızda bu tasarının 5020 sayılı Kanuna 
tâbi esasların hiç değiştirilmediğinden bahsettik
leri halde, bugün yapılan değişikliklerin de yi
ne muvafık olduğunu beyan buyurdular. 

Bu konutlarda yazlık meselesinde bazı arka
daşların da söylediklrei gibi, büyük bir karışık 
lık meydana gelecektir. Yazlık konutlar yalnız 
istanbul'da değil, hemen her tarafta vardır. Bazı
ları }rayla halinde olup, kışın kar olur, yol kesi
lir ve bu suretle mesken itibar edilmez amma, 
ekseri yerlerde yine mesken sayılır ve mahkeme 
burası da meskendir. Orada otursun diye sahi
bine icbar eder. Meselâ Konya'nın Meram sayfi
yesini ele alalım. Hariçten bir Konyalı işini bi
tirmiş gelmiş, Konya'daki evini tahliye için mü
racaat edecek. Senin Meram'da evin vardır, git 
otur denecek kendisine. Bu, haklı birşey değil- J 
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dir. Bunları ıslah etmek ve akaar sahiplerini, ev 
sahiplerini bu kadar kötü duruma sokmamak bi
zim de vazifemizdir. 

Bu meskenle kira meseleleri öyle çabuk hal
lolunacak bir veçhe göstermez. Çünkü Birinci 
Cihan Harbinden 15 sene sonra ucuzluk ancak 
tabiî şeklini almıştı. Bu ikinci Cihan Harbi bel
ki bunu daha fazla uzatacaktır. Hükümetçe bir 
kısım vatandaşlar arasında içtimai adaleti kur
mak için bu müddet daha da uzayacak ve belki 
de 15 sene sürecektir, benim görüşüme göre 
böyledir. 

15 sene akaar sahipleri ki, yaşamaları o akaara 
bağlıdır. Bu kayıt altında yaşamaya mahkûm
durlar. İçtimai adaleti yalnız bir tarafa vermek, 
diğer tarafa vermemek değildir: Nasıl kiracılar 
korunuyorsa hayatını o akaara bağlıyan vatan
daşların da korunması lâznndır. Pek az müsaade 
vermiş olan 5020 numaralı kanundaki bu mü
saadeleri bu sefer baltalamaya gidiyoruz ki; kat
iyen doğru değildir. 

Bir meseleyi Hükümetten rica ediyorum; 
zengin insanlar vardır, onların akaarları, apart
manları vardır, bunlardan başka bir kısım zen
gin tüccarlar ve kiracılar vardır, bunlar istedik
leri kadar kira verebilirler. Fakat nasıl geliri 
sabit olan kimseleri kira sıkıntısından korumaya 
çalışıyorsak akaarı az olan ve geçinmesi ona bağ
lı olan yurttaşları da koruması lâzımgelir. Bu
na ait, gazetelerde intişar etmiş anketlerde oku
dum, Yunanistan, bugün içinde bulunduğu müş
külâta rağmen bu işi de iyi bir şekilde halletmiş
tir. Onların büyük şehirlerinde, meselâ Atina '-
daki nüfusu bir buçuk, iki milyondur. Pire'de, 
Selanik'te bizim bazı büyük şehirlerimizden bü
yük olan bu şehirlerde bu usulü tatbik etmiştir. 
Sabit gelirlileri koruduğu gibi, geçimi dar olan 
akaar sahiplerini de korumuştur. Akaar sahibini 
zengine karşı serbest bırakmıştır, fakire karşı 
zengini serbest bırakmamıştır ve bu suretle iç
timai adaleti temin etmiştir. Bizim Hükümetin 
de bu işi halletmesi doğru olur. Bu buhran üç 
senede, beş senede, bitecek bir iş değildir. On 
sene, on beş sene bu buhran devam edecektir. 
Müşkülât devam edecektir. Birinci Cihan Har
bi 1918 de bitiği halde ancak 1932 den sonra 
biraz genişlik gelmiye başladı. Ben bu tasarının 
birinci maddesinin ikinci fıkrasının tamamiyle 
aleyhindeyim. Bunun için de bir önerge vari-
yorum. 

- 2 S B -
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NECATI ERDEM (Muğla) — Muhterem ar

kadaşlar, Bir maddeyi kanuniye okunurken ke
limeler üzerinde durmak zaruri olur. Kanunun 
metni okunarak o metin içindeki kelimeler bir 
tarafta mütalâalar diğer tarafta olursa İm 
zevksizdir. Şu kanunun birinci maddesinin iki 
numaralı fıkrasında baba ile beraber oturan ev
lât evlenmek isterse buna tahliye hakkı tanılı
yor. « Babasiyle beraber otururken » kaydı bit
tabi kaydı ihtirazidir. Eğer babasiyle beraber 
oturmuyorsa evlense dahi bu evlenme üzerinde 
tahliye talebi varit olmaz. Çıkan mâna şudur : 

Bu çocuk bekârmış, bir han odasında oturu-
muş, şunun bunun yanında bedel miş, orada bu
rada yatıyormuş, babasiyle beraber oturuyor-
muş, bu çocuk evlenmiş bir eve zaruret hâ
sıl olmuş. 

Şimdi bu çocuk mazharı muavenet olmamalı 
mıdır? Bunun için tahliye talebi gayrivârit mi
dir? Babası ile beraberi- otururken evlenen bir 
adamın mazharı himaye olmak ciheti camiası ba
kımından diğeri ile arasında ne fark vardır? 
Ciheti camiada iştirak hükmünde dahi iştiraki 
ifade eder. Şu halde bu kaydi ihtirazi zararlı
dır. 

Bir de babası ile beraber otururken evle
nen evlâdın müsteciri bulunduğu evden ev sahibi 
tarafından çıkai'üması kaydı var. Bittabi bu 
kayıt da kaydı ihtiyaridir. Eğer bu evlât müste
ciri bulunduğu evden ev sahibi tarafından çı-
çarılmış olmayıpta başka surette evsiz kalmışsa 
yine tahliye talebi varit değildir. Bu kayıt 
bunu ifade eder. 

Bir adamın, bir ev sahibinin öz evlâdı kendi
sinin mülkünde otururken, yani kendisinin ma
lik ve mutasarrıf olduğu evde otururken bu ev-
yanarsa, bu suretle bu evlât evsiz kalırsa, evlen
miş de bulunursa bunun mazharı himaye olma
sı icabetmez mi? Neden bunu maddeden dışarı 
çıkarıp atıyoruz. 

Bir adamın evlâdı kendisinin malik ve mu
tasarrıf bulunduğu bir evde otururken ipotekli 
bulunan bu ev alacaklı tarafından sattırılır ve 
evin bedeli alacağa mahsup edilir. Bu çocuk 
evinin satılması yüzünden, cebrî icra yüzünden 
çırılçıplak dışarıda kalırsa ve evlenmiş de bu
lunursa bunu da maddei kanuniyenin şümulün
den atacak mıyız? Atacaksın diyor kayıt. Bina
enaleyh, bu kaydi ihtirazi de zararlıdır. 

Sonra bir şart da koşuluyor. Mesken olarak 
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oturmak mecburiyeti hâsıl olmuşsa; tamam, 
mecburiyet kelimesini işittiğimiz gibi ne demek 
olduğunu anladık. 

Fakat altında yazlık, bilmem kışlık evi bulun
mazsa, deniyor. Zaten mecburiyet demek başka 
evi yok demektir. Bunun başka mânası yoktur. 
Mecburiyet kelimesinden sonra yazlık veya kış
lık başka evi bulunur veya bulunmaz, bunu mü-
lalâa etmek mecburiyetin mânasını güzel anla
mamak demektir. Binaenaleyh bu iki numaralı 
fıkra üslubu kanuniye uygun değildir.. Bu fık
ra zaittir. Faakt bu fıkra zait olmakla kalmı
yor, bir de hâkimin takdirine müdahale edili
yor. Yalnız evi de bulunursa o adam tahliye dâ
vası açamazmış. Ben çok yeri gezmediğim için yaz
lık evleri Yüksek Mecliste birer birer tavsif 
edemem. Fakat şunu katiyetle söyliyebilirim 
ki; her memleket istanbul gibi değildir. Yaz
lık evleri sükna kabiliyetini haiz değildir. Muğ
la'da yazlık ev denilen iki bini mütecaviz ev 
vardır. Fakat kışın kimse orada oturmaz. Bu ev
lere kışın su basar. Hâkim diyecek, Muğla 'lıya; 
senin Karabağ'larda bir evin var, git orada 
otur. Muğla'lı diyecek: Hayır hâkimbey, orayı 
su basar, oturamam, benim vesaiti nakliyem 
yok yalnızını yahut korkak bir adamım. Başlıbaşı-
ııa bir saat mesafede ta ovanın ortasında, ben otu
ramam. Hâkim diyecek; kanun var, gidip otura
caksın, işte kanun. 

Meskenden maada ticarethanelere gelince: 
Bunda tahliye talebinin tanılabilmesi için evlâ
dının babasiyle beraber aynı meslek ve aynı sa
natta çalışması şartmış. Bu şart nazara alın
dığı takdirde bu şartı ihtiva etmiyenler maddei 
kanuniye şümulünden çıkar gider. 

Biı- adam avukatmış; oğlunu bir meslek ve
ya sanata intisap ettirmiş. Orada çocuk çırak, 
kalfa çalışıp babası ile beraber bir meslekten 
değildir. Babası avukat, bu çocuk demircidir. 
Çocuk sanatı öğrenmiş, başlıbaşma sanatını ic
raya hak kazanmış, çocuk evleniyor, babası
nın evi varmış, yook senin için ev tahliye edi
lemez. Neden? Baban ile aynı meslek ve sanatta 
değilsin deniyor. Bu hükümde adalet var mı? 
Babası ile beraber bir meslek ve sanattan olan 
evlâdın ihtiyacı icrası zımnında nazara almı
yor da, babası ile aynı meslekte olmıyan ve 
fakat aynı ihtiyaç içinde olan bir evlâdın bu 
ihtiyacı neden nazarı ibretten dur tutuluyor? 
Bundaki fayda nedir? Mamafih bundan üç ay 
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evvel başka şekilde, üç ay sonra başka şekilde 
gelen; 48 saat evvel başka, 48 saat sonra başka 
renge bürünen kanun metni bundan dalı a güzel 
çıkmaz. Burada mazeret vardır, bu maddei ka
nuniye kabul edilemez. Bunun tayyını rica ede
rim. (Sağdan alkışlar). 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Zaten 
yeterlik önergesi de vardır. Önergelere geçi
yoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Bu madde hakkında Kamutay aydınlanmış

tır. Konuşmanın yeterliğini tekiri; ederim. 
Maraş Milletvekili 

Kâmil İdil 

BAŞKAN —- Konuşmanın yeterliği hakkın
daki bu takriri reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Diğer önergeleri arzediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
5020 sayılı Kanunda değişiklik yapılması 

hakkındaki tasarının ikinci maddesindeki «Yaz
lık» kelimisinin kaldırılması veya «Kışın otu
rulması örfen ve maddeten mümkün olan yazlık» 
şeklinde değişiklik yapılması hususunun reye 
konulmasını arz ve teklif ederim. 

Niğde Milletvekili 
ibrahim Refik Soycr 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER ALA
KAN (Manisa) — Usul hakkında arzedeyim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, birer birer 
okuyalım, reye koyarken söylersiniz. 

Başkanlığa 
Madde, 5020 numaralı Kanun hükmünü esa

sından ilga ediyor, bu itibarla mevzuu müzakere 
olan fıkranın reddini teklif ederim. 

Yozgad Milletvekili 
Sırrı tçöz 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplere binaen birinci 

maddenin reddini teklif ederim. 
Bursa Milletvekili 

Abdürrahman Konuk 

Başkanlığa 
Tasarının birinci maddesinin tamamen kaldı

rılmasını dilerim. 
Giresun Milletvekili 

Eşref Dizdar 
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Yüksek Başkanlığa 

Birinci maddenin üçüncü fıkrasının aşağıda
ki şekilde tadilini teklif ederim : 

«Halen konut olarak kullanılan gayrimen-
kullerden gayrisinde kendisinin veya ayrı veya 
aynı sanatta çalışmakta olduğu çocuklarının 
meslek veya sanatlarını bizzat icra için kullan
ma zaruretinde ise sözleşmenin sonunda» 

öazianteb Milletvekili 
Cemil Said Barla s 

Y üksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebeplerden dolayı birinci mad

denin ikinci fıkrasının kaldırılmasını rica ede
rim. 

Balıkesir Milletvekili 
Jzzeddin Çalışlar 

Yüksek Başkanlığa 
Konuşmalardan, da anlaşıldığına göre yeni ye

ni fikirler ortaya atılmış bulunmakla ve teklif sa
hibinin düşüncelerinin dışına çıkarak yeni bir 
metin meydana gelmiş bulunmaktadır. 

Komisyonda hazırlanan yeni metin ise mak
sadı temin etmekten uzaktır. Bu itibarla yapı
lan konuşmalardan da mülhem olarak daha esas
lı bir şekil bulunmak üzere tasarının Komisyo
na geri gönderilmesini arz ve teklif ederim. 

Ankara Milletvekili 
Arif Çubukçu 

BAŞKAN — - Okunan önergelerden Komis
yonca kabul edeceğiniz birşey var mı ' 

JIÜSEY/İN ULUSOY (Niğde) — Komisyon 
adına söyliyeceğim. (Sözcü söylesin sesleri). 

BAŞKAN — Hüseyin Ulusoy, siz Komisyo
nun nesisiniz? 

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde ) — Katibi
yim. 

BAŞKAN — Sözcü varken kât.rp söylemez. 
HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) —Birinci mad

deye sözcü muhalif olduğu için bu maddenin 
sözcülüğünü bendeniz yapacağım. Çoğunluğun 
noktai nazarını kısaca izah edeceğim. (Öyle şey 
olmaz sesleri, gürültüler). (Müzakere kâfi ses
leri). 

Efendim komisyonca kabul edilen birinci 
maddenin reddini teklif eden önergeye cevap ve
receğim. 

Komisyonumuz ana prensip olarak çocuk 
için tahliye hakkı kabul edilsin mi, edilmesin mi 
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diye bir noktai nazarı mütalâa etti. Malik için 
kiralıyan için, bütün hakları kabul etmekle bera
ber çocuk için kabul edilen tahliye haklarının, 
bugünkü kiracı ve ev sahibi rejiminde hakikaten 
tazyik edici bir tesiri bulunduğu neticesine 
vardı. Çocuk için tahliye hakkının muhtelif ka-
tagorilori vardır, Necati Erdem arkadaşımız izah 
ettiler. (Jocuklar için şu şart, şu şart diye ilânihaye 
şartlar sayılabilir. Komisyonumuz bu şartları 
uzun, uzun tetkik etti. Bunlardan yalnız baba-
siyle beraber oturup da evlenen veyahut bu 
kanun mucibince başka oturduğu bir evden çı
karılan çocuklar için tahliye talebini kabul etti, 
bundan ötesi için başka bir şart kabul etme
mek prensip ine vardı. 

Komisyon kararı budur, rey ve kanaat yüksek 
heyetinizindir. (Kâfi, kâfi sesleri). 

BAŞKAN — Başkanlığa verilmiş olan değiş
tirgeler madde reye konulmadan oyunuza sunu
lacaktır, evvelâ bunların içinde maddenin red
dini isteyen bir teklif vardır, bu teklif ileri bir 
teklif olduğu için evvelâ ret hakkındaki bu 
önergeyi okutup reyinize sunacağım. 

(Bursa Milletvekili Abdürrahman Konuk'un 
Önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN— Reye arzediyorm. Bu önergenin 
kabulü, maddenin reddi demektir. Kabul eden
ler... Etmiyenler... 

Bu önerge maddenin tamamen reddi hak
kındadır. Önergeyi kabul etmek, maddeyi red
detmek demektir. Maddenin reddi hakkındaki bu 
önergeyi kabul edenler lütfen ayağa kalksın
lar... Önergeyi kabul etmiyenler lütfen ayağa 
kalksınlar... 

Lütfen oturunuz. 
Ekseriyetle madde reddedilmiştir. Önerge ka

bul olunmuş ve madde reddedilmiştir. (Alkış
lar) . 

Birinci madde olarak 2 nci maddeyi arzedi-
yorum. 

MADDE 1. — Millî Korunma Kanununun 
5020 sayıllı Kanunla değiştirilen 30 neu madde
sinin V nci bendinin (b) fıkrasının sonuna şu 
hüküm eklenmiştir: 

Kamu hizmetinde kullanılan gayrim enkul-
lerde yukarıki 2, 3 ve 4 neü numaralar hükümle
rine göre tahliye talep edilemez. 

CEMİL SAÎD BARLAS (Gazianteb) —Ka
nunun yukarıki maddesi reddedildi. Fakat bu 
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maddenin ihtiva ettiği en mühim fıkraya dokuna
cağım. Şimdiye kadar mesken buhranı dolayı-
siyle eşhası hususiyenin barınması için oturdu
ğu yerden çıkmamasının bir zaruret olduğunu 
bir milletvekili düşünmüş bir teklif yapmış, bu 
yetmiyormuş gibi, kamu hizmetinde bulunan bi
naların tahliye edilmemesini söylüyorlar. Dev
let ki; her türlü inşaat vasıtalarını haizdir. Bu
ralarını yerleştirmek için istediği binaya sahip 
olabilir. Şimdi Hükümetin böyle bir teklifi yok
tur. Komisyon kendi kendine tutuyor; ben Hü* 
kümet namına bu işi idare ederim, Hükümet da
iresi olan yerlerde tahliye dâvası açılamasın, 
diyar. Bendeniz bu ikinci maddenin ikinci fıkra
sının da tayyını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, birinci madde redde
dilmiştir, ikinci madde ise buna matuf olarak 
hazırlanmış olduğu için, bu maddeyi yeniden 
hazırlamak lâzımdır ve hazırlanırken şimdi mü
talâa ettikleri şekli izah etmelerini rica ederim. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Manisa) — Efen
dini, bendeniz de bu maddenin düzelmesi ve 
Komisyona geri verilmesini rica edecektim. Sa
yın Başkan ifade buyurdular. Bununla beraber 
arkadaşlar, birinci madde reddedildi. Kanu
nun diğer maddelerinin birinci maddeye atıfla
rı vardır. Esasen tetkik buyurduğunuz kanun 
teknik itibariyle bazı hataları da ihitva ediyor. 
Meselâ 30 ncu madde aynen yazılarak değiştiril
mesi lâzımgelen maddeler ayrıca gösterilmek ica-
bederdi. Halbuki birinci maddede ifade edilen 
hüküm burada 30 ncu maddeden ayrı bir fıkra 
halinde gösteriliyor ve 30 ncu maddeye atıflar 
yapılıyor. Değiştirilmesi lâzımgelen fıkraların 
burada değiştirilmiş olarak gösterilmiş olması ve 
madde metninin tam olarak yazüması lâ-
zımgelirdi. Bu, yapılmamıştır. Bu itibarla ka
nunun tümünün Komisyona havalesini rica ede
ceğim. (Komisyona havale sesleri). 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAM
MER ALAKANT (Manisa) — Efendim, oku
nan madde kamu hizmetlerinde kullanılan gay-
rimenkuller hakkında tahliye dâvası ikame edil
memesi merkezindedir. Zaten Yüksek Meclis 
Cuma günkü kararında da esas itibariyle tasa
rıyı kabul etmiş olmakla 5020 sayüı Kanunla ev 
sahiplerine, dükkân sahiplerine verilmiş olan 
hakların suiistimalinin bertaraf edilmesi iltizam 
buyrulmuştu. Şimdi burada istihdaf edilen ga
ye, mektepler, hastaneler ve hapishaneler gibi 
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birçok gayrimenkullerin sahipleri tarafından şu 
veya bu ihityaç vardır diye tahliye dâvalarına 
mâruz kalmamasıdır. Gazeteler, İstanbul'da pek 
çok mektepler hakkında tahliye dâvalarının açıl
mış olduğunu göstermektedirler. Hakikaten 5020 
sayılı Kanun bunların tahliye edilmesini müm
kün kılacak mahiyettedir. Tatilden sonra tek
rar Mecliste toplandığımız zaman mekteplerin ve 
buna benzer âmme müesseselerinin tahliye edil
miş olduklarını görmeyi elbette Yüksek Meclisi
niz kabul buyurmıyacktır. Onun için bu mad
denin kabul Duyurulmasını âmme menfaati na
mına rica ediyorum. 

BAŞKAN — Bu birinci madde amma, bu 
maddenin ikinci fıkrasında «yukarıki iki, üç, 
dördüncü numaralar hükümlerine...» deniyor. 
Halbuki yukarıdaki madde gitmiştir. (Komisyo
na sesleri). 

MUAMMER ALAKANT (Devamla) — Ben
deniz bunu şu şekilde ifade ediyorum, kâtipler 
yazsınlar: «Mal sahibi âmme hizmetlerinde kul
lanılan gayrimenkuller hakkında tatil i.y£ dâvası 
açamaz.» Böyle diyelim. (Komisyona, komisyona 
sesleri). 

Dr ABDURRAHMAN MELEK (Gazian
tep) —• Arkadaşlar, Riyaset makamının ihtar 
buyurdukları veçhile bu madde, birinci madde
nin reddi dolayısiyle tamamen hükümden sakıt 
olmuştur. Münakaşaya artık mahal kalmamış
tır. Ancak görülüyor ki Riyaset makamı bunu 
ihtar etmekle beraber bu madde üzerinde müna
kaşayı kabul etmiş gibidir Çünkü komisyon 
sözcüsü arkadaş, ikinci maddenin kalmasına ve 
izahına dair konuştular. Demek ki o madde üze
rinde münakaşa edebilriz. Riyaset de buna mü
saade ettiler, benim de söyliyeceğim şeyler vardır, 

BAŞKAN — Birnci maddenin reddedilmiş 
olması, ikinci maddedeki hükmün yazılış usu
lüne müntehi olmuştur. Bu sebeple siz, hem 
yazılış usulü, hem de bu madde hakkında konu
şabilirsiniz, buyurun. 

Dr. ABDURRAHMAN MELEK (Gazian-
teb) — Okuyacağım şu kısımlar hakkında bil
hassa sözcü arkadaşımızın cevap vermelerini ri
ca ediyorum. 5020 sayılı Kanunun B fıkrasına 
şu hüküm eklenmiştir. 

«Kamu hizmetinde bulunan gayrimenkuller-
de yukarıki 2, 3 ve 4 ncü numaralar hükümleri
ne göre tahliye talep edilemez.» 

Burada kamu hizmetleri ifadesinden maksat , 

1947 O : 1 
nedir ve bunun şümulü ne olacaktır? Sözcü 
arkadaşımın dedği gibi, yalnız mektep, hasta-
hane, hapishane gibi tahdidi bir mânada ise bu
na ayrıca cevap vereceğim. 

Fakat âm ve şâmil olarak yani geniş mâna
da kamu hizmetleri kasdediliyorsa lütfen sarih 
olarak izah etsinler, fertlere verilmiyen bir 
hakkın Kamu hizmetinde kullanılan gayrimen-
kullere istisnaden tanımakta mucip sebepler 
nedir? Bunu da lütfen izah buyursunlar ala
cağım cevaba göre söz hakkım mahfuz kalmak 
şartiyle şimdilik müsaade isterim. 

HIFZI OĞUZ BBKATA (Ankara) — Muhte
rem arkadaşlar; birinci madde üzerine cereyan 
eden müzakere safhası Umumi Heyetinizde kanu
nun şekli itibariyle bir teşevvüş hâsıl olduğu zeha
bını uyandırdı. Arzedeceğim sebeplerle hakikatte 
böyle bir teşevvüş bahis mevzuu olmadığı için 
kanunun birinci maddesinin kabul edilmemesi ne
ticesi olarak, metnin Komisyona iadesine lüzum 
yoktur. Şunun için lüzum yoktur: Kanunun, ya
ni 5020 sayılı halen yürürlükte bulunan Kanu
nun maddeleri arasında 30 ncu maddeyi tadil 
eden bentlerden biri de beşinci benttir. Bu be
şinci bendin hâlen meri olan 1, 2, 3, 4, 5 nci nu
maraları mevcuttur. Şimdi görüşülen tasarıda 
meselâ, bu ikinci maddede geçen; kamu hizmetin
de kullanılan gayrimenkuller için yukarıki 2, 3, 
4 ncü numaralı hükümlere göre tahliye talebinde 
bulunulamaz hükmü içindeki numaraları, yukarı
daki birinci madde reddedilince, bazı arkadaşlar 
bu numaraları kalktı zannediyorlar. Halbuki bu 
maddeye göre; aynı kanunun, 5020 sayılı Ka
nunla değiştirilen, yani Millî Korunma Kanunu
nun 5020 sayılı Kanunla değiştirilen 30 ncu mad
desinin beşinci bendinin (b) fıkrasının sonuna şu 
hüküm eklenmiştir. Bu kanunun beşinci bendinin 
(b) fıkrasının sonunda, zaten yürürlükte bulu
nan 1, 2, 3, 4 numaralar bulunuyor. Tasarıdaki 
birinci madde 5020 sayılı Kanunun 2, 3, 4 numa
ralarını tadil ediyordu. Bunu kabul etmediğimize 
göre 5020 sayılı Kanunun 1, 2, 3, 4 ve 5 numara
lı hükümleri kalıyor demektir. Bu itibarla bu 
ikinci maddede «aynı kanunun» kelimeleri yeri
ne «Millî Korunma Kanununun» diye yazılınca 
başka bir değişikliğe lüzum yoktur. Deminki mü
zakerenin hâsıl ettiği hava dolayısiyle, teklifin 
maksat ve ruhunun bugün hakiki bir ihtiyaca ce
vap verecek olan mahiyetinin sarsılmaması ye
rinde olur. iki gün evvel Yüksek Meclisin pren-
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sip tasvibini almış bulunan böyle bir teklifin, 
tasarıdaki birinci maddenin reddi kararı alındık
tan sonra, arızaya uğramaması; Meclisin iki gün 
evvel vermiş olduğu bir kararın zedelenmemesini 
rica ederim. Elimizdeki tasarı, redaksiyon itiba
riyle bir kelime ile düzelecek mahiyette olduğu 
için, yüksek tasvibinizin metinler üzerinde 
gösterilmesini rica ederim. 

Efendim, mesele şudur: 
Madde 2. — Millî Korunma Kanununun 

5020 sayılı Kanunla değiştirilen 30 ncu madde
si beşinci bendinin (b) fıkrası sonuna şu hü
küm eklenmiştir: «Kamu hizmetinde kullanılan 
gayrimenkuller yukarıdaki 2, 3, 4 numaralı hü
kümlere göre tahliye edilemez.» 

BAŞKAN — Fakat yukarıdaki madde kal
kınca, bu fıkra kalır mı? 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Ar
kadaşlar, esas itibariyle bu tasarı 5020 sayılı 
Kanunu tadil mahiyetindedir; yeni bir tesis de
ğildir. Binaenaleyh, bu kanun çıktıktan sonra, 
tatbikat mevkiinde bulunan kimseler, eski ka
nunu yanlarına alacaklar ve bu tadil edilen 
metni de onun yanma koyacaklardır. (Doğru 
sesleri). Bu itibarla ve esasen teklifim geçen 
Kamutay görüşmelerinde umumi bir tasvibe 
uğramıştır. Elimizdeki matbu metinde ise re
daksiyon itibariyle herhangi bir hata yoktur. 
Bilhassa komisyona iadesini icabettirecek bir 
mesele yoktur. 

Şunu da yüksek huzurunuzda arzetmeğe mec
burum ki, kanunun esasına muhalefet eden, re
daksiyon ve şekil itibariyle hatalıdır diyen 
Kâmil Coşkunoğlu arkadaşımız bu Komisyona 
ve bu metni hazırlıyan Su Komisyonuna dâhil 
arkadaşımızdır. Bu metni Su Komisyonu hazır
lamıştır. Kendisi hukukçudur. Şekil itibariyle; 
redaksiyon itibariyle bir noksan var idiyse ni
çin Su Komisyonunda bahis mevzuu etmemiştir. 
Ben de hukuk tahsili yapan bir arkadaşınız sı-
fatiyle arzedeyim ki, tasarıda redaksiyon veya 
herhangi bir şekil itibariyle hata bahis mevzuu 
değildir. 

Yüksek Meclisin huzurunda herhangi bir şe
kilde, teklifin sırf komisyona iadesini temin 
sadedinde şekil noksanı vardır diye beyanatta 
bulunan bazı arkadaşların bu mütalâalarını ye
rinde bulmuyorum. Bu hal, mevcut huzursuz
luğu artıracak bir gecikmeyi mucip olacaktır. Bu 
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itibarla esası Kamutayca kabul edilmiş olan bu 
tadil teklifinin maddeleri üzerinde de yüksek 
teveccühlerini rica ederim. 

SAÎT AZMİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — 
Muhterem arkadaşlar, bu kanunun tam ve piş
miş olarak Komisyondan çıkıp huzurunuza gel
memiş olmadığı yapılan tartışmalarla pek açık 
olarak anlaşılmıştır. (Doğru sesleri). Şimdi 
Hıfzı Oğuz arkadaşımız, ki teklif sahibidir. Hangi 
bendin, hangi fıkrasının tadil edildiğini izahta 
müşkülât çekmiş ve Makamı Riyasetin müda
halesine rağmen vuzuhla ifade edememiş olması 
da gösteriyor ki, olgun bir hale gelmemiştir. 
Bir hâkim, bir vatandaş hangi bendin hangi 
fıkranın, virgülün niçin, nasıl maksatlarla, de
ğiştirildiğini tâyinde zorluk çekecek. Binaena
leyh, bunun Komisyona iade edilmesini teklif 
ediyorum. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Manisa) — Efen
dim, ben de Sait Azmi arkadaşımızın sözlerine 
iştirak ediyorum. Ancak Hıfzı Oğuz Bekata 
arkadaşım benim de Komisyona dâhil bulundu
ğumu ifade buyurdular. Lütfen elinizdeki ta
sarının altındaki imzalara bakınız. Bendeniz 
Cumartesi günü (ielir Yergisi Komisyonunday-
dım. Elimizdeki tasarıyı hazırlıyan Komisyonun 
çalışmasına iştirak edemedim. Hattâ Sait Az
mi arkadaşımızla ricada bulunduk. Bu Komis
yona da iştirak edebilmemiz için çalışmanın öğ
leden sonraya bırakılmasını istedik. Biz de Ko
misyonda bulunalım dedik. Bunun üzerine ek
seriyetimiz vardır, çalışmaya devam edeceğiz 
dediler. Ben Gelir Yergisi Başkanlık Divanına 
dâhil olduğum için orada çalışıyordum. Bu 
maddenin yazılışında, tanziminde bulunmadım. 
(iölüyorum ki arkadaşımız zühul etmiş bulunu
yorlar. Esasen alttaki imzalara bakınca benim 
imzamın olmadığı ve binaenaleyh maddenin ha
zırlanmasında bulunmadığım anlaşılır, imzaları 
okuyorum, (istemez, istemez, biliyoruz sesleri). 
O hakle diyeceğim yoktur. 

YASFl GERGER (Urfa) — Bugünkü tar
tışmanın havasından, Yüksek Meclis anlamış
tır ki, Komisyonda tam bir mutabakatı efkâr 
yoktur. Bu arkadaşların birbirleriyle çalışma 
tarzı uygun değildir. Binaenaleyh ben, öner
gem kabul buyurulursa, Geçici Komisyonun de
ğiştirilmesini teklif edeceğim. Müzakerenin te
hirini istiyeceğim. 
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GEÇİCİ 'KOMİSYON BAŞKANI NAZİF 

HRGİN (Sivas) —• Efendim, nihayet ben va
ziyeti izah etmek zorunda kaldım. Çünkü bu 
acaip bir mevzu. (Gülüşmeler). Esası, hiçbir 
hukuki kaideye dayanmıyor. Bütün arkadaşlar 
hâdiseleri, maddeleri, konuları kendi görüşleri
ne göre teklif ve kendi tezlerini müdafa ediyor
lar ve kendi tezlerinin Komisyonda kabul edil
mesini istiyorlar. Mademki yüksek heyetinizde 
Hıfzı Oğuz Bekata arkadaşımızın teklifi büyük 
bir sempati ile karşılandı ve derhal kabul edi
lecekti . Fakat Adnan Adıvar ve Adato arka
daşlarımızın teklifleri Kanunun prensiplerine 
taallûk ettiği için heyeti eelileniz bunun Pazar
tesi günkü toplantıya yetiştirilmesi kaydı ile Ko
misyona iadesini kararlaştırdı. Biz heyeti celi-
leden aldığımız direktif üzerine Cumartesi günü 
toplandık. 

Şimdi bazı arkadaşlar Komisyonun iyi çalış
madığını, ihtilâfı efkâr içinde bulunduğunu 
söylüyorlar. 

SAİT AZMİ FEYZlOGLU (Kayseri) — Öy
le bir şey yoktur. 

NAZİF ERGİN (Devamla) — Siz söyler
ken ben hürmetle dinledim, siz de dinleyiniz. 
Herseyi söylemek mecburiyetindeyim. (Bravo 
sesleri). Cumartesi günü biz işi bitirmek zorun
daydık. Çünkü heyeti eelüenizin noktai nazarı 
bu kanunun tatilden evvel çıkarılması yolunda 
idi. Çünkü kanunun tatilden evvel çıkarılma
ması demek mal sahiplerini ve kiracıları mütered
dit ve şüpheli bir duruma sokmak demekti. Mec
lise bir teklif olmuş, kiracıya şu hak tanmacak-
ınış mal sahiplerine şu hak tanmacakmış, Mec
lis karar vermemiş, kanun çıkmamış. Bu vazi
yet bütün piyasada ve memlekette şüpheli bir 
hava yaratabilecektir. (Öyle şey yok sesleri). 

Yani bu takdirde ev sahiplerinin ve kiracıla
rın şüpheli durumları devam edecektir demek 
istiyorum. 

Bu sebeple Komisyonunuz Yüksek Meclisin 
emirlerine uyarak Cumartesi günü tasarıyı çı
karmak yoluna gitti, 11 - 12 arkadaş toplandık, 
Saat on buçukta, Cumartesi. Kayseri Millet
vekili Sait Azmi arkadaşımızla Kâmil Çoşkun-
oğiu arkadaşımız Komisyona geldiler. Birinci 
madde oldukça görüşülmüştü ve oya konulmak 
üzere idi. Bunu dediler, Pazartesiye tehir eder
seniz, Başkan, biz de bulunuruz, daha etraflı 
görüşürüz dediler. Halbuki ekseriyet vardı. 11 
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arkadaştık. Dedim, lütfedin, oturup beraber 
konuşalım, bugün bitirelim, çünkü Pazartesi
ye tehir edilirse Meclise yetişmez ve yaz tatilin
den sonraya kalır. Bilmiyorum, sebebini işaret 
etmediler, meşguliyetimiz vardır dediler, işti
rak etmediler. Biz de Komisyonda Adato ve 
Adıvar arkadaşlarımızın tekliflerini münakaşa ve 
bu gördüğünüz şekilde formüle ederek huzuru
nuza gelirdik. Esasen bu kanunun komisyona 
iadesini şimdi lüzumlu kılan bir sebep yoktur. 
Çünkü Komisyonun son yap Lığı iş iki teklif sa
hibinin heyeti umumiyeden Komisyona havale 
edilen tekliflerini formüle edip huzurunuza ge
tirmekten ibarettir. Bunların kabul veya reddi 
yüksek heyetinize aittir ve nitekim de ret edil
miştir. Geri kalan, Hıfzı Oğuz Bekata'nm 
preıısipe taallûk etmiyen ve münhasıran müey
yidelerin artırılmasını istiyen maddedir ki; bu
nun prensip i de zannediyorum, yüksek heyeti
nizce geçen celsede kabul edilmiştir. Binaen
aleyh tasarının Komisyona iade edilmeden neti
celendirilmesini Yüksek Heyetinizden saygı ile 
rica edelim. (Bravo sesleri, alkışlar). 

GEÇİ( '1 KOMİSYON SÖZCÜSÜ M ÜAMMER 
A LA KANT (Manisa) — Sayın arkadaşlar; mü
him bir meseleyi (.etkile ederken, şahsi mesele
lerden tamamen tecerrüt ederek soğuk kanlılıkla 
memlekete ait mühim bir vaziyet tecerrüt ede
rek soğuk kanlılıkla memlekete ait mühim bir 
vaziyet karşısında işi muhakeme etmenizi rica 
ediyorum. Komisyonda böyle ufak tefek şeyler 
olabilir. Mülkiyet hakları ile âmme zaruretleri
nin icabettirdiği hususatı yekdiğeri ile telif et
mek vaziyetindeyiz. Bendeniz, demin de arzet-
tiğim gibi, mülk sahiplerini fazla tahdide mâ
ruz bırakarak lüzumsuz kayıtlara muhalifim. 
Bununla beraber benim ne bir evim ne bir dük
kânım vardır. Şimdi burada âmme menfaati bi
ze mülk sahipleri için bu tahdidin yapılmasını 
icabettiriyor. Eğer önümüzdeki yaz tatili bahis 
mevzuu olmasaydı bu tasarıyı Komisyon geriye 
almakta hiçbir mahzur görmezdi. Fakat gayri 
kabili içtinap hâdiselerle karşılaşmak mevkiin
de kalınacaktır. Metni hazırlayıp Makamı Riya
sete takdim ettik. Metin gerek hâkimler tara
fından ve gerekse tatbikatla alâkalılar için kâfi 
derecede vuzuhla anlaşılabilecek şekildedir. 

Dr. Melek arkadaşımızın sualine gelince; ka
mu hizmetlerini idare hukuku, âmme hukuku 
tâyin ve tesbit edilmiştir. Binaenaleyh kamu 
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hizmetinde kullanılan gayrimenkul deyince . 
mahkemeler herhangi bir iphamla karşılaşmı- j 
yacaklardır. Nihayet gerek Hükümet tarafından, 
gerek âmme hizmetlerini ifa eden müesseseler 
tarafından kiralanan mektep gibi, hapishane 
gibi, hastane gibi gayrimenkullerdir. Başkaca 
zannederim bir sual varit değildir. 

CENAP AKSU (Kocaeli) — Efendini, bu 
tasarının birinci maddesi, tasarının belkemiğini 
teşkil ediyordu. Bu madde Heyeti Celileee red
dedildikten sonra, ben eminim ki, bunu takibe-
decek olan diğer maddelerin de müzakeresine 
geçersek geniş tartışmalar olacak ve reddedi
lecektir. Hakikat şudur ki, Hıfzı Oğuz Bekata 
arkadaşımızın bir tasarısı vardır. Bu tasarı üze
rinde eğer Heyeti âl iyeniz bir müzakere açarsa, 
bunu bir neticeye isal etmek bendenizce müm
kündür. Müsaadenizle bendeniz bunu ' teklif 
edeceğim. Bu tasarıyı olduğu gibi bırakarak Hıf
zı Oğuz'un tasarısı üzerinde müzakereye başlı
ya] im, ve onun üzerinde rey izhar edelim. 
(Olmaz, olmaz sesleri). 

MUZAFFER AKPINAR (Balıkesir) — Efen
dim bu ikinci madde kamu hizmetinde kullanı
lan gayrimenkuller dendiğine göre bu, istis
nalardan bahseden bir fıkradır. Kamu hizmeti 
mutlak olarak kullanılmıştır. Sayın arkada
şım izah ederken îdare Kanunun metninde ka
mu hizmetlerinin nelerden ibaret bulunduğunu 
tebarüz ettirilmiştir dediler. Yalnız yukarıdaki 
bir maddede bunlar postane, hastane ve 
cezaevleri ve saire olarak gösterilmiştir. Bu 
ve saire kelimesi içinde acaba eczaneleri de kas
tediyorlar mı? Bunu sormak istiyorum. (Gülüş
meler) . 

O halde burada ricamı tekrar edeyim; Ka
mu hizmetleri deyince; eczanelerin de bunun 
içerisine alınması kanun icaplarına andır. 946 
numaralı Kanunla eczaneler muayyen yerler
de açılır, bunların muayyen ebatta olması da 
ayrıca tesbit edilmiştir. Bir semtte, bir mahal
de açılmış eczanelerin başka bir yere kalkması, 
nakledilmesi elde bulunan Eczacılar Kanunu 
ile tezat teşkil eder. Onun için 946 numaralı 
Kanunun hükümleri ortada iken, eczanelerin de 
bu istisnalar m ey anında ifade edilmesi lâzım
dır. Bunu rica etmiştim, lütfederlerse memnun 
olurum, bunun için bir de takrir veriyorum. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUAMMER 
ALAKANT (Manisa) — Efendim; demin de 
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arzettiğim gibi, kamu hizmeti, âmme hizmeti, 

I îdare hukukunda tâyin edilmiş ve bu hususta 
mahkemelerde de bir çok kararlara iktiran et
miş bir dâvadır. Eczaneler de muayyen ka
nunu ile muayyen bir dükkânda kurulur. Ka
nunla murakabe edilir, eczanenin ne şekilde 
olması lâzımgeldiği kanunen tâyin ve tesbit 
edilmiştir. Bunların mecburi bekleme saatleri 
vardır, gece beklemekle mükelleftirler. Bu gibi 
sebepler yüzünden eczanelerin de kamu hiz
metleri meyanına ithalini icap ettirecek mahi
yette görüyor Komisyonunuz. Tatabikat bu işi 
daha açık bir şekilde belirtecektir. Ayrıca mad
dede zikrine lüzum görmüyoruz. 

BAŞKAN — Birinci maddenin ilgası üzerine 
ikinci madde birinci madde olmuştur. Komis
yonca da şu şekilde düzeltilmiştir. Düzeltilen 
şeklini arzediyorum. 

«Millî Korunma Kanununun 5020 sayılı Ka
nunla değiştirilen 30 ncu maddesinin V nci 
bendinin B fıkrasının sonuna şu hüküm eklen
miştir. «kamu hizmetinde kullanılan gayrimen
kuller hakkında tahliye talep edilemez». 

Konuşulan maddenin yeni sakki budur. Bu 
sak üzerinde söz isteyen yoktur. 

SAÎT AZMÎ FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Be
yefendiler, eczanelerin kamu hizmeti gören bir 
ver olduğunu sayın Sözcü ifade buyurdular. 
Fakat iddia edebiliriz ki eczaneler tieari birer 
müessesedir. Ancak ticaret yaparken kanuni 
kayıt ve şarta tabidirler. Bir avukat âmme hiz
meti görür yazıhanesi âmme hizmeti gören bir 
yer midir. Böyle müphem tâbirlerle bu kanunun 
çıkması tatbikatta teşevvüşler yapar. Bu yeti
şirse Çarşambaya kadar düzeltilsin, yetişmezse 
Ağustos toplantısına yetiştirilmek üzere komis
yona iadesi lâzımdır. Çünki Meclisin şerefi olgun 
bir metin hazırlamamızı emreder. (Doğru ses
leri). 

Dr. ABDURRAHMAN MELEK (Gazianteb) 
-— Arkadaşlar mutlak bir ifadeyle bu madde
nin kalması mahzurdan salim değildir. Bir çok 
teşevvüşü mucip olabilir. Şimdi arkadaşım bunu 
izah ettiler. Âmme hizmeti o kadar geniştir ki 
hattâ bir avukatın yazıhanesi de âmme hizmetine 
taallûk eder, Sözcü arkadaşım tahdidi mahi-
\ ette ifadede bulunmakla berabeıiıîdaırâ i hukukun
daki âmme hizmeti tarifinde&aT.b&îıis ettileıtKEğfer 
tahdidi fikirde durssiardhji(he$ıjniizîniibelki kabul)/. 
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edebileceğimiz hastane, mektep mevzuları hal
ledilmiş olurdu. 

Şimdi soruyorum; idarî bürolar âmme 
hizmetine dâhil değil midir? Dâhil okluğu
na göre fertlerin gayrimeııkulleri için ta
mum ıvan bir hakkı bunlara tanınmak da 
bir adaletsizlik olmaz mı? Mecbubi tahliye 
vukuunda resmî daireler daha kolaylıkla baş
ka bir yer tedarik edebilirler. Fertler hakkında 
tahliye dâvası açıldığı zaman onlar belki ikin
ci biı- yer tedarikinde resmî dairelerin mâruz 
kalacağı müşkil âttan daha fazla müşkilâta mâruz 
kalırlar. Bu itibarla bendeniz arkadaşın hasta
ne, mektep gibi tahdidi sözlerine bütün mevcu
diyetimle iştirak etmekle beraber büro ve buna 
mümasil yerler için asla muvafakat edemem. Ben
deniz esas itibariyle bu maddenin komisyona 
iadesi lâzımdır kanaatındayım, iade edilmediği 
takdirde burada üzerinde görüşmeğe devam eder
sek Amme hizmeti tâbirinin tahdidi olarak hasta
ne, mekteb ve aynızamanda hapishane gibi he
pimizin iştirak edebileceğimiz mevzulara hasre-
dilmesini rica ediyorum. Mutlak bir ibare ile 
geniş mânada hatıra gelen veya gelmiyen bütün 
âmme hizmetlerini tazammun edecek bir mâna
dan kurtarılmasını diliyorum. Hulasaten mâru
zâtını şudur: 

Evvelâ maddenin komisyona iadesi, bunu 
teklif ediyorum. Eğer iadesine karar verirsek ar
tık bunun üzerinde konuşmaya lüzum kalmaz. 
îade edilmezse, tahdidi bir tarif yapmak lâzım
dır, hastane, okul hattâ hapishaneden başkası 
hakkında bu hüküm katiyen içtimai adalete uy
maz. 

BAŞKAN — Fahri Karakaya. 
FAHRÎ KARAKAYA (Elâzığ) — Müsa

ade ederseniz yerimden söyliyeyim. 
BAŞKAN — Kürsiye teşrif ediniz. 
FAHRÎ KARAKAYA (Elâzığ) — Say m ar

kadaşlar; kamu hizmetleri dendiği vakitte; mese
lâ Tekel idaresinin bir ambarı vardır, benim ma
lımı ambara verdim, yani kiraya verdim. Belki 
tahliyesini istiyebilirim. Yahut Devlet Demir
yollarına herhangi bir binayı verdim. Tahliye te
şebbüsünde bulunabilirim. Onun için kamu 
namına hareket eden Hükümetin bu hususi aki 
noktai nazarı nedir? Onu bildirsin, ona göre 
harekt edelim, daha doğru olur. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka mütalâa 
yoktur. Önergeleri okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

Arzedilen sebeplere binaen ikinci maddenin 
ikinci fıkrasına (Kamu hizmetinde) sözünden 
sonra (Veya eczane olarak kullanılması) cümlesi
nin ilâvesini arz ve teklif ederiz. 

Balıkesir Balıkesir 
Abdi Ağabcyoğlu Muzaffer Akpınar 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplere binaen tasarının 

Komisyona iadesini teklif ederiz. 
Kayseri Manisa Giresun 

S. A. Feyzioğlu K. Coşkun oğlu E. Dizdar 
Gazianteb Maraş 

O. S. Barlas K. İdil 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere yeter. Tasarının, reddedilen bir-ucı 

maddeye göre teklif edilmek üzere Komisyona 
geri verilmesini arz ve teklif ederim. 

Erzurum 
S. Altıığ 

(Ankara Milletvekili Arif Çubukçu'nun önergesi 
tekrar okundu) 

BAŞKAN — Verilen önergeler arasında Er
zurum Milletvekili Salim Altuğ'un önergesi red
di tazamun ediyor amma kayıtla. Kaydı bertaraf 
ediyorum, yani ikinci kısmı oya arzetmiyorum, 
yalnız önergede daha geniş olan ret keyfiyeti bu
lunduğu için oya arzediyorum. Kabul edilmezse 
gerekçelere göre Komisyona iadesini reyinize ar-
zedeceğim. O da olmazsa eczanelerin de bun
lara ithali hakkındaki takriri oya sunacağım. Bu 
suretle bunları sıralamış bulunuyoruz. 

Şimdi maddenin reddi hakkındaki önergeyi 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... (Anlaşıl
madı sesleri). 

Efendim, Salim Altuğ'un önergesindeki ka
yıtları refederek maddenin reddi hakkındaki kıs
mını oyunuza sunuyorum. Önergeyi kabul et
mek tabiidir ki, maddenin de reddini kabul et
mektir. 

SALİM ALTUĞ (Erzurum) — Teklifim şart
lara bağlıdır, o şekilde reye konmasını rica ede
rim. 

BAŞKAN — Öyle kayıtlı şartlı ret olmaz. 
SALİM ALTUĞ (Erzurum) — Öyle ise takri

rimi geri alıyorum. 
BAŞKAN — Arkadaşımız takririni geri aldı

ğına göre bunu geçiyoruz. Şimdi burada izah 
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edilen, gerek birinci maddenin reddedilmesin
den dolayı hâsıl olan yeni birinci madde üze
rindeki tetkikleri yapmak üzere tasarının Ko
misyona havalesi hakkındaki önergeye geliyorum. 
İsterseniz önergeyi tekrar okuyayım. Zaten mad
de Komisyona giderse müzakereye devam ede
ni iyeeeğiz. Bu suretle tasarıyı Komisyona ve
ririz; hepsi birden gelir ve devam ederiz. Öner
geyi tekrar okutuyorum. 

«Kayseri Milletvekili Sait Azmi Peyzioğlu 
ve arkadaşlarının, tasarının Komisyona iadesi 
hakkındaki önergesi tekrar okundu.» 
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BAŞKAN —- Önergeyi nazari dikkate alaıb 

lar... Almıyanlar... Tasarının Komisyona iadesi 
kabul edilmiştir. 

Diğer maddeleri o maddenin gelmesine talik 
etmek mecburiyetinde kalıyorum. Madde Komis
yona verilirken diğer maddeler de beraber gidi
yor. 

Şimdiye kadar hiçbir iş çıkaramamış olduk, 
elimizde de çok is var, 15 dakika istirahattan 
sonra tekrar devam edilmek üzere oturuma son 
veriyorum. 

Kapanma saati : 17,35 

İ K İ N C İ O T U R U M 
Açılma saati : 18 

BAŞKAN — Tevfik Fikret Sılay 

KÂTİPLER : Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli), Sedad Pek (Kocaeli). 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

2. — Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 
1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve, Bütçe Komisyonu raporu (î/198) f l | 

BAŞKAN —• Tasarının tümü hakkında mii-
tala var mı? Maddelere geçilmesini oya arzediyo-
rum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1947 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde de

ğişiklik yapılması hakkında kanun 

MADDE 1. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı. (A) 
işaretli cetvelin 15 nci (Hava ve yer taşıtları gi
derleri) bölümünün birinci (İşletme) maddesin
den (10 000) lira düşülerek 26 ncı (Baskı, ya
yım ve propaganda giderleri) bölümüne aktarıl
mıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 

dır. 
[1] 206 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-

mı? Maddeyi oya arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 
Kabul edenler ... 
edilmiştir. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

Maddeyi oya arzediyorum. 
Etmiyenler ... Madde kabul 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Ulaştır
ma Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oya arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Madde kaimi 
edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oya arzediyorum, 

3. — Millî Piyango İdaresi 1946 yılı Bilanço
sunun gönderildiğine dair Başbakanlık tezkeresi 
ve Sayıştay Komisyonu raporu (S/119) [1] 

BAŞKAN — Raporu arzediyorum. 
(Sayıştay Komisyonu raporu okundu). 
BAŞKAN — Büyük Millet Meclisi rapora ıt-

tila hâsıl etmiştir. 

[1 ]204 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

235 -
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4. — Tekel Genel Müdürlüğü 1947 yılı But- | 

ce Kanununa bağlı (A) işaretti cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı re Bütçe 
Komisyonu raporu (1/205) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında mü
talâa var mı? 

Maddelere geçilmesini oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler işaret buyursunlar... Etmiyenler ... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi arzediyorum: 

Tekel Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik ya

pılması hakkında kanun 

MADDED 1. - - Tekel Genel Müdürlüğü 1947 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetve
lin 7 nci (Kira karşılığı) bölümüne (243 000) 
ve 15 nci (Kaçağı önleme ve kovalama giderleri) 
bölümünün 2 nci (Emanet ambarları) maddesi- I 
ne (25 000) lira ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Maddeyi oya arzediyorum. Kabul edenler işa
ret buyursunlar ... Etmiyenler ... Madde kabul | 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1947 
yılı Bütço Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde 
(Milletlerarası Kongreler her türlü giderleri) 
adiyla yeniden açılan 35 nci bölüme (00 000) li
ra olağanüstü ödenek konulmuştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var ı 
mı? Maddeyi oya arzediyorum. Kabul edenler işa
ret buyursunlar ... Etmiyenler ... Madde kabul 
edilmiştir. 

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

BAŞKAN - - Maddeyi oya arzediyorum. Ka
bul edenler işaret buyursunlar ... Etmiyenler ... I 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. --- Bu kanunu Maliye ve Gümrük 
vo Tekel Bakanları yürütür. | 

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

Tasarının tümünü açık oya arzediyorum. 

|1] 207 sayılı basm ayazı tutanağın son unda
dır. I 

. 1947 O : 2 
5. Vakıflar Genel Müdürlüğü IfJ-iî' yılı 

l>üle< Kanununa bağlı (A) işaretli eelrelde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı r< 
liütc' Komisyonu raporu (J/200) j l | 

BAŞKAN Tasarının tümü hakkında mü
talâa var mı? Maddelere geçilmesini oya arzedi
yorum. Kabul eednler lütfen işaret buyursunlar... 
Etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul edil
in iştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1947 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A) ve (R) işaretli cetvellerde 

değişiklik yapılmasına dair Kanun 

MADDE .1. --- Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün L947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işa
retli cetvelin 18 nci (Yapı ve onarma işleri) bö
lümünün üçüncü (Âbideler onarma giderleri) 
maddesine (200 000) lira ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN - - Madde hakkında mütalâa var 
mı.' Maddeyi oya arzediyorum. Kabul edenler 
işaret buyursunlar... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. - Aynı kanuna bağlı (Jt) işaretli 
cetvelde 18 nci bölümün üçüncü (Abideler onar
ma giderleri) maddesine ilişik formüle (Akaar 
mahiyetindeki âbidelerin tamiri karşılıkları da 
bu tertipten ödenir) kaydı eklenmiştir. 

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

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

BAŞKAN --•• Maddeyi kabul edenler işaret 
buyursunlar... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDi: 4. — Bu kanunu Başbakan v« Ma
liye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN •-- Maddeyi kabul edenler işaret 
buyursunlar... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Tasarının tümünü açık oya arzediyorum. 

|1 . | 203 saydı basmayazı tutanağın sonunda-
ehr. 
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MA DDK 4. 1 Uı kitnuıı hükümler in i Ba

kan la r Kurulu yü rü tü r . 
BAŞKAN - Maddeyi oyu arzediyorum. Ka

bul edenler işaret buyursun. . . Ktmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının lümünü oya arzediyorum. Kabul 
edenler işaret buyursun. . . Etmiyeuler. . . Tasarı-
ıım kanımluğıı kabul edilmiştir . 

7. — Şeker re glikozdan alınan Munzam İstih
lâk verdilerinde yapılan indirmelerin onanması 
hakkında kanun tasarısı ve Ekonomi, Maliye re 
flütçe Komisyonları raporları (1/116) [11 

BAŞKAN — İkinci görüşülmesidir . Birinci 
maddeyi a r /ed iyorum. 

Şeker ve glikozdan alınan Munzam Istiklâk ver
gilerinde yapılan indirmelerin onanması hak

kında Kanun 

M A D D E 1. — 4385 sayılı Kanunun 4 ve 5 
nci .maddeler inin verdiği yetkiye dayanı la rak 
Bakan la r K u r u l u n u n ilişik 2 7 . X I I . 194u" tar ih 
ve o/515o sayılı karar iy le şeker ve glikozdan 
al ınan Munzam İs t ih lâk vergilerinde yapılan 
indirmeler onanmışt ır . 

BAŞKAN — Madde hakk ında değişt irge 
yok tu r . Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul 
buyuranlar . . . Etmiyeuler. . . Kabul edilmiştir. 

M A D D E 2. — Bu kanun yayımı tar ih inde 
yü rü r lüğe girer . 

BAŞKAN — Madde hakkında değişt i rge 
yok tur . Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler... E tmiyeu le r . . Kabul edilmiştir. 

MADDE l->. — Bu k a n u n u Bakanlar Kurulu 
y ü r ü t ü r . 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyeuler . . . Kabul edilmiştir. 

Tasar ın ın t ümünü acık oya sunuyorum. 

8. —• Subaylar Jfe yi tine Mahsus T ar fi Ka
nununun 1-160 sayılı Kanunla, değişin 10 ucu 
maddesinde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Milli Savunma Komisyonu ra
poru (1/191) [2] 

B : 73 16. 
6. - Muhasebei Umumiyi Kanununun tf.V 

n e iı maddesin in (. 1) fıkrası n m değiştirilin esi 
hakkında kanun tasarısı v< Maliyi ve flütçe 
Komisyoyıları raporları (I/'/) | 1 | 

BAŞKAN — İkinci müzakeresidir . Birinci 
maddesi arzediyorum. 

Genel Muhasebe Kanununun 83 ncü maddesinin 
(A) fıkrasının değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE l. — 2 0 . V . 1927 tar ihl i ve 1050 
sayılı Genel Muhasebe K a n u n u n u n 8.') ncü mad
desinin (A) fıkrası aşağıda yazılı şekilde değiş
t ir i lmiştir : 

T a h a k k u k ve ita emri işlemlerinin tamam
lanmasına t ahammülü olmıyan çeşitli ve ive
dili giderler için ita âmiri ta raf ından belirtile
cek mutemetlere 1 000 l iraya k a d a r avans veri
lebilir. 

İllerde avansın tahdidine Maliye Bakanı 
yetkilidir. Seferberlikte ve gerektiği takdirde; 
barış halinde. Maliye Bakanı , Bakanlar Kurulu 
karar iy le askerî daireler nıutemetleriyle, elçi
ler, konsoloslar ve basın ataşelerine 1 000 lira
dan fazla avans verebilir. 

Cumhurbaşkanl ığ ı Bütçesinin genel gider
ler ve hizmetli ler besleme giderler i bölümün
den verilecek avanslar Büyük Millet Meclisi 
Başkanlık Divanının karar iy le (i 000 liraya ka
dar çıkarı labil ir . 

BAŞKAN — Madde hakkında değişt i rge 
yoktur . Maddeyi oya arzediyorum. Kabul 
edenler işaret buyursun.. . Etmiyeuler. . . Madde 
kabul edilmiştir . 

MADDE 2. — 21 . VII . 19:!l tarihl i ve 1850 
sayılı ve 9 . VII . B):i2 tar ihl i ve 2009 sayılı Ka
nunlar kaldır ı lmışt ı r . 

BAŞKAN — Maddeyi oya arzediyorum. 
Kabul edenler işaret buyursun.. . Etmiyeuler. . . 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE o. — Bu k a n u n yayımı tar ih inde 
yü rü r lüğe girer . 

BAŞKAN — Maddeyi oya arzediyorum. 
Kabul edenler işaret buyursun.. . Ktmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir . 

|T] Birinci görüşülmı si 70 nci Birleşim tufa-
nağındadır. 

[ l ' | Birinci görüşülmesi 70 nci Birleşim tııta-
nağındadır. 

[2] Birinci görüşülmesi 71 nci Birleşim tuta-
nağındadır. 
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BAŞKAN ~- İkinci görüşül mesidir. Birinci 

maddeyi arzediyorum. 

Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanununun 
4460 sayılı Kanunla değişen 10 ncu maddesinde 

değişiklik yapılmasına dair kanun 

M A Di) 15 1. — Subaylar Heyetine Mahsus 
427:1 sayılı Terfi Kanununun 4460 sayılı Ka
nunun birinci maddesiyle değişen 10 ncu mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 10. — Bütün subayların terfi e bak 
kazanmaları için her rütbede fiilî olarak enaz 
bulunacakları süre aşağıda gösterilmiştir: (Bu 
süreler lıarbde Başkomutanlığın göstereceği lü
zum üzerine yarısına indirilebilir). 

Ifarb takdirnamesiylc taltif edilenler ve 5043 
(ayılı Kanunla değiştirilen 10 ııcı maddedeki ki 
demleri alanlar ve kazai ve idari kararlar neti
cesi ııasıpları tashih edilenler dahi bu süreleri 
fiilî olarak tamamlamıya mecburdurlar. Ancak 
değişen 16 ncı madde hükmüne göre aldıkları 
kıdem zamları ile veya kazai ve idari kararlar 
ile ııasıpları tashih edilenlerin ve iki harb tak
dirnamesi alanların emsalleri terfi etmiş ve terfi 
şartlarını da haiz iseler bu asgari süreler lüzu
muna göre yarısına indirilerek emsallerinin terfi 
tarihinden itibaren terfileri yapılır. 

Asteğmen Altı ay 
Teğmen Üç yıl 
üsteğmen üç. » 
Yüzbaşı Dokuz yıl (4600 sayılı 

Kanunun Î3 ncü mad
desi gereğince) 

Binbaşı Dört yıl 
Yarbay Üç » 
Albay Üç » 
Tuğgeneral - Tuğamiral üç » (Hava Tuğ-

genarali iki yıl) 
Tümgeneral - Tümamiral Üç yıl 
Korgenaral - Koramiral Üç » 
Orgenaral - Oramira! Üç » 

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

Muhtelif sınıf okullarında kanuni ve nizami 
mazeretler hariç olmak üzere devamsızlıktan ve

ya uygunsuz hallerinden ötürü disiplin cezalan 
ile hükümlü olarak okullar yönetmeliği gereğince 
tahsile devamları caiz görülmiyen ve imtihan
da muvaffak olamamalarından o devrede tahsil 
hakları sakıt olup sonraki devreye iştirak ettiril
mek üzere kıtaya verilen subayların üsteğmenli
ğe terfileri kıta sicilleri müsait olsa da tahsil
lerini normal bitiren emsallerinden bit' sene son
raya bırakılır. 

Ünivresitenin muhtelif fakültelerinin aske
rî kısımlarını muvaffakiyetle bitirenlere teğ
menlik rütbesi verilir. Bunlardan tahsil süre
leri altı yıl olan fakültelerden çıkanlar bir yılı 
bitirdikten sonra yeterlikleri tasdik edilenler üs
teğmenliğe ve iki yıl sonra yüzbaşılığa terfi edi
lirler. 

Tahsil -süreleri beş yıl olan fakülteleri biti
renler bir yıl. tahsil süreleri dört yıl olan fakül
teleri bitirenler iki yıl ve tahsil süreleri üç yıl 
olan fakülteleri bitirenler de üç yıl sonra sicil 
yeterlikleri tasdik edilmek şart iyi e üsteğmenliğe 
1erfi edilirler. 

Tahsil süreleri altı yıl olan fakülteleri biti
renlerin yüzbaşılığa ve diğerlerinin üsteğmen
liğe teri'ileriiıe kadar sınıflarına göre, tatbikat 
okulları, hasla neler, kimya hane ve lâboratuvar-
larda, kıta veya müesseselerdeki hizmetleri Millî 
Savunma Bakanlığınca tertip ve tanzim olunur. 
Tatbikat okullarında muvaffakiyetle imtihan ve-
remiyenlerin kıtalarda ve hastanelerde yeter
likleri tasdik ediliııciye kadar üsteğmenlik rüt
besine terfileri yapılamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge yok
tur. Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul bu
yuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge yok
tur. Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler... Etm iyeni er... Kabul edilmiştir. 

MADDE :î. Bu kanunu .Millî Savunma 
Bakanı yürütür. 

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

Tasarının tümünü oya arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Tasarının kan unluğu ka
bul edilmiştir. 

— 238 — 
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9. — Diyarbakır MUM vekili Cavİl Ekin ve 

Kastamonu Müh t vekili Muzaffer Akalın'in, Ban
kalar ve 'Devlet Müesseseleri Memurları Aylıkla
rının Tevhit ve Teadülü hakkındaki Kanunda de
ğişiklik yapan 4021 sayılı Kanunun 6 ncı madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tfklifi i'c Büt
çe Komisyonu raporu (2/50) | 1 | 

BAŞKAN - - İkinci müzakeresidir. Madde
leri arzediyorum. 

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 . VJ1. 1944 tarihli ve 4021 
sayılı Kanunun ti ncı maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

A) Bu müesseseler memurlarına her çocuk 
iyin 10 lira aylık çocuk zammı verilir. 

Medeni Kanun hükümlerine göre memur ta
rafından evlât edinilmiş çocuklar ile memurun in
tak etmekte olduğu üvey çocuklara da çocuk 
zammı verilir. Ana ve bahanın her ikisi de me
mur ise çocuk zammı babasına verilir. 

Evlât edinilen çocukların öz baba ve ana
larına bu zam verilmez. 

13) Aşağıdaki çocuklar için zam verilmez: 
1. Evlenen erkek ve kız çocuklar; 
2. 19 yaşını dolduran erkek, yirmi beş ya

sını dolduran kız çocuklar (19 yaşını bitirdiği 
halde yüksek tahsile devam etmekte bulunan er
kek çocuklar için 2-3 yaşını geçmemek üzere tah
sillerini tamamlayıncaya kadar bu zammın veril
mesine devam olunur.) 

:j. Özel veya tüzel kişilerden aylık veya gün
delik alan çocuklar; 

D AŞK AN — Madde hakkında değiştirge 
yoktur. Maddeyi oya arzediyorum. Kabul eden
ler işaret buyursunlar... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

U t i r j r l MADDE Medeni Kanun hüküm
lerine göre evlât edinilmiş çocuklar için bu ka
nunun yürürlüğe girmesinden önce ödenen ço
cuk zamları geri alınmaz. 

[ İJ Birinci görüşülmesi 71 ncı Birleşim tuta-
n ağındadır. 
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BAŞKAN — Maddeyi oya arzediyorum. Ka

bul edenler işaret buyursunlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir 

MADDE 2. — Bu kanun 27 . V . 1947 tarihin
de yürürlüğe girer. 

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

MADDE '.i. —- Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN —- Maddeyi oya arzediyorum. Ka
bul edeiıi'.'ı- işaret buyursunlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oya arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Tasarının kanuniyeti ka
bul edilmiştir. 

W. — Diyarbakır Milletvekili Cavit Ekin ve 
Kastamonu Milletvekili Muzaffer A kalın'in, Dev
let Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Mü
dürlüğü Memur ve Hizmetlilerinin ücretlerine 
dair olan Kanunda değişiklik yapan 4620 ve 5000 
sayılı Kanunların bazı hükümlerinin değiştiril
mesi hakkında kanun teklifi ve Bütçe Komisyo
nu raporu (2/51) [İJ 

BAŞKAN —• İkinci müzakeresidir, birinci 
maddeyi arzediyorum. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Ge
nel Müdürlüğü Memur ve Hizmetlilerinin ücret
lerine dair olan Kanunda değişiklik yapan 4620 
ve 5000 sayılı Kanunların bazı hükümlerinin 

değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE I. — 17 . VI l . 1944 tarihli ve 4620 
sayılı Kanunun 8 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

A) Daimî memur ve hizmetlilerle 3173 sa
yılı Kanım mucibince ücretlerini alan işçi, amele 
ve hamallara her çocuk için 10 lira çocuk zam
mı verilir. 

Medeni Kanun hükümlerine göre memur ta
rafından evlât edinilmiş çocuklar ile memu
run intak etmekte olduğu üvey çocuklara da 
çocuk zammı verilir. Ana ve babanın her ikisi 
de memur ise çocuk zammı babasına verilir. 

11 j Birinci görüşülmesi 71 mi Birleşim tuta-
nağındadır, 

— 239 — 
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Kvlât edinilen çocukların öz l)aba ve ana

larına bu zam verilmez. 
B) Aşağıdaki çocuklar için /anı verilmez: 
1. Evlenen erkek ve kız çocuklar; 
2. 19 yaşını dolduran erkek, 25 yaşını dol

duran kız çocuklar ( H) yaşım bitirdiği halde 
yüksek tahsile devam etmekte bulunan erkek 
çocuklar için 25 yaşını geçmemek üzere tahsil
lerini tamamlayıncaya kadar bu zammın ve
rilmesine devam olunur.) 

'•\. Özel veya tüzel kişilerden aylık veya 
gündelik alan çocuklar. 

BAŞKAN— Madde hakkında değiştirge yok
tur. Maddeyi oya arzediyorum. Kabul edenler.. 
Kt m iyeni er... Madde kabul edilmiştir. 

OKÇıOt MADDK - Medeni Kanun hüküm
lerine göre evlât edinilmiş çocuklar için bu ka
nunun yürürlüğe girmesinden önce ödenen ço
cuk zamları geri alınmaz. 

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

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

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etini- j 
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE :}. - Bu kanun 27. V . 1947 tari
hinde yürürlüğe girer. 

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

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

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... tit-
myeııler.... Kabul dilmiştir. 

Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Tasarının kanunlu-
ğu kabul edilmiştir. 

Oya katılmıyan var mı? Oy toplama muame
lesi bitmiştir. 

/ / . - lulremi.1 lifledin*' Hakanı Cerdıt J)e-
niier'in cezasının affına dair Adale I Kınnisşıonu 
ra.pora ( ')/(il) j 1 | 

BAŞKAN ~- Tasarının ikinci görüşülnıesidir. 
Birinci maddeyi arzediyorum. 

1947 O : 2 
Edremit Belediye Başkanı Cevdet Denizer'in ce

zasının affına dair kanun 

MADDE 1. — Edremit Belediye Başkanı 
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 değiştirge 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmi-
yeıder... Madde kabul edilmiştir. 

MADDP] 2. - - Bu kanun yayınlandığı tarih
te yürürlüğe girer. 

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

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yü
rütür. 

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

Tasarının tümünü oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Tasarının kanun-
luğu kabul edilmiştir. 

I'J. -— bağlık ve Sosyal Yardım Hakanlığı 
Kuruluş ve Memurları Kanununa bazı hükümler 
eklenmesi hakkındaki 4862 sayüı Kanuna bağlı 
I ve 2 saydı cetvellerde değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Bütc< Komisyonları raporları (î/140) [1 | 

BAŞKAN — İkinci müzakeresidir. Birinci 
ma d d evi arzed iyorum. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş ve 
Memurları Kanununa bazı hükümler eklenme
sine dair olan 4862 sayılı Kanuna bağlı kadro 
cetvelinde 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, 
görev, sayı ve aylıkları yazılı memuriyetler ko
nulmuştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge yok 
tur. Maddeyi oya arzediyorum. Kabul edenler... 
E tini yen 1 er... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı kanuna bağlı (2) sayılı 

| I] Birinci (/öriişiihncsi 71 nci Birleşim luta- j |1] Birinci görüşülmesi 71 nci Birleşim tuta-
nt'-ğındadır, \ rıağındadır. 
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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 — Değiştirge yoktur. Maddeyi oya 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul 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 dere .'esi yüksek 
olan mütahassıslar bu şubelerin müdürlüklerini 
de yaparlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oya arzediyorum. Ka
bul buyuranlar işaret buyursun. Kabul etmiyen-
Jer... Madde kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE — 1947 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı kısmının 648 nei (Ücretler) 
bölümünün ikinci (Hizmetliler ücreti) maddesin
den (84 614) lira ve 3 ncü (Köy Sağlık memur
ları ücreti) maddesinden (28 786) lira düşülerek 
toplam olarak 113 400 lira 651 uci bölümün unva
nı (4178, 4598 ve 4599 sayılı Kanunlar gereğince 
yapılacak zamlar ve yardımlar) şeklinde düzel
tilmek suretiyle bu bölümde yeniden açılan 5 nci 
(Aynı yardım) maddesine olağanüstü ödenek 
olarak konulmuştur. 

BAŞKAN — Maddeyi oya arzediyorum. Ka
bul buyuranlar işaret buyursun. Kabul etmiyen-
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oya arzediyorum. Ka
imi buyuranlar işaret buyursun. Kabul etmiyen-
ler... Madde kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oya arzediyorum. Ka
bul buyuranlar işaret buyursun. Kabul etmiyen-
ler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oya arzediyorum. 

13. — îzmir Milletvekili Şevket Adaları ve 
$ait Odyak'ın, 1890, 1980 ve 2395 sayılı İktisadi 
Buhran, Muvazene ve Kazanç Vergisi Kanunla
rının bazı hükümlerinin değiştirilmesi hakkında 
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kanun, teklifi ce Çalışma, Maliye ve Bütçe Ko
misyonları raporları (2/34) [1] 

BAŞKAN — İkinci müzakeresidir. Birinci 
maddeyi arzediyorum. 

Kazanç, Muvazene ve iktisadi Buhran Vergileri 
hakkındaki Kanunların bazı hükümlerinin de

ğiştirilmesine dair kanun 

MADDE 1. — 22 . 111 . 1934 tarihli çe 2395 
sayılı Kazanç Vergisi Kanununun 3 ncü mad
desinin 16 ncı fıkrası aşağıda yazılı olduğu şe
kilde değiştirilmiştir: 

16. -—• Bütçeden, Katma veya Hususi bütçe
lerden yalnız ücret alıp bir ay içinde istihkakı 
20 lirayı geçmiyen kadro içindeki hizmetlilerin 
ücretleriyle 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 (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). 

BAŞKAN — Madde halanda bir değiştirge 
vardır, arzediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Sözle arzeylediğinı sebebe binaen gündemin 

ikinci görüşmesi yapılacak işlerinden (4) sıra 
numarasmdaki tasarının birinci maddesinin bi
rinci fıkrasının (22 . I I I . 1934 tarihli ve 2395 
sayılı Kazanç Yergisi Kanununun 3 ncü mad
desinin 16 ncı lıkrasiyle bu fıkraya 3470 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesi ile eklenen fıkra aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir) şeklinde düzeltil
mesini arz ve teklif eylerim. 

Bu tasarı Sözcüsü Diyarbakır Milletvekili 
Vedat Dicleli 

Bütçe Komisyonu Sözcüsü İzmir Milletvekili 
Münir Birsel 

[1] Birinci f/örüşülmesi 71 nci Birleşim tuta-
nağındadır. 
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BAŞKAN — Bunun serlevhaya konulmasını 

teklif ediyorlar, önergeyi kabulünüze arzedi-
yorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... önerge 
kabul edilmiştir. 

Madde bu şekilde tashih edilmiştir. Tashih 
edilen şekilde maddeyi oya arzediyorum. Mü
talâa var mı? Maddeyi bu tashihle beraber ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 30 . XI . 1931 tarihli ve 1890 
sayılı İktisadi Buhran Vergisi Kanununun 2 nei 
maddesinin (D) fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

D. Bir ay içinde aylık veya ücret adiyle al
dıkları para 30 lira ve daha aşağı olanlar (Anka
ra 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 sayılır. İşçilerin ücretli 
olarak izinli bulundukları günlere ilişkin gün
delikleri vergisi de bu usule göre hesaplanır). 

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

MADDE 3. — 26 . V . 1932 tarihli ve 1980 
sayılı Muvazene Vergisi Kanununun 2 6 . 1 . 1 9 3 9 
tarihli ve 3588 sayılı Kanunla değiştirilen l nci 
maddesinin 5 nci fıkrası aşağıda yazılı olduğu 
şekilde değiştirilmiştir : 

5. Bir ay içinde her ne unvan ile olursa ol
sun aldıkları paraların toplamı Kazanç, İktisadi 
Buhran ve Muvazene Vergileri çıkarıldıktan son
ra (20) lira (43) kuruşu geçmiyen emekli ve di
ğer özlük aylık sahipleri ile; 20 lirayı geçmiyen 
diğer bütün istihkak sahipleri ve 200 kuruşa 
kadar olan işçi gündelik!eriyle bu miktarı aşan 
gündeliklerinin 200 kuruşu (İşçilerin istihkakları 
gündelikten başka esaslara, göre hesaplanan hal
lerde işçinin bir aylık istihkakı çalıştığı veya 
ücrete müstahak olduğu günlere bölünür ve el
de edilen miktar gündelik sayılır. İşçilerin üc
retli olarak izinli bulundukları günlere ilişkin 
gündeliklerin vergisi de bu usule göre hesapla
nır) . 

Muhtelif yönlerden gündelikleri ve istihkak
ları olan işçilerin muaflıktan faydalanmalarm-
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da gündelik ve istihkakları toplamı esas tutu
lur. 

BAŞKAN — Değiştirgo yoktur. Maddeyi 
oya arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.... 
Madde kabul edilmiştir. 

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

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

MADDE 5. — Bu kanun 1 Ekim 1947 gü
nünde yürürlüğe girer. 

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

MADDE 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütül*. 

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

Tasarının tümünü açık oya arzediyorum. 

14. — Şaraplık üzüm hağ% yetiştireceklere 
yapılacak ikraz hakkında kanun tasarısı ve. Güm
rük ve Tekel, Tarım ve Bütçe Komisyonları ra
porları (1/192) [1] 

BAŞKAN —• Tasarının ikinci görüşülmesi-
dir. Birinci maddeyi arzediyorum. 

Şaraplık üzüm bağı yetiştireceklere yapılacak 
ikraz hakkında kanun 

MADDE 1. — Tekel Genel Müdürlüğünce be
lirtilecek cinslerde şaraplık üzüm bağı yetiştire
ceklere en çok % 3 faizle ve yıllık miktarı 
(250 000) lirayı geçmemek üzere 10 yıl süre ile 
(2 500 000) liraya kadar borç para verilebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge 
yoktur. Maddeyi oya arzediyorum. Kabul eden
le]* işaret buyursunlar ... Etmiyenler ... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 2. —• Birinci madde gereğince borç
lanmak istiyenlerde aranılacak nitelik ve şartlar, 
gerçek ve tüzel kişilerden herbirine yapılacak 

[1] Birinci görüşülmesi 71 nci Birleşim Urta-
nağındadır. 
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ençok ikraz miktariyle alınacak teminatın nevi 
ve miktarı; borcun, ödemenin yapıldığı tarih
ten itibaren beşinci yıldan başlamak ve en çok 
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, Güm
rük ve Tekel ve Tarım Bakanlıklarınca birlikte 
belirtilir. 

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

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge var 
mı? 

FETHÎ ERÎMÇAĞ (Edirne) — Madde hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yazılı değiştirgeniz var mı?. 

FETHÎ ERÎMÇAĞ (Edirne) — Değiştirge 
mahiyetinde değildir, Tekel Bakanı ile görüş
tüm, muvafakat ediyorlar. 

BAŞKAN — Buyurun. 

FETHÎ ERÎMÇAĞ (Edirne) — Efendim, 
Tekel îdaresi geçen yıllarda bu kabil ikrazlar
da bulunmuş, bağcıları mukavelelere bağlamış
tı. Mukavelelerde borcun ödenme zamanı ve 
ödenmemesi halinde tertip olunacak ceza tasa-
rıdakinden daha ağırdı. Borç üç yıl sonra öde
necektir, ödenmediği takdirde bir misli ceza şar
tı ve % 5 faiz mevzımbahistir. Halbuki tasarıda 
bağcıların lehine olarak, komisyonlar daha et
raflı ve daha isabetli tetkikatla daha esaslı 
kanaatla belirtildiği üzere borcun beş yıl zar
fında ödenmemesi halinde beş yıl sonra ödeye
ceklere, verilmiş olan paranın sadece % 5 faizi 
ile iktifa edilmiştir. Bu itibarla vatandaşlar ara
sında bir kısmının sızlanmasını mucip olacak şe
kilde değişiklik olacaktır. Bendeniz bu madde 
hükmünün evvelce yapılmış olan mukavelena
melere teşmili suretiyle bir fıkra ilâvesini arz ve 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Tekel Komisyonu ve Tekel Ba
kanı ne buyuruyorlar? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TAHSÎN 
COŞKAN (Kastamonu) — Efendim tasarıyı ha
zırladığımız zaman böyle bir şey düşünmüştük. 
Bil âhara tasarı Meclise geldiği zaman Tarım ve 
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' j Bütçe Komisyonlarında üç sene, beş sene olarak 

kabul edilmiştir. Bu itibarla arkadaşımız be
nimle görüştü, belki tatbikatta bir noksanlık 
olur, şöyle bir teklif vereeğim dedi. Düşündük, 
bunun kabulünde bir mahzur yoktur. 

BAŞKAN — Başka mütalâa yoktur, öner
geyi arzediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şaraplık üzüm bağı yetiştireceklere yapıla

cak ikraz hakkındaki Kanunun ikinci maddesi
nin şifahen arzettiğim sebep ve maksatla aşağı
da arzeylediğim fıkra ile birlikte Kamutayın ka
bulüne arzını dilerim. 

I Bu maddenin borcun ödenmeye başlanacağı 
zamana ve ödenmemesi haline ait hükmü bu ka
nunun kabulünden önce bağ yetiştirmek üzere 
Tekel îdaresine borçlanmış olanlara da şâmil
dir. 

Edirne Milletvekili 
Fethi Erimçağ 

BAŞKAN — Fıkrayı dikkatinize arzediyo-
| rum. Kabul edenler... Etmiycnler... Kabul edil

in iştir. 

Komisyon avııen maddeye eklenmesini kabul 
ediyor mu? 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANT MÜNÎR 
BİRSEL (Îzmir) - - Evet, 

BAŞKAN — Bu fıkrayı maddenin altına ay-
L nen yazıyoruz, 

Maddeyi bu ilâve ile okumaya lüzum var mı? 
(Hayır sesleri). 

Bu fıkranın ilâvesiyle beraber maddeyi oya 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiycnler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE o. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürütlüğe girer. 

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

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

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

| Tasarının tümünü açık oyunuza arzediyorum. 
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fıııı ivedilikli1 görüşü I IIICN'I kabul edilmiştir. 

IVıriiK'i maddeyi arzediyorum. 

Köy Ebeleri ve Köy Sağlık Memurları Teşkilâtı 
yapılmasına ve 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı Kuruluş ve Memurları Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hak
kındaki kanımda değişiklik yapılmasına dair 

kanun 

MADDE 1. !>.VTI.1!)43 tarihli ve 4459 
saydı 'Kanunun ikiuei maddesinin ikinci fıkra
sına aşağıda yazılı hüküm eklenmiştir. 

Bıı binaların ve müştemilâtının yapılmasın
da, genişlet ilmesinde ve onarılmasında kadndar 
çalıştırılamaz. 

BAŞKAN Madde hakkında mütalâa var 
mı? 

Oya arzediyorum. Kabul edenler işaret bu
yursunlar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. - Hu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer, 

BAŞKAN ----- .Maddeyi oya arzediyorum. Ka-
j. bul edenler... Etmiyenler.... Madde kabul edil

miştir. 

MADDE 3. - - Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
* yürütür. 

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

Tasarının tümünü oya arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Tasarının kanunluğu ka
bul edilmiştir. 

Ih'. ----- Arazi Vergisi Kanununun 9 ncu mad
desinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve 
İçişleri, Maliye, Tarım ve Bütçe Komisyonları 
raporları (1/77) |1] 

BAŞKAN Tümü hakkında söz istiyen var 
mı? 

İÇİŞLERİ BAKANI ŞÜKR ÜSÖKMENSÜ-
E E (Gümüşane) --- Arkadaşlar; Yüksek Ka
mutay birkaç gün zarfında çalışmalarına ara ve
recektir. Özel İdareler büyük bir sıkıntı içinde
dir. Arazı Vergisi Kanunu bu sıkıntıyı kısmen 
bertaraf edeeektir. Binaenaleyh kanun tasarısı
nın ivedilikle müzakeresini rica ediyorum. 
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15. Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz İh kata 

ve iki arkadaşının, Köy Ebeleri ve Köy Sağlık 
Memurları Teşkilâtı yapılmasına ve 3017 sayılı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilât ve 
Memurin Kanununun bazı maddelerinin değiş
tirilmesine dair olan i 15!) sayılı Kanunun 2 nei 
maddesinin 2 nei fıkrasına yeni bir hüküm ek
lenmesi haklında kanun teklifi ve Millî Eğitim, 
içişleri. Sağlık ve Sosyal Yardım )'<• Bütçe Ko
misyonları raporları (2/2i) \\\ 

BAŞKAN Tasarının tümü hakkında mü
talâa var mi: 

Maddelere geçilmesini oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler işaret buyursun... Etmiyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Tasarının ivedilikle müzakeresi hakkında bir 
önerge vardır. Bunu arzediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Köylerde yapılan köy ve bölge okulları inşa

atında kadınların çalıştırılmanıalarmı Büyük 
Meclis 5012 sayılı Kanunla kabul etmişti. 

Kakat 445!) sayılı Kanun köy ebeleri ve sağ
lık memurları için bölge merkezleri olan köyler
de yapılan evlerin inşaatında kadınların da ça
lıştırılmalarını âmir bulunduğundan her bölge
de 7 - .10 köyün 1S - 50 yaş arasındaki kadın
ları halen bu bölge evlerinde çalıştırılmaktadır. 

inşaatta kadınların çalıştırılmaması esası 
5012 sayılı Kanunla kabul edildiğine göre, pren
sip kararına aykırı olan bu durumun biran ön 
ce ıslahını yerinde görüyoruz. 

Bu itibarla Büyük Meclise sunduğumuz ve 
Millî Eğitim, İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Bütçe Komisyonlarında da kabul edilerek gün
deme alman 4459 sayılı Kanuna ek kanun tek
lifimizin Meclisin tatilinden önce kanuniyet kes-
betmesi esas prensipe uygun düşeceğinden, İç
tüzük'ün 70 nei maddesine istinaden müzakere
nin ivedilikle yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

Trabzon İsparta Ankara 
II. Orhon S. Koksal II. O. Bekata 

BAŞKAN --- Tasarının ivedilikle müzakeresi 
teklif edilmektedir. Bu teklifi oyunuza sunuyo
rum. Tasarının ivedilikle görüşülmesini kabul 
edenler işaret buyursun... Etmiyenler... Tasarı-

[1] 201 sayılı basmayazı tutanağın sonu uda
dır, 

[1] 202 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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TARIM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YAŞAR | 

ÖZEY (Manisa) — Muhterem arkadaşlar; özel 
İdarelerin müşkil durumunu ve bunlara yardmı 
lüzumunu, Tarım Komisyonumuz da çok yerin
de görmüştür. Ancak bu yardımın, ekseriyetini 
köylü teşkil eden arazi mükelleflerinden sağlan
masını Komisyonunuz yerinde göremedi. Sebep
lerini kısaca arzedeyim: 

Ziraat daima tabiatın zorlukları ile karşı kar
şıyadır, bu zorluklardan, don, dolu, su baskın
ları gibi ekseriyetle başgösteren hâdiseleri bir 
tarafa bırakalım, asıl iklim müsaadesizükleri 
içinde bilhassa kuraklık başta gelmektedir. Ku
raklığa karşı çok yerinde olarak Hükümetimiz 
sulama tedbirleri almaktadır. Diğer taraftan da 
kuru ziraat usullaeri gösterilmektedir. Fakat 
bu her iki kısımda da şümullü bir vaziyet alına
mamıştır. Bugün ziraatimizin temelini hubu
bat teşkil etmektedir. Hububat esasen ziraat bit
kileri içinde en az su ile yetişen ve kuraklığa 
tahammülü olan bitkilerdendir. Onun için bizde 
ziraatin esasını teşkil etmektedir. Gerçi memle
ketimizde, bağ, bahçe, tütün, pamuk, pancar gibi 
diğer bir takım çapa nebatları da ziraatimizde 
yer almaktadır. Fakat bunlar hububat ziraatına 
nazaran dar bir ölçüdedir. Şu halde esas ziraa-
timiz hububattır. Ve hububt ziraati köylüye da
yanmaktadır. Köylü bu hububattan ancak ge
çinebilecek derecede bir mahsul almaktadır. Bir 
kısıım köylülerimizin toprağı olduğu halde top
rağın elverişsizliği ve vasıtasızlıktan dolayı zi-
raatini bırakıp ameleliği tercih etmiş bulun
maktadır. Toprağın verimsizliği ve kuraklık gibi 
sebeplerle bir çok yerlerde bu toprakların hep
sini işletmeye imkân yoktur. Malûmu âlileri bizde 
toprağın mühim bir kısım dinlendirmeye tâbi 
tutulmaktadır. Çiftçiyi her sene ziraat yaptığı 
toprağın ancak bir kısmından mahsul alır di
ğer kısmını dinlendirir. Şüphesiz ki bu dinlendir
meye tâbi topraklar da Arazi Vergisine tâbidir. 
Bu zammı kabul buyurduğunuz takdirde bu top
raklardan da iki kat vergi vermek mecburiye
tinde kalınacaktır. Bugünkü istihsal vasıtalariyle 
çiftçinin topraktan kaldıracağı mahsul az ol
makla beraber, maliyeti yükseltiyor. Yüksek ma
liyetle, istihsal yapılmaktadır. Gerçi Çiftçiyi 
kara sabandan kurtarmak, tohumunu ıslah ve 
hastalık haşeratla mücadeleye çalışmakta isek de 
bunu: henüz bütün köylü tabakasına ulaştırama-
dık. I 
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Tasarıyı inceleyen çoğunlukla kabul eden 

komisyon gerekçelerinde dönümden alınan arazi 
vergisinin azlığından ve yapılacak zammın çiftçi
yi zor durumda bulundurmıyacağından bahse
diliyor. Evet zengin toprakların bu vergiyi çok 
kolay verebilecek zengin çiftçileri vardır, fakat 
bu ekseriyeti teşkil etmez. Memleketimizin muh
telif sahalarında yapılan zirai ve tetkik ve son
dajlarda ziraat işletmelerimizin % 97 sini köylü iş
letmeleri teşkil etmektedir. Bu rakamlarla heyeti 
muhteremenizi meşgul etmek istemiyorum. Orta 
bir köylü işletmesi memleket vasatisine göre 120 
dönüm olarak hesap edilmektedir, arzettiğim bu 
120 dönümlük orta köylü işletmesinin arazi ver
gisi 26 liradır. Bunun bir mislini kabul ettiği
miz takdirde 52 liradır. Komisyonumuz bilhassa 
bu noktalar üzerinde durarak zam yapılmaması 
noktasında ittifak etmiş bulunuyor. Yüksek tak
dir muhterem heyetinizindir. (Sağdan ve soldan 
alkışlar). 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Sayın arka
daşlarım; Yüksek huzurunuza sunulan tasarı 
Arazi Vergisine % yüz zammı tazamraun eden 
bir tekliftir. Bu teklifi nasıl bir zaruret ve 
ihtiyacın doğurduğu sualine kısaca cevap ver
mek çok yerinde olur kanaatindeyim. 

Hükümet iktidara geçtiği andan itibaren bir 
takım tedbirler aldı. Bu tedbirlerin başında 7 
Eylül kararlarıdır. Bu kararlar yüzünden eşya 
fiyatları yükseldi, malzeme fiyatları arttı, ge
çin güçlşti. Bunun münakaşasına girişecek de
ğilim, yeri değildir, yalınız tabloyu aydınlat
mak mecburiyetindeyim. Yine görülen lüzum 
üzerine memur maaşlarına zam yapıldı, bu da 
Devlete ve mülhak bütçelere pek pahalıya mal 
oldu. Nihayet bir kaç. hafta evvel ti îdare üye
lerinin maaşlarının 150 liradan 350 liraya çıka
rılması Yüksek Meclisin tasdikından çıktı ve 
bu suretle - sözcünün beyanatını nazarı itibare 
alarak arzediyorum. Bir milyon liralık bir yük
te kendini gösterdi. Bu vaziyet karşısında Hu
susi muhasebeler idarelerinin açığı 41 milyon li
rayı buldu. Hükümet bu açık karşısında ne ya
palım diye düşünmeye ve taşınmaya başladı. 
Jlk yaptığı hamlede 6 milyon liralık bir tasarruf 
temin etti, 14 milyon lira umumi bütçeden bir 
para ayırdı. Fakat 21 milyon liralık açık yine 
karşımızda bulunuyordu. Hükümet olarak hiç 
zahmet çekmeden, hiç emek sarf etmeden bu açı
ğı nasıl kapatabiliriz suali meydana çıktı. Hu-
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susi İdareler için varidat kaynağı olan matrah
lara göz atıldı. Bu arada Arazi Vergisi muvafık 
görüldü, hem vergiye yapılan zam ve inkâsı 
Türk Köylüsünün asil ruhunda hiçbir zaman 
inikas bırakmazdı veya fazla olmazdı, hem de 
kolaylıkla bir gelir temin edilecek bakiyesini de 
başka bir menbadan temin etmeye çalışırız de
nildi. 

Arkadaşlar bir Milletin idaresinde hâdisele
rin zebunu olarak ve daima hâdiselerin peşinde 
koşarak bu şekilde varidat temin etmek suretiy
le işleri başarmaya imkân yoktur ve olamaz 
da. Eğer huzurunuza bir Arazi Kanunu teklifi 
getirlmiş olsaydı, ve bundan on yıl evvel yapı
lan Arazi tahririnin bu kerre yenilendiği ve her 
komisyonda tekrar edilen isabetsizlikler, nis
petsizlikler, kıymet tedahülleri bertaraf edilmiş 
olarak ve vergi reformuna uygun, bir şekilde 
sunulmuş olsaydı bu bir tetkik mevzuu olurdu, 
ve yerinde idi. Fakat doğrudan doğruya durup 
dururken bir vergi açığını kapatmış olmak 
için esasen sağlam matrahlara istinat etmiyen, 
gayri âdil olduğu hem Komisyonumuzca ve hem 
de ilgililerce belirtilen bir arazi vergisine yüzde 
yüz zam yapmak hiç de yerinde olmaz. 

Arkadaşlar, bundan bir müddet evvel Hükü
met Yüksek Meclise bir teklif sundu. Bu tek
lifte deniliyordu ki; mahsulâtı arziye vergi
lerinin bakayalarını biz Hükümet olarak tak-
sitlendirmek istiyoruz. Mucip sebep olarak ta 
1945 yılındaki kıtlık, 1946 yılındaki değişmi-
yen ahval ve şartlar ileri sürüldü. Yüksek Heyeti 
niz Türk köylüsünün kalkınmasına yardım ede
cek olan böyle bir kanunu affa çevirdi ve borç- I 
larmı affetti. Türk çiftçisinin affını icabetti-
ren bu mucip sebepler muvacehesinde nasıl olur 
da, biz 1947 imkânları içinde dahi aynı köylüyü 
arazi vergisi gibi gayri âdil bir vergiyi esas 
almak suretiyle vergiye yüzde yüz zam yapabi- I 
liriz? Bunu nasıl teklif etmek mümkündür, ben
deniz kavrıyamadım. Kaldı ki arazi vergisine 
matrah olan arazi ve kıymetlerden 1 - 30 hektar 
olan miktar, bütün mevcudun % 86 sına teka
bül etmektedir. Bunun, diğer bir mânası, küçük 
çiftçinin, yükün en ağırını taşıdığı demektir. 
Yine Komisyonlarda ve gerekçelerde temas edi
len bir noktayı bilhassa tebarüz ettirmek isterim. 

Efendim, mahsulâtı arziye vergisini kaldır
dık, köylü bugün doğrudan doğruya fazla 
bir vergi yükü altında değildir. Kazanç ver-
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gisi gibi vergiler de vermemektedir. Nihayet 
verdiği bir arazi vergisidir. Onu da yüzde yüz 
yükletmekle onun takatini eksiltmiş olmayız. 

Hayır arkadaşlar, bu memlekette doğrudan 
doğruya vergi verenlerin başında Türk köylüsü 
gelir. Yalnız vergi cibayetinin ismi değişmiş, şek
li de değişmiştir. Kısaca arzedeyim; 1946 yılı 
mahsûl devresinde Toprak Mahsulleri Ofisi bir 
milyon ton hububat satınaldı. Bunu, tesbit etti
ğimiz bir fiyat üzerinden mubayaa etti, 15 ku
ruş fiyat farkı üzerinden, yüz elli milyon Türk 
lirası eder. Ofise doğrudan doğruya uğramıyan, 
fakat Ofisin empoze ettiği fiyatlarla satılanı da 
bir o kadar miktarla ifade edersek bu yekûn 300 
milyondan aşağı olmamak üzere bu memleketin 
hayrı için Türk köylüsünün katlandığı en büyük 
fedakârlıktır. Binaenaleyh Türk köylüsü ver
gi vermemiştir, yük altında değildir gibi 
bir mütalâa hiçbir suretle yer bulamaz. Ben
deniz bu ana fikirleri arzederken Yüksek Meclisin 
esasına ıttılaı olduğunu gözönünde tutarak tefer
ruata girmek istemiyorum. 

Efendim bunlar haricinde bu memlekette bu
gün olduğu kadar yarın için de kalkınması is
tenilen geçim seviyesi yükseltilmek islenen bir 
Türk köylüsü, çiftçisi vardır. Bu yollarla mı 
biz bunları geliştireceğiz, bunların geçim sevi
yesini yükselteceğiz? Buna imkân var mıdır? 
Pekâlâ takdir buyurursunuz bir köylünün bu
gün sapanını, öküzünü, istihsal vasıtalarını te
min etmesi, 10 dönüm bir tarlayı işletmek için. 
3 - 5 bin liraya mütevakkıf olduğunu arzeder-
sem mübalâğa etmiş olmam. 

Arzettiğim bu sebeplerden dolayı mesnetleri 
esasen gayri adilâne olan ve nihayet bir açığı 
kapatmayı tazammun eden bu teklifin reddini 
Yüksek Meclisten rica ederim. 

HASAN POLATKAN (Eskişehir) — Muhte
rem arkadaşlar; bugün huzurunuza getirilen bu 
kanun tasarısı, Arazi vergisini yüzde yüz nispe
tinde artırmayı hedef tutmakta, bu suretle çift
çilere yeni ve ağır bir külfet yüklemektedir. 
Hükümet çiftçinin kalkınması, köylünün refah 
seviyesinin yükselmesi gerektiğini ve bunun te
min olunacağını her fırsattan faydalanarak or
taya attığı halde Türk köylüsü üç yıl içinde 
kendisine 263 milyon liralık vergi tahakkuk 
ettirilmesine sebep olan Toprak Mahsulleri vergi
sinin kaldırılmış olmasına sevinirken, arkadan 
bir yıl geçer geçmez Arazi vergisine % 100 zam 

— m— 
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yapılması isteği ile karşı karşıya bırakılmıştır. 
Kanun tasarısının gerekçesinde Hükümet, Top
rak Mahsûlleri yergisini kaldırmış olmasını ileri 
sürerek Arazi vergisine yapılması istenen % 
JOO zammı haklı göstermeye çalışmaktadır. 
Muvakkat mahiyette olan fevkalâde bir vergi 
kaldırılır, kaldırılmaz Arazi vergisi gibi dai
mî bir vergiye '% 100 zam yapmanın haklı ve 
makul bir ciheti yoktur. Yine gerekçede Hükü
met eşya ve malzeme fiyatlarının yükselmesi 
karşısında deruhte olunan işlerin güçlüklere 
mâruz kaklığından bahsediyor. 

Halka ucuzluk vadederek ortaya konulan ve 
ucuzluk yerine yıkıcı bir umumi pahalılık geti
ren 7 Eylül kararlarının isabetsizliği yüzünden 
eşya ve malzeme fiyatları yükselmiş ve Özel İda
reler sıkıntılı bir duruma düşmüşse bunun yü
künü Arazi vergisine zam yaparak Türk çiftçi
sine çekdirmek doğru olamaz. Memur aylıkla
rının artırılması gibi sebeplerle meydana gelen 
günlük malî ihtiyaçlar karşısında derhal vergi
lere yeni bir zam yapmak gibi tedbirlere baş
vurmanın hatalı bir yol olduğuna kaniyiz. Bu 
bahiste bir Hükümetin düşüneceği şey yalnız 
ve yalnız açığı kapatacak bir varidat teminin
den ibaret olamaz. 

Tekel idaresinin yabancı memleketlerde ku
rulmuş ve kurulacak ortaklıklara katılması hak
kındaki kanun müzakeresi sırasında Hükümet, 
ticari ve ekonomik hayatın normale intikali ba
his konusu olduğu şu sırada ihraç maddeleri ye
tiştiren memleketlerin dış piyasalarda lâyık olduk
ları mevkileri tutabilmek için iktisadi faaliyet-
elrini yeniden düzenlemek üzere gayretler sar-
fetmekte olduklarını açıklamıştır. O halde, çok 
geçmeden, yakın yıllar içinde zirai mahsulle
rimizi satmakta birçok memleketlerin ciddî reka
betine mâruz kalacağımızı bilmeliyiz. Bugün 
zirai mahsullerimizin maliyeti çok yüksektir. 
Rakabetin tabiî şartlarına uyabilmek için zi
rai mahsullerimizin maliyet yüksekliğini mucip 
olan sebepleri tesbit etmemiz ve bu sebeplere 
müessir olarak maliyeti düşürmemiz gerektir. 

Maliyet fiyatları üzerine müessir olan fak
törlerden birisi de vergilerdir. Biz bugün Arazi 
vergisine, % 100 zam yapmayı düşünmekle zirai 
mahsullerimizin maliyetini artırma yoluna sap
mış, bu suretle güdülmesi gerekken politikanın 
tamamen tersine bir yol tutmuş bulunuyoruz. 
Türk çiftçisine yüklenecek her yeni külfet, onun 
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ilerlemesine ve yükselmesine biraz daha mâni 
olacaktır. 

Türk Milletinin ana dâvası olan zirai kal
kınma ve köylünün kalkınması dâvasına aykırı 
olarak getirilen bu kanunun kabul edilmemesi 
gerektir. 

Hele içinde bulunduğumuz bu yıl, Ege Böl
gesinin soğuktan gördüğü hasar, Çukurova ve 
Trakya, Orta Anadolu'nun bir kısım bölgeleri
nin kuraklıktan gördüğü zarar meydanda iken 
Arazi vergisine zam yapmak şöyle dursun, böyle 
bir zammın düşünülmüş olması bile bir hatadır. 

Bu sebeplerden dolayı biz, her çeşit fedakâr
lığın ebedî kaynağı olan Türk çiftçisinin vergi 
yükünü ağırlaştırmanın aleyhinde bulunmakta
yız. 

AHMET KEMAL SlLİVRlLl (istanbul) — 
Bendeniz içişleri Komisyonunda bulunup bu ta
sarı geldiği zaman bu hususta lâzımgelen iti
razları yaptıktan sonra nihayet bu kürsüye de 
çıkmak mecburiyetinde kaldım. 

özel idarenin açığım kapamak için Hükü
met tarafından verilen raporda, Mahsulâtı Arzi-
yo Vergisinin kaldırıldığından bahsiTe bunu da 
bu zavallı ve fakir çiftçimize, köylüye yükle
mek zarureti hâsıl olmuştur. 

Arkadaşlar; Türkiye Cumhuriyeti dahilin
deki işlenen arazinin % 70 i fakir köylü çiftçinin 
malıdır. istediğiniz vergi de bunlardandır. 
Mahsulâtı Arziye Vergisinin kalktığından bah
sediliyor, hâşa, kanunen kalktı. Bunu Maliye 
Bakanı arkadaşımız bütçesinde görmediği için 
kalktı zannediyor. Bunun öyle kanalları değiş
ti ki, arazi sahipleri; hiçbir tüccarın, hiçbir 
kuyumcunun, hiçbir esnafın, hiçbir akaar sahi
binin kanunen verdiği vergilerden başka kanun
in ve kanunsuz 10 misli fazla vergi vermekle 
mükelleftirler. (Soldan kanunsuz vergi olur mu? 
sesleri). 

Müsaade buyurunuz. Var mı, yok mu? Arze-
deyim. Eğer siz de tasdik etmezseniz suratıma 
tükürün, nasıl yok, var? Ben burada izah ede
ceğim. ve sizi iknaa çalışacağım. 

Misaller biraz uzar amma af buyurun. (Söy
le sesleri). 

Çiftçi köylerde arazisiyle uğraştığı için çift
çi Hükümetin ve milletin en nafi bir uzvudur. 
Hükümete ve millete ne lazımsa onda bulunur. 
Meselâ bundan altı sene evvel vesaiti nakliye 
için müracaat ettiğimiz zaman hangi kuyumcu-
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nun dükkânından gidip pırlantasını, yüzüğünü 
aldık? Altın bileziğini aldık? Çiftçiye müracaat 
ettik, elinden çifte koştuğu hayvanım aldık. 

EKREM ORAN (îzmir) — îyi okuyunuz. 
Çiftçinin ziraat hayvanı alınmaz. 

AHMET KEMAL SİLlVRlLt (Devamla) — 
Mubayaa komisyonları vasıtasiyle 100 liralık 
öküzünü seve seve 50 liraya, 60 liraya verdi. 
Bendeniz öyle bir vakaya şahidim ki, bizzat 
kendi başımdan geçti. 65 liraya aldıkları bey
giri dört sene kullanıp ve sakat ettikten sonra 
Silivri'ye getirdiler, satış komisyonları huzu
runda 410 liraya aldık. Hepsi bunun gibidir. 
işte Hükümete köylünün yardımı. (Buna dema
goji derler sesleri). 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, hatibin 
sözünü kesmeyin. 

AHMET KEMAL SJLİVRİU (İstanbul) 
Dinlemiyen burada konuşamaz. 10 aydır dinli
yorum, daha bugün çıktım, müsaadenizi rica 
ederim. 

Yine çiftçinin menfaatlarmdan başka bir şey 
de; samanın kilosu 14 - 15 kuruşa iken, çiftçinin 
mağazasının kapısına nöbetçi dikildi, köprü 
başlarına nöbetçi dikildi, 14 kuruşa olan saman 
100 paraya, 3 kuruşa alındı, bunu da seve seve 
verdi. İşte bugün vergisine zam yapmak iste
diğiniz arazi sahiplerinin Hükümete bir menfa
ati daha. 

Sonra yulaf, arpa istanbul'da 35 kuruşa sa
tılırken, arkadaşlar, yine mağazalarının önüne 
nöbetçi dikildi, tenkit etmiyorum, yardımdan 
bahsediyorum, çünkü o zaman bu lâzımdı, kilo
su 9 kuruşa alındı. Bunu da seve seve verdi. 
Bu da çiftçinin Hükümete yaptığı bir fayda. 

Bunu veren büyük çiftçi değil, ekseriyeti % 
70 i küçük çiftçi dediğimiz çiftçidir. Hüküme
tin karariyle Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından 
19 kuruştan buğdayını verdiler. Beyannameye 
tâbi tutuldular, ellerinde yedi kilodan fazla 
buğday bulunanlar şöyle olacak, böyle olacak de
nildi. Zavallı köylü elinde ne varsa verdi. Son
ra ne olduğunu biliyor musunuz? Ambarlarda 
kalan ve mevaddı ecnebiye ile karışık buğdayı 
19 - 20 kuruşa arpa, yulaf, karamuk vesair mad
delerle karışık buğdayı bu fiyattan aldı. Bu da 
Hükümete bir yardımdır. 16 kuruşa, sattığı buğ
dayın kepeğini, vesikalar alarak ve kapılarda 
beklemek suretiyle aldı, hâyvanlarma yedirdi. 
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Bunlar çiftçinin Hükümete yardımıdır. 

Aziz arkadaşlarım; biraz münsifanc düşüne
lim. Geçen gün içişleri Komisyonunda, Bakan
ların da izahlarının dinlenilmesi icabettiği zaman 
Ticaret Bakanı Beyefendi, 7 Eylül tarihli ka
rarnameden sonra olan satışlardan 55 milyon lira 
ticaret temin ettiklerini söyledi. Açıktan, bu işi 
yaptı, kazandı, işte bu, fiyatı tahdit edip elin
den buğdayını aldığımız köylünün temin ettiği 
ticarettir. Esası 14 milyon olup, 11 milyonu tah
sil edilebilen paranın yüzde yetmişi altı, yedi mil
yon lira eder, bunun dört, beş, hattâ sekiz mis
lini köylü Hükümete temin etmiştir. Hâlâ o köy
lüden vergi mi isteyeceğiz yahu? 

Bunun daha acı yolları var, amma heyecanlı
yım, söylemiyeceğim. Ayıptır, ayıp olur. Burada 
keseceğim. Köylü, 19 kuruşa buğdayını verdi, 
bir kilo fasulye yerine iki kilo mısır alan he
riflerden 98 kuruşa mısır aldı, yedi. Bu, çiftçile
rin, onların fedakârlığıdır. 

En son hâdiseye gelelim. 11 tarihli kararna
me ile, Toprak Mahsulleri Ofisince 46 senesi be
delleri üzerinden hububat alınması karargir ol
muştur. Hükümetin kararıdır, tabiî ittiba edilir, 
fakat 7 Eylül kararları üzerinde her şeyin ser
best bırakıldığı gibi buğday da serbest bırakılsa 
köylü malını pazara getirdiği zaman malını ihra
catçı pazarlarına serbestçe satsa, lâakal 40 kuruşa 
satar. Fakat bu tahdit ediliyor. Bunu da kabul 
edelim, fakat, böyle ufak bir bütçe açığını ka
pamak için köylüyü günden güne sıkıştırmak 
doğru olmaz. Kardeşlerim, samimiyetle söylüyo
rum, inanınız, ben 3 - 4 kazayı gayet iyi tanı
rım, orada 3 - 4 çift hayvanla ziraat yapan ar
kadaşlarım bugün bir eşekle bir inek ile kalmış
lardır. insaf ediniz, merhamet ediniz bu adam
lardan bu vergiyi almıyalım. 

(Sağdan bravo sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN —• Açık oya arzedilen tasarılara 

oy vermiyen arkadaş var mı?. 
Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
HASAN DlNCRlî (Afyon Karahisar) —Muh

terem arkadaşlarım, Arazi Vergisine bir misli zam 
yapılmasına dair olan bu tasarıda, Hükümet tekli-
lifinin gerekçesi iki mühim sebebe dayanıyor. 
Bunlardan birisi; arazi kıymetlerinin 1939 ve 
daha evvelki senelere nispetle beş misli artma
sıdır. ikincisi de. mahsulât fiatmın bu nispet 
dâhilinde yani; vasati beş misli tezayüt göster
mesidir. Bu iki mucip sebebi de isabetsiz bu-
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Umduğu düşüncesinde olduğum cihetle bunu I 
ifade etmeyi bir borç bildim. 

Bir defa arazi kıymetleri 1938 -1939 seneleri
ne nispetle Hükümetin iddia ettği ve komisyon
larında da kabul buyurdukları gibi beş misli te
zayüt etmiş değildir. Filhakika buğdayın 100 
kuruşa satıldığı 1942 yılında arazi kıymetleri 
böyle bir tezayüt gösterdi. Fakat bugün için 
arazi kıymetinde ya hiç tezayüt yoktur veyahut 
bu tezayüt pek mahsûs derecededir. Ancak % 30 -
40 arasındadır. Hele Toprak Kanununun tat
biki mevzuubahis olan yerlerde arazi kıymeti 
1939 dun daha düşüktür. Binaenaleyh vergi
nin tezyidine sebep olarak gösterilen arazi kıy-
metlernin yükselişi meselesinde isabet görmiyo-
rum. 

Mahsul fiatlarmm yüselmiş olmasına gelin
ce : Bir defa Arazi Yergisine matrah olan kıy
metin tesbitine esas olan 2901 sayılı Kanun, ara
zi kıymetinin tesbitinde mahsul kıymeti mi asla 
kale alınmamıştır. Kanun arazi kıymetinin 
tesbitinde sadece alım, satım kıymetini esas 
tutmuştur. Binaenaleyh kanun sadece alım sa
tım kıymetini esas tutmak suretiyle araziye 
kıymet takdirini âmir iken ve mahsul kıymeti 
asla esas tutulmamış iken bu verginin tezyidi 
bahsinde mahsul kıymetinin yükselmiş oluşu
nun bahismevzuu edilmesi hatalı olur. Kaldı 
ki bu noktayı isabetli kabul etsek dahi maale
sef mahsul kıymetlerinin yükselişi esbabı mu-
cibede gösterildiği nispette değildir. Evet, 1939 
senesine nispetle bir tezayüt vardır. Fakat 
şimdi vereceğim rakamlar görülecektir ki bu 
tezayüt beş misli değildir. Buğdayın kıymeti 
1939 ve daha evvelki senelerde 6 buçuk kuruş 
iken 1939 sonlarına doğru 8 kuruşa kadar 
yükselmişti. Bu gün ise buğdayın kıymeti 20 -
22 kuruş asarındadır. yani Hükümetin id
dia ettiği gibi beş misli artmış değildir. 
ancak 2,5 - 3 mislidir. Arpanın kıymeti harbden 
evvel 3,5 - 4 kuruştu, bugün 11 - 14 kuruş ara
sındadır. Fiyattaki tezayüt nispeti vasati ola
rak 3 tür. C4örülüyor ki, hububat fiyatlarındaki 
yükselme nispeti % 5 değildir. 

Şöyle bir düşünce varidi hatır olabilir, % 
3 olmuş, 5 olmuş bunun ehemmiyeti yoktur, biz 
vergiyi % 5 tezyit etmiyoruz ki, bu mevzuubahis 
olsun, biz vergiyi % 100 tezyit ediyoruz. Bina
enaleyh senin dediğiu gibi değil, bire üç teza
yüt etmiyor, onun için sen bu nispetlerle bir I 
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mantık oyunu yapıyorsun, denilebilir. Fakat 
arkadaşlar, iş böyle değildir. Bizi hakikate 
getirecek muhakeme tarzı mahsûl kıymetlerinin 
yükselmiş olması değil, mahsul kıymetlerinin 
yükselmesi karşısında mahsûlü sattıktan sonra 
parasını ihtiyaç maddelerine sarfedecek olan 
köylünün bu ihtiyaç maddelerinin yükseklik de
recesiyle, mahsulün yükseliş nispetini mukayese 
etmek şarttır. Ancak bu nisept arasında bir te
vazün varsa köylünün vaziyeti harbden evvelki 
gibidir, bu mukayesede köylünün lehine harb
den evvelkine nispetle tezayüt varsa ozaman 
köylü müreffehtir diyebiliriz. Fakat ben iddia 
ediyorum ki, rakamlar da göstermektedir ki, 
köylünün malî vaziyeti harbden evvelkinden kö
tüdür, çünkü köylünün muhtaç olduğu madde
lerin fiyatlarındaki tezayüt köylünün istihsal 
ettiği malın fiyatında artıştan çok fazladır ve 
köylünün aleyhine bir açık göstermektedir. Bu
nun daha iyi anlaşılabilmesi için müsaadenizle 
birkaç rakam arzedeceğim : 

Zeytinyağının kilosu harbden evvel 40 - 45 
kuruş iken bugün 280 - 300 kuruştur, tezayüt 
vasati olarak 7 dir. Sabun 30 - 40 kuruş iken 
bugün 180 - 200 kuruştur. Tezayüt nispeti 
6 dır. sigara 4 kuruşken bugün 20 kuruştur 
tezayüt nispeti 5 tir. Köylünün muhtaç oldu
ğu araba harbden evvel 60 lira iken bugün 400 
liradır, tezayüt nispeti 7 dir. Çarık, köylünün 
en muhtaç olduğu şey, harbden evvel 25 - 30 ku
ruşken, bugün 3 liradır. Tezayüt nispeti 10 dur. 
Yemeni, 200 - 250 kursa satılırken, bugün 15 -
20 liradır. Tezayüt nispeti 8 dir. 

I «asma, 20 kuruşa satılırken bugün Sümer-
bank fiyatı 105 kuruştur karaborsa fiyatına 
200 - 250 kuruştur. Sümerbank fiyatına göre 
tezayüt nispeti 5 tir, karaborsaya göre tezayüt 
nispeti 13 tür. 

Kaput bezi, 20 - 25 kuruşa satılırken bugün 
Sümerbank fiyatı 77 kuruştur, karaborsa fiyatı 
250 kuruştur. Sümerbank fiyatına göre teza
yüt nispeti 4 tür, karaborsaya göre tezayüt 
nispeti 9 dur. 

Nal çivisi; kilosu 40 - 50 kuruşken, bugün 
280 - 300 kuruştur. Tezayüt nispeti 6 dır. 

Görülüyor ki, arkadaşlar ihtiyaç maddele
rindeki tezayüt nispetleri istihsal maddelerin
deki fiyat tezayüdünden çok fazladır. Bunların 
vasatisini alaoak olursak tezayüt nispeti 7 dir. 
Yani köylünün sattığı maddenin fiyatı üç misli 
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tczayüt etmiş, alacağı madde ise 7 misli arfraış-
tir. Arada 4 açık vardır. 

Bunu bir de, köylü düşüncesiyle izah ede
yim. Dolaştığımız yerlerde köylüler bize şöyle
ce anlatıyorlar. Efendi vaktiyle şu kadar kilo 
buğday satar şunu alırdık. Bugün aynı şeyi 
alabilmek için şu kadar satıyoruz köylü için 
kıstas buğdaydır. Bu kıstasa göre mütalâa ede
rek netice şöyle oluyor: Harbden evvel köylü 
bir kilo zeytinyağı almak için beş kilo buğday 
satmaya mecburdu. Bugün bir kilo zeytinyağı 
tedariki için 13 kilo buğday satmaya mecbur
dur. Ilarbden evvel bir kilo sabun almak için 
4,5 kilo buğday satıyordu. Bugün 9 kilo sat-
mıya mecburdur. Yine harbden evvel bir ara
ba almak için 750 kilo buğday satmak kâfiydi. 
Bugün iki bin kilo satması lâzımdır. Yine hab-
den evvel bir çarık almak için 3,5 - 4 kilo buğ
day satardı. Bugün 14 kilo buğday satmak zo
rundadır. Bir yemeni almak için eskiden 30 
kilo buğday satarken bugün 90 kilo satması ge
rekmektedir. Bir metre basma için harbden ev
vel o kilo, buğday satması icabederken bugün, 
karaborsadan alacaksa 14 kilo, akborsadan alma
ya muvaffak olursa, beş kilo buğday satacaktır. 
Bir metre kaputbezi almak için harbden evvel 
3 kilo buğday satardı, bugün ak ve karaborsa
lara göre 4 - 1 4 kilo buğday satması lâzımdır. 
Bir kilo nal çivisi, için harbden evvel altı kilo 
buğday satardı, bugün 14 kilo satması lâzım gel
mektedir. Arkadaşlar; şu mâruzâtım, köylünün 
hububatını sattıktan sonra satın almaya mecbur 
olduğu maddelerin nasıl bir terffü gösterdiğini 
ve binaenaleyh köylünün istihsali, istihsal vası
taları ve tarlası sabit kaldıkça nasıl bir çıkmaz 
içinde olduğunu açıkça göstermiştir. 

Eylül kararlarından evvel bu riyazi çıkmaz 
içinde olan köylünün buğdayı 27 kuruşa çıkarıl
mış olmasına rağmen bu çıkmazdan kurtulama
dığı bir vakıa iken bilâhara buğdayın 22 kuru
şa düşürülmüş olması onu bu çıkmaza bir kat 
daha batırmış bulunmaktadır. Şimdi, böyle ma
lî bir çıkmaz içinde, bulunan bir köylüye bir de 
vergi zammı yapmak onu çıkmaz içine bir kat 
daha sokmaktan başka birşey değildir. Bu iti
barla bu teklifin reddini istirham ediyorum. 

ALÎ RIZA K1RSEVER (Çanakkale) — Ar
kadaşlar; nüfusumuzun % 80 nini teşkil eclen ve 
her suretle memleketimizin belkemiği mesabisinde 
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bulunan köy halkı müteaddit kanunlarla şehir
lilerden çok fazla vergi vermekte iken tekrar 
yeni vergi zamlariyle tazyik edilirse bugün köy
lerden şehre doğru hissedilen akın yarın için zi
yadeleşmek ihtimali vardır; o takdirde daha 
bir kısım müstahsılların müstehlik yerine geç
mesi ve şehirlerde de lüzumundan fazla işçi top
lanması gibi zararlı hâdiselere meydan verme
mek için evvelâ istihsal kabiliyetini fazlalaştıra•• 
cak zirai kalkınma tedbirleriyle halkı refaha 
kavuşturmak lâzımdır. Ondan sonra memleketi 
uğrunda her iş için bilâtereddüt kan vergisi ö-
demekten çekinmiyen Türk köylüsü mal ver
gisini de seve seve ödeyebileceğine şüphe yok
tur. Ancak bugünkü durumu ile yeni bir vergi 
zammına tahammülü olmadığından tasarının 
reddini teklif ederim. Karar Yüksek Meclisini-
zindir. 

Özel İdarelerin malî durumlarını düzeltmek 
için arazi vergisine bir kat daha zam teklifini 
ihtiva eden bu tasarının müzakeresinde çiftçi bir 
arkadaşınız sıfatiyle ve yalnız bu gaye ve dü
şünce ile söz almış bulunuyorum. 

Esasa tem s etmezden evvel şunu arz edeyim 
ki, eğer bu vergi zammı yalnız istihsal kabiliyet
leri ve sermayeleri müsait olan çiftliklere ve 
memleketimizin muayyen ve mahdut olan böl
gelerinde (çeşitli ve bol mahsul veren bereketli 
toprakların sahiplerine münhasır olsaydı Hükü
metin bu teklifini kabul etmekte mahzur yoktur. 
Halbuki büyük bir çoğunluk teşkil eden ve yal
nız buğday, arpa gibi işi ağır ve masraflı oldu
ğu halde kazancı az olan ve tarlasını dinlendir
mek suretiyle iki veya üç senede bir defa mah
sul alan ve bütün şahsi gayretlerine rağmen 
îakrü zaruretten kurtulmayan köy halkına şâmil 
olduğu için Büyük Meclisin önemle ele alacağı 
mühim bir köy davasıdır. 

Hükümetin gerekçesinde 36, 37, 38 senelerin
de toprak mahsulleri fiyatları ile bugünkü sa
tış fiyatları arasında beş misli bir fark olduğu 
ıııueib sebeb gösterilmekte isede, yaşamak zorun
da bulunan köylünün medeni ihtiyaçlarından 
bahsedecek değilim. Zaruri ihtiyaçlardan olan 
bir kilo sabun almak için yirmi kilo arpa verirse 
ve buna kıyas olarak yiyecek ve giyecek eşya 
ile ziraat işinde kullandığı her türlü malzemenin 
fiyatları 36, 37 ve 38 senelerine nazaran beş 
mislinden çok fazla fiyatla köylüye satıldığına 
göre gösterilen mucib sebeb varit değildir. 
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Köylünün geçim vasıtası kuraklık afatından 

ve bir çok haşerattan kurtardığı yalnız toprak 
mahsullerine münhasırdır. Bununla köy hissele
rini, Devletin vasıtalı, vasıtasız vergilerini öder. 
Ceride kalan miktarı senelik idaresine kâfi gel
mediği zaman i'ahiş faizle borçlanarak muhtekir-
kirlerin esaretine düşer 

Mucip sebeplerden ikincisine gelince: 2 nci 
cihan savaşında 4429 ve 4553 sayılı Kanunlarla 
olağanüstü köylülerden alınan Toprak Mahsulle
ri Vergisinin kaldırılmış olmasıdır. Cumhuriyet 
rejimine aykırı' olduğu için evvelce kaldırılan 
aşardan başka bir mânayı ifade etmiyen bu ver
ginin kalkmasiyle yerine diğerinin konmasına 
haklı bir seİM>p 1 eskil edemiyeceğine şüphe yok
tur. 

Arkadaşlar; köylünün bugünkü zirai çalışma 
durumunda da eski haline nazaran ileriye doğru 
atılmış bir adım mevcut değildir. Aksini iddia 
etmek zirai kalkınmanın lüzumunu inkâr etmek 
dernektir. Bunun en bariz delili hâlâ köylerde 
karasabanın hâkim olmasıdır. Harpten ve ku
raklıktan fakir düştükleri için öküz yerine inek 
ve merkebini koşan çiftçiler pek çoktur. Bu çe
şit ziraatten faydalanıp da geçinmenin imkânını 
bulamıyanlar bazı şehir ve kasabalara akın ede
rek hamallık, işçilik ve esnaflık yapmakla ha
yatlarını kazanmak yolunu bulunca köyde bırak
tıkları ziraat işleri pek tabiî olarak gerilemekte
dir. 

BAŞKAN — Ziya Cezaroğlu 
ZÎYA CEZAROĞLU (Tekirdağ) — Arka

daşlar, Arazi Vergisine zam hakkında gelen ta
sarının şimdiye kadar daima aleyhinde konuşul
du. Ve bu aleyhte konuşulurken bazı ölçüsüz
lükler oldu. Baştan çok dirayetle konuşan Ah
met Oğuz arkadaşımız sözünü bitirirken dedi-
k i ; 10 dönüm toprağa 3500 lira masraf yapıp 
istihsal yapmak lâzımgelir. Zannediyorum ki,, 
bu topraktan arpa, buğday değil elmas aransa 
bu kadar masraf gitmez. Hepimiz çiftçiyiz bu 
işleri biliriz. 

Fakat bir noktadan da tasarı o kadar mevsimli 
ve zamanında değildir. Tasarı yapıldığı zaman 
mahsulâtın arzettiği vaziyetle şimdiki vaziyet 
arasında epey fark vardır. O zaman iyi bir re
kolteye girildiğine dair işaretler filân vardı. 
Arkasından mahsulâtı arziye iyi göstermedi ken
disini. Kuraklık oldu, sıcaklık oldu, bazı yer
lerde soğukluk oldu, Binaenaleyh, bu ka-
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dar zammı münasip görmemekteyim. Aynı za
manda bir şey daha vardır, o da 11 milyon li
ra için sekiz buçuk milyon mükellefe verginizi 
bir misli artırdık diyeceğiz. Bu hiç de doğru 
bir şey değildir. Bir varidat aranırken Arazi 
Vergisi münasip görülecek durumdadır. Neden? 
Çünkü arazi kıymetleri son on sene içinde olduk
ça artmıştır,, ve bazı ölçülere göre de veril
mekte olan vergiler 3 - 5 kuruştur, dönüm başı
na. Bunları Encümenlerde konuştuk. Arkadaş
lar eğer bu vergi 300 - 500 dönümden yukarı 
büyük arazi sahiplerine yapılsaydı,, elinde bay
rağı ile yapalım, yapalım diye ilk defa çıkan ben 
olurdum. Fakat ne yazık ki; Toprak Kanununun 
şimdiye kadar tatbik edilememesi veyahut da 
toprak vaziyetinin memlekette fena tarzı taksi
mi, bu verginin mükellefleri ekseriyetinin 1 ilâ 
30 dönüm arasındaki fakir çiftçilere yükliyor. 
Encümenlerde Hükümet mütahassıslarmdan al
dığımız raporlara göre 1 ilâ 30 dönüm arasın
daki arazinin kıymeti 30 liranın üstündedir. 
Vergiye matrah olan da bu 30 lira kıyme
tidir. 30 dan 150 ye kadar olanlar, 20 li
radır. Ağrıtmıyayım başınızı. 500 - 5000 kadar 
olanlar varsa kıymeti 4 liradır. Binde nispeti 
10 olan yerde dönüm başına 3 - 4 kuruş veren 
vardır. Amma bunlar büyük çiftçiler, büyük 
toprak sahipleridir. Onlar belki bu zamdan 
birşey duymazlar. Esasen büyük rand almakta
dırlar. Fakat almterinden başka elinde başka bir 
vasıtası olmıyan, ne gariptir ki, konuşurken di
lim binbir türlü düğümlenebiliyor, küçük çift
çiler için ağırdır. Şu memlekette çiftçiye ev
velce de arzettiğim gibi, Cumhuriyet Hükümeti
nin vâitleri çok çok olmuştur. Amma vasıta 
vermekte, kurumlar yapmakta yine ileriye git
miş, faydası olmamıştır. Arkadaşlar bir dönüm 
toprağı işlemek için bir saban demiri sarfolu-
nur. Pulluk demiri, eski zamanda 1939 da fa
lan 16 kuruşa alınırdı. Halbuki bugün Zirai 
Donatım Kurumu bunu şöyle, böylesini 180 - 300 
kuruş arasında vermektedir. Avrupa menşeli 
olanlar ise 7 liraya alınmaktadır. Binaenaleyh, 
istihsal işinde bu yedi liralık demir de kulla
nılmaktadır. 

Kanunun leh ve aleyhinde söylenenleri top
lamaya çalıştım, vardığım netice verginin esa
sı kadastral olmayıp yani randant, irattan ol
mayıp kıymetten olduğu için, toprak kıymeti
nin de memleketimizde sabit bir şey olmadığı, 
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maahllî ihtiyaçlara göre değiştiği malûmunuz
dur. Meselâ Karadeniz sahillerinde bir dönüm 
boş ara/i bin liraya çıktı, Trakya'da bir dönüm 
arazi, bir buçuk, iki, beş lira olan yerleri bildi
ğim için, esasında matrahı muvafık olmıyan 
Devletin bugün arzu ettiği ileri vergi ssitemine 
uymadığı için doğrudan doğruya bu verginin bir 
misli daha artırılmasına doğru gidilmesini gös
teren bu kanunun bir kere daha tetkik edilmek 
üzere encümenlere iadesini teklif ederim.. 

EMÎNtTTÎN ÇELÎKGÖZ (Balıkesir) — 
Arazi Vergisine bir misli daha ilâve etmek için 
Hükümetimiz tarfmdan gerekçesiyle birlikte 
Yüksek Meclise verilen kanun tasarısının ömrü 
çok uzundur. 6 aydanberi her kafada bu kanun 
tasarısı, doğru eğri, işlenmektedir. Oünkü bu 
tasarının Hükümet tarafından verildiği tarih 6 
Aralık 1946 dır. O zamandanberi bütün memleket 
halkı kafasında bunu işledi. Bütün memleket halkı 
diyorum, çünkü, bir şey söylemek için, çünkü, 
buraya benden evvel gelmiş olan arkadaşların 
hepsi köylülerden bahsettiler. Halbuki bunun
la ilgilenen yalnız köylü değildir. Oünkü, bizim 
18 milyon halkımızın hepsi elini toprak içinde 
karıştıran ve topraktan bir şey istihsal etmeye 
çalışan halktır. Şehirlilerin çoğu toprak sahi
bidir ve halk, pabuççu. bakkal ve başka işçiler 
ve hattâ mmeur bile her ne iş ile meşgul olursa 
olsun aşağı yukarı enaz beş dönüm bir tarlaya 
sahiptir. Gider eker fasulyesini, börülcesini, su
sunu busunu hepsini kışlık ihtiyacının bir kıs
mını bundan almaya çalışır. Yalnız köylüyü de
ğil 18 milyonu alâkadar eden, 6 aydanberi hal
kı meşgul eden bu tasarı üzerinde, muhterem 
arkadaşlarım, benden evvel konuşanların fi
kirlerine hiç temas etmemeye çalışacağım. Ve 
kendimi buna zorluyorum. Halka arazi vergi
siyle yapılacak olan bir misli zam varki bu zam
dan dolayı 40 kuruş dahi verse, biliniz, herkes 
müteessir olacaktır. 

Dikkat ettim, Hükümetin gerekçesine, di
ğer 4 tane encümenin raporlarına bunlarda san
ki bir zorlama var. Onlar cümlelerinde tatbik 
ettikleri, ortaya koydukları esasat içinde sanki 
neden bu vergiyi alıyoruz der gibi sıkıntılı bir 
ifade taşıyorlar. Ne yapsın ki 21 milyonun 11 
milyonunu arazi vergisinden alınacaktır. Hattâ 
bunun, Arazi Vergisine zamanla Ziraat Encü
meni, araziden bunun alınmaması lâzımgeldiği 
kanaati izhar ediyor, Tarım Komisyonu acaba 
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fazla istihsalât yapıpta kâr elde edenlerden alo 
bilir miyiz ve mmtakaya ayırabilir miyiz diye 
düşünmüş, bu da olamaz demiş. O halde Hükü
met on bir milyonu da ödeyiversin diye bir ne
ticeye varmış. Bunlar Arazi Vergisinin hepimi
zin vicdanında alınmaması icabeden fakat zaru
ret icabı olarak alınması gereken bir vergi oldu
ğu şeklinde kanun tasarısı raporlara bürünerek 
buraya gelmiştir . 

Arkadaşlar, isi bu kadar belirttikten sonra 
ıi'1 yapalım meselesine geleceğim. Bendeni/ Büt
çe Komisyonunun birkaç maddesi üzerinde dur
dum. Bütçe Komisyonu birçok Bakanlar huzu-
riyle bu işin üzerinde durmuş ve konuşmuş. 
Zaten diğer encümenler de aynı şekilde konuşu
yorlar. Bütçe Komisyonu da acaba gümrüklere 
mi ilâve etsek diye düşünmüş. Nihayet olmaz 

mis. Neden olmaz? Olmaz iste... Acaba Top-
ra.iv Aiansı.uierı uiısınm Karından Dunu temin 

ılmaz? Olmaz işte... A< 
Mahsulleri Ofisinin kârından bunu 

etsek olur mu diye düşünmüş, olmaz demiş. Öy
le ise Arazi Vergisine zam yapmak gerektiği ne
ticesine varmış. Üç tane komisyonun kararı da 
budur. Fakat Tarım Komisyonu bunu kabul et
miyor. Bendeniz de Tarım Komisyonunun fik
rine iştirak ediyorum. Fakat bendeniz bir mem
ba gö; .ereceğim, isterseniz kabul edin, isterse
niz reddedin. (Hay Allah razı olsun sesleri). 

Dün toprak Bayramı idi. Polatlı'ya gittim. 
Yalnız dün değil, eskidenberi görürüm, orada 
yığılı buğdaylar, arpalar vardır. Sordum, bura 
da kombinalar var dediler. Gittim kombinala
rın vaziyeti umumiyesini gördüm. Yavaş yavaş 
tetkikat yaptım; size gayet kısa arzedeceğim: Bu 
arazi vergisini kombinalardan karşılamak müm
kündür. Kombinalar, malûm olduğu veçhile, 
1939 senesinde teşekkül etmiştir. Sonra 1941 de 
bir de donatım diye birşey çıktı ve bu ikiye ayrı
larak işe başladık. 1941 de kombinalar işe başla 
mış, Devlet çiftliği ihdas edilmiş, 1941 senesin -
denberi mahsul ekiyor, biçiyor, Toprak Ofisine 
veriyor, para alıyor. Ben 1941 senesindenberi ne 
ekti, ne getirdi onu soruyorum. Arazi vergisi 
bugün kafamda oynadı, ondan bahsedeceğim, 
onun üzerinde duracağım. 

Arkadaşlar; Toprak Bayramında gördük, ara 
zi vergisine zam ediliyormuş diye söyleniyorlar
dı, sanki yüz binlerce lirayı veriyormuş gibi. 
Farz ediniz ki, benîm de toprağım var, beş dö
nüm tarlam var, 500 kuruş veriyorum. Fakat 
arkadaşlar, beş yüz değil hayır elli kuruş dahi 
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verse halk, arazi vergisine zam oldu denildiği 
gün çok müteesssir olacaklardır. Sonra arkadaş
lar; bundan gelecek geliri altı milyon, hattâ daha 
az fazla kişi veriyor diye düşünmeyin 18 milyo
nun cebinden çıkıyormuş gibi halk bundan müte
essir olacaktır, bunu böyle mütalâa edelim. 

Orada döver, biçer makinalar vardı, sordum; 
bana dediler ki; bunun bir tanesi 150 tane dö
nüm araziyi bir günde döver ve biçer. Bizim ek
tiğimiz araziyi 50 gün dövmek, biçmek şartiyle 
29 tane makinaya ihtiyaç vardır. Şimdi 29 tane 
makine hattâ üç yüp bin kişi de verse bu dehşet 
bir şeydir. Her biri 150 dönüm biçecek ve arka
sından da 50 gün devam edecek. Bir kâğıdm { 
üzerinde hemen hesap ettim. İşte şu kâğıt. Üze
rinde Devlet İşletmeleri diye bir başlık taşıyor. 
Hemen altına rakamla yazdım. 29 tane makine 
mevcut. Bu makinalar hazır. On tanesi gitmiş; 
ötekiler de gidecek. Makinaların kıymeti bence 
birşey değil. Yalnız meydana getireceği mahsul 
ehemiyetli. Bunların 29 tanesi 150 şer dönüm
den 50 gün çalışarak biçmek ve dövmek şartiyle 
hesap ettim 217 bin dönüm arazi ekmişlerdir. Her 
dönüme daha fazla atılır amma ben vasati olarak 
30 kilodan hesap ettim. Bundan tekrar meyda
na çıkan nedir, ne alırsınız dedim, bana dediler 
ki 8 - 9 mutlaka alırız. Fakat ben 7 den yaptım. 
Hesap, kitap netice 10 milyon 480 bin liralık 
mahsul alacaklar demektir. Ben bu hesaptan in
dirmeler yapacağım. Çünkü bunlar hakikaten 
amele çalıştırıyor, yediriliyor, içiriliyor, kam
yonlarla taşıttırılıyor, bunun için yarısını attım 
kafamdan 5 milyon, haydi bilemedim yarısını da 
atayım, 2,5 milyon kalsın. Diğer geride kalan 
12 kombinayı da karıştırırsanız, zanederim yal
nız 2 milyon değil arazi vergisinden alacağımız, 
geride kalan dokuz milyonu da tamamlarlar ve 
hattâ geçerler bile. Fakat bunun için Mücadelei 
Milliyede yapıldığı gibi imanla didinmek lâzım. 
Bundan daha çok ta istihsal yapılacağından emi
nim. Zanederim bundan arazi vergisinden ala
cağımız 2 milyon lirayı değil, çok daha fazlasını 
da almak mümkündür. Sıkı bir tertibat almakla. 
Onun için bu arazi vergisine 40 para dahi zam
mederek köylünün, şehirlinin gönlünü kıracağı
mıza, bunu hiç yapmamak bence daha iyidir. 
(Alkışlar). 

AHMET VEZlROĞLU (Afyon Karahisar) — 
Sayın arkadaşlar; bu husustaki şahsi düşünce
lerimi, müsaadelerinizle bendeniz de arzedeyim; 

. 1947 O : â 
Arazi Vergisinin bir misli artırılması ve 

1947; 1948 ve 1949 yıllarında tatbik edilmek 
üzere, bu zammın üç yıl devam ettirilmesini 
istihdaf eden ve yüksek huzurunuza sunulan 
tasarının aleyhinde mâruzâtta bulunmak için 
söz almış bulunuyorum. 

Derhal arzetmeliyim ki: müstahsili refaha ka
vuşturacak, lüzumlu tedbirlrin alınacağına da
ir - Hükümet programında işaret edilmiş olma
sına rağmen - şimdiye kadar çiftçinin yüzünü 
güldürecek bir tedbirin - bir kararın alındığına 
tesadüf edilmemekle beraber - tam tersine ola
rak çiftçiyi çok müşkül bir durumda bıraka
cak olan Arazi Vergisine yüzde yüz bir zam 
gibi bir mevzu ile karşılaşmış bulunduğumuz
dan çok üzüntü duymakta olduğumu arzetti-
ğimden, beni mazur görmenizi rica ederim. 

Bahusus bu bir misli zammın altı aya ya
kın bir zamanı geçmiş bulunan, 1947 yılma da 
teşmil edilmek suretiyle, umumî kaidelere ay
kırı yani bir kanunun makabline şümulü olmı-
yacağmdan, yeni bir sistemin de tatbiki karşı
sında bulunduğumuzu arzederek ve bu tasarı
ya ait, Bütçe Komisyonu gerekçesinin dahi 
Füee Kamutayı tatmin edici mahiyette olmadı
ğını zannediyorum. 

Aziz arkadaşlar; içişleri ve Maliye Komis
yonlarının çoğunlukla kabul ettikleri ve Tarım 
Komisyonunun reddettiği, bu tasarının, Tarım 
Komisyonu gerekçesinde İçişleri Bakanının 
açıklamalarından anlaşıldığına göre özel ida
re memurları maaşları yapılan son zamlardır. 
özel idare bütçelerinde 35 milyon lira bir açık 
görüldüğünü ve bir takım tasarruflar ve 1947 
Bütçesinden yapılan 14 milyon liralık yardımla 
geriye 21 milyon lira açık kaldığını ve bunun 
11 milyon lirası kadarının Arazi Vergisine bir 
kat zam yapmak suretiyle kısmen karşılanacağı 
ve bakiyesinden iki milyonunun bakaya tahsi
latı ile - ve geri kalanın da yine Maliye Ba
kanlığının yardımı ile karşılanacağı düşünüle
rek tasarının bu düşünce ile hazırlanmış oldu
ğu belirtilerek - bu düşünce ile mezkûr komis
yon - Arazi Vergisine zamdan başka yollardan 
bu açığın kapatılması cihetlerini araştırıp - Te
kel maddeleri mamulüne zam ve. Toprak Mah
sulleri Ofisi kârları ile bu açığın karşılanması 
gerektiği yolundaki Tarım Komisyonu (istekleri
nin imkânsızlığını belirtmiş olan alâkadar Bâ,* 
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kanlardan sonra) bu komisyon gerekçesi şöyle
ce devam ettirilmiştir. 

Türkiye'nin tabiat ve iklim şartlarmdaki 
zorlukları yenerek ve zirai istihsali verimli, ka
zançlı bir hâle koyacak çeşitli tesis vasıtala
rını tamamlamak için daha uzun zamanlar ça
lışmak mecburiyetinde olduğumuzdan - ve sula
ma ile su taşkınlarından koruma tesislerimizle 
topraklarımızı kuraktan, don ve seylâb tehli
kelerinden kurtaracak bir hâle getirmek, 
tohumlarımızın tamamen ıslahı, gübreleri yak
maktan kurtarıp toprağa verecek - ve kuru zira
at sistemimizi ve ziraat bilgilerini köylere ka
dar yayacak ve yeni istihsal âlet ve makinele
riyle çiftçiyi teçhiz edecek - haşere ve diğer ne
batî hastalıklarla geniş mikyasta savaşacak ve 
zirai krediyi ihtiyacımız hacminde genişletecek 
mesut duruma ulaşmak yolunda olduğumuz -
ve fakat başlangıç devrinde bulunduğumuz gö-
zönüne alınınca bugünkü gayrimüsait ve talihe 
bağlı ziraat hayatı içinde müstahsili istenilen 
refaha kavuşturacak verim ve kazanç beklene-
miyeceği anlaşılır. 

Yurdun mühim bir kısım çiftçi nüfusu dağ
lık mmtakalarda, dar ve verimsiz topraklar 
üzerinde yaşamakta, ve yıllık gelirleri ihtiyaç
larına yetmemekte olduğundan, memleketin baş
ka yerlerinde amelelik ederek yaşamak zorun
da bulundukları bir hakikat olduğuna göre -
bu vergiye zam yapılmasının da doğru bulunma
dığına karar verdikten sonra Bütçe Komisyo
nundan dahi bu zammın kabulüne dair son şekli
ni alan tasarı Yüksek Huzurunuza gelmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; hepinizin çok iyi bil
diği üzere, memleketimizin % 80 nini teşkil 
eden çiftçilerimizi köylerde görmekte olduğu
muz gibi hemen büyük bir çoğunluğu - bütün 
sene yalın ayak didinerek çalışıp çabalama neti
cesi eline geçirdiği mahsulden - boğazını do
yuracak, ekmeklik zahiresini ambarına koyma
ğı bile temin etmekten âcizdir. Kaldı ki, arpa 
ekmeğini bulmuş olsa bile katık olarak kendi 
yaptığı yoğurdu ve peyniri de yemez. Çünkü 
borçludur. Satıp vergi borcunu ödiyecektir. Ve 
kendisi ancak katıksız karnını doyurmak zorun
da kalmakla ve bütün yılını böyle geçirmekte 
olduğunu kendileriyle yaptığım sık temastan 
öğrenmekteyim. Köylerde gezdiğiniz zamanlar 
köylünün bu halleri muhakkakki yüksek nazar
larınızdan kaçmamıştır. 

. 1947 Ö : â 
Sayın arkadaşlarım kurak tehlikesine mâruz 

ülkemizde durumlarını arzettiğim çiftçilerimi
zin arazisine bir misil vergi zammı yapılmasına 
dair bu tasarı karşısında yüksek dikkatinize 
aızetmek istediğim bir konuya da lütfen mü
saadenizi ve müsamahanızı istirham ediyorum. 

Bahse mevzu olan bir misli zam yapılmasına 
dair ilk Hükümet gerekçesinin dikkatinizi çeke
cek Kamutaya arzetmekliğim belki faydalı olur. 

Bu gerekçede deniliyor ki, Özel İdarelerin 
sabit gelirli görevlerinin gerektirdiği giderle
ri lâyıkiyle karşılamıyordu. Bugünkü malî ve 
ekonomik şartların ağırlığı kendilerini çok 
müşkül bir duruma düşürmüştür. Bundan 
başka türlü ve önemli memleket işlerinin gelişi
mi ve birçok eşya ve malzeme fiyatlarının yük
selmesi karşısında deruhte edilen işlerle diğer 
görev ve müesseselerin idare ve idamesi husu
sunda büyük güçlükler hâsıl olmakta ve ekse
riya Hazineden yardım yapılmak mecburiyetin
de kalınmaktadır denilmektedir. Çok güzel 
Mademki hayat ve geçim şartlarının pahalılan-
dığmı, yükseldiğini kabul eden Hükümettir, ni
çin çiftçinin de terfihi cihetine gitmemektedir? 

Çünkü sayın arkadaşlar, malûmu âliniz ol
duğu üzere, bundan evvelki yıllarda buğda
yın Toprak Mahsulleri Ofisi fiyatı 27 kuruşa 
kadar yükselmiş olmasına rağmen hayat ge
çim şartları bugünkü kadar ezici ve üzücü de
ğildi. Yine malûmunuzdur ki, 1947 yılında 
Ofis hububat fiyatı ne idiyse bugünkü ve hemen 
üç beş gün evvel Hükümetçe kararlaştırılan ve 
ilân edilen Ofis fiyatları da aynıdır. 

Bu böyle olduğuna göre, çiftçinin hububat fi
yatı niçin yükseltilmiyor? Belki bir mülâhaza 
ile ve mutlak olarak «Ekmek fiyatının yüksel
memesini temin etmek için» diyeceklerdir. Ha
yır arkadaşlar; bugünkü Ofis kazancının bir 
kısmını feda etmekle ve bugünkü ekmek fiyat
larına hiç zam yapmamak şartiyle, Ofis hubu
bat fiyatlarını artırabileceğine tam bir kanaa
tim vardır. Hatta (Bu vergi zammı bahse mev
zu olmasa bile). 

Sayın arkadaşlar, bizde; çiftçi denilince ev
velâ köyler aklımıza gelir. Çünkü bütün köyle
rimiz tamamiyle çiftçidir. Binaenaleyh köyle
rimizin halini sizlere arzetmekle zaten malûmu
nuz olan durumları için dikkatinizi çekmek isti
yorum. 

Çiftçilerimizin giyim tarzlarına da temas ede-
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fek bunun üzerinde de bir iki dakika tavak-
kuf etmek muvafık olur kanaatindeyim. Bir 
çiftçinin elbisesine baktığımızda lime, lime eski
miş, perişan vaziyeti göze çarpar. Bu maruza
tımı mübalağalı kabul etmiyeceğinize kailim. 

Sayın arkadaşlar; çiftçimizin daha sayılacak 
bir çok dertleri var. Ve bilhassa sağlık durum
larından hiç bahsetmedim fakat bu da sizlerce 
malûmdur ve kıymetli vaktizini israf etmemek 
için sözüme son verirken Arazi vergisine bir mi
sil zam yapılmasına dair olan ve Hükümetin 
mevcut programı ile kabili telif olmıyan bu ta
sarının reddini istirham ediyor ve Hükümetten 
çiftçiyi refaha kavuşturacak âcil tedbirlerin 
alınmasını temenni ediyorum. Karar Yüksek 
Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Hakkı Gedik! 
Çevik, siz söz istediniz mi! i 
İSMAİL HAKKI ÇEVİK (Eskişehir) — 

istemiştim. 
HAKKI GEDİK (Kütahya) — Arkadaşlar, 

Hükümetin büyük Meclise sunduğu Arazi Ver
gisine zam hakkındaki kanun tasarısının gerek
çesinde : Özel idarelerin ötedenberi gelirlerinin 
görevlerini ifaya kâfi gelmediği, bugünkü şart
lar ve birçok eşya ve malzeme fiyatlarının yük
selmesi önünde ise kifayetsizliğinin artmış bu
lunduğu ve bu idarenin Hazinenin yardımları 
il« yaşayabildiği kaydedilmekte ve binnetice 
bu idare gelirleriyle giderleri arasında daimî 
bir muvazenesizlik bulunduğu açıklanarak bu
nun giderilmesi ve müşkül durumun önlenmesi 
için 1833 yılı Arazi Vergisi Kanunu gereğince 
alınmakta olan vergi nispetlerinin iki kat artı
rılması gerektiği bildirilmektedir. 

Bu tasarıyı tetkik eden komisyonların ek
seriyetle verilen raporları da, Tarım Komisyo
nu hariç, tasarının kabulü lehindedir. 

özel İdarelerin 1947 yılı açığı 36 küsur mil
yon lirayı tecavüz ettiğine ve bunun 14 milyon 
lirası umumi bütçe üzerinden Maliyece karşılan
dığına göre geride 12 milyon liralık bir açık bu
lunmakta ve Arazi Vergisinin artırılmasından 
da takriben 10 - 11 milyon lira temin edileceği 
gözönüne getirilince açığın diğer yarısı bu ver
giyle de kapatılamadığı görülmektedir. De
mek ki, Hükümet tasarısının özel idare bütçe
sindeki muvazenesizliğin Arazi Vergisinin iki 
kat artırılmasıyla giderileceği yolundaki gerek-
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çesi fiilî ve hakiki vaziyete uymamaktadır. 

özel idarelerin bir taraftan bütçelerinde mu
azzam açıklar devam edip giderken, diğer taraf
tan bu açıklar şu ve bu yollarla kapatıldığı veya 
sene sonu bulunduğu halde bu idareler kanunla
rı gereğince üzerlerine düşen vazifeleri ifa ede
memektedirler. Yani öyle bir teşkilât ki âdeta 
halktan yaptığı tahsilatı mühim işler görmek 
için kurulmuş olan geniş kadrosuna dâhil maaş 
ve ücretlere ve diğer ufak tefek işlere tediye 
etmekte ve kanunların bu teşekküle yüklediği 
mühim ve faydalı iğleri görememekte ve teşeb
büsleri başaramamakta ve binnetice bünyesi, 
strüktürü bozuk, takatsiz ve kifayetsiz bir 
durum arzetmektedir. Bunun ıslahı hakkında 
birçok mütalâalar ve tedbirler ileri sürülebilirse 
de bunlar Büyük Meclisin müzakere ettiği 
vergi mevzuunun dışında olabileceğini düşüne
rek bundan sarfınazar ediyorrum. Fakat şura
sı muhakkaktır ki, bu teşkilâtın bu hal ve va-
ziyetiyle idare ve idamesinin, çalışmasının ma
lî bakımdan zararlı ve verimsiz olduğunu ve bu 
itibarla teknik mânada bir israf mevzuu bulun
duğunu kabul etmek ve biranevvel ıslahına ait 
kanun tasarılarının hazırlanarak Büyük Mecli-

' se sunulması zaruretine işaret etmek lâzımdır. 

Teklif olunan zam tasarısına gelince : Ver
gisi iki kat artırılmak istenilen arazinin vergi 
matrahını 1938 senesinde sona eren umumi tah
rirde konulan kıymetler teşkil edeceğine göre, 
haddizatında takdir nispetlerinin yükjsek tu
tulmuş olduğunu gözönünde bulundurarak, bu 
kıymetleri küçümsememek lâzımdır. 

Tasarıdaki zam teklifinin gerekçesinde birçok 
eşya ve malzeme fiyatlarının memlekette yük
selmiş olması ileri sürülürken bunun yalnız özel 
idareleri sıkan ve müşkül vaziyete sokan bir hâ
dise ve vakıa olmadığı, fiyat yükselmelerinin 
her vatandaşı aynı nispetler ve şartlar dâhi
linde tazyik ettiği unutulmaması lâzımgelirdi. 
Çünkü Arazi Vergisi artırılmak istenilen mükel
leflerin, çiftçilerin de bu artışların sıkıntılarını, 
ıstıraplarını çekmekte ve bunların, 7 Eylül de-
valuation (devalüasyon) kararının neticesi ola
rak eşya ve malzeme fiyatlarında husule gelen 
artışlara da mâruz kaldıkları halde 7 Eylül ka
rarının ve hattâ dünya konjonktürünün hubu
bat fiyatları üzerinde yarattığı muazzam fiyat 
farklarından doğan dış satış kârlarından mem
lekette büyük bir çiftçi ekseriyetini teşkil eden 
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hububat, pamuk ve afyon müstahsıllarmm isti- ! 
fade imkânlarından da mahrum kaldıklarını 
unutmamak icabederdi. Yergilerine % 100 zam 
yapılmak istenilen mükelleflerin hayat standart
ları, geçinme ve barınma seviyeleri çok düşük 
olan insan hayat ve yaşayış ihtiyaçlarından mah
rum denilebilecek kadar hasisliğinden veya kah
rından ve mahsulünün piyasasına hâkim olan
ların insafından ne kurtarabilirlerse onunla ço
luk ve çocuğuna tam bir sene geçinmek mecbu
riyetinde olan ve bu itibarla daima korunmaya, 
muavenete muhtaç bulunan köylü çiftçiler oldu
ğunu ve her şeye rağmen memleketin ayakta 
durmasını, dış ticaret muvazenesini lehe sağlı-
yan müstahsil vatandaşlar olduğunu, bu tasa
rıyı düşünürken, gözönüne getirmeliyiz. 

Rençberin 3 lira yerine altı, ve altı yerinel2 
veya 12 lira yerine 24 lira vermesinden ne çıkar. 
Bu da fazla bir yük müdür? şeklinde ileri sü
rülebilecek herhangi bir iddiayı köylünün haki
ki ve fiilî durumu ile birlikte muhakeme etmeli 
ve bunu bir miktarcık gibi değil, çocuğuna ve
ya karısına bir donluk ve entarilik satmalmak 
veya çiftçinin kopan kayışını, iptidai sabanının 
eriyen veya kıvrılan demirini tamir ettirmek için 
köylü nazramda ehemmiyetli bir miktar olarak* 
telâkki ve kabul etmelidir. 

Arkadaşlar; arazi kıymetlerinin veya top
rak mahsullerinin dört, beş misli artmış bulun
ması Arazi Yergisini iki kat artırmak için istinat 
edilebilecek haklı ve mâkul sebepler değildir. 
Çünkü hepimiz biliriz ki köylü tesahup ettiği 
toprağını, bu yegane geçinme vasıtasını, fev
kalâde bir hal ve zaruret karşısında kalmadık
ça satmaz. Hele arazi kıymeti yükseldi diye as
la satmaz. 

Diğer taraftan eğer istihsal ettiği mahsulle
rin fiyatları artmışsa istihlâk ettiği eşyanın mad
delerin fiyatları daha fazla artmıştır, bunu dü
şünmek aradaki farkları karşılaştırmak ve hesap
lamak yolunu tutarsak neticenin köylü aleyhin
de tecelli ettiğini esefle müşahade ederiz. 

Çiftçiyi, köylüyü yalnız Arazi Yergisi ile 
mükellef gibi görmekte de büyük bir hata var
dır. Çünkü vasıtalı vasıtasız vergilerin, şu ve 
bu sebeplerle alman tedbirler, kararlar yüzün
den husule gelen fiyat yükselişlerinin, kısaca 
umumi, reperküsyonun son muhatabı, mükellefi 
daima odur. imece ve salma mükellefiyetleri
nin doğrudan doğruya muhatabı da odur. O j 
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tüccar, esnaf ve fabrikacı gibi her türlü, fiyat 
artışlarını, vergi yüklerini iştigal ettiği iş sa
hasının maliyet fiyatlarına zamlar yaparak işin 
içinden çıkacak vaziyette değildir. O, hem zin
cirin son halkasıdır, hem de yetiştirdiği mahsul
lerin fiaytlarma, bunların Hükümetçe teshil 
edilmiş, bağlanmış bulunmasına binaen, her
hangi bir zam yapmak çare ve imkânından da 
mahrumdur. 

Sonra, bu rençber köyünün camisini, mek
tebini kendisi yapar. İmamın, muallimin evini 
de o yapar. Ücretlerini de verir. Köyünün yo
lunu tamir eder, köyünün önünden geçen çay 
varsa onun da köprüsünü kurar. Köye gelen 
jandarmayı, tahsildarı o ağırlar. İptidai ve
saiti ile başbaşa kalarak tarlasını sürer, eker, 
biçer ve harmanını yapar. Şimdi, bu köylünün 
çiftçinin mi vergisini artıracağız? 

Arkadaşlar, bu zam asarısmda isabet olma
dığını tebarüz ettiren diğer mühim bir nokta, 
bir taraf daha var. Uzun zamaıılardanberi mem
leketin iktisadi kalkınmasından bahsedilir, fakat 
bu kalkınmanın muvaffakiyeti üzerinde müessir 
bîr rol oynıyacak olan en mühim vasıtayı kay
nağı, kalkınma binasının temelini teşkil eden 
unsuru, zirai istihsâllerimizi ıslah etmek, onun 
inkişafını sağlamak işini her nedense ihmal eder 
dururuz. Veya bu konuya lâyik olduğu ehem
miyeti bihakkın vermeyiz. Bu tasarıda bunun 
diğer bir delilini ortaya koymaktadır. Bu da. 
belki memleket çapında ve bir kül halinde kal
kınma mevzuunu, bunun vasıta ve imkâlarını 
tesbit .edecek ve umumi bir kalkınma programı 
hazırlıyacak mütehassıslardan müteşekkil bir ko
misyonun, iktisat şûrasının kurulmamış olmasın
dan ileri geliyor. Çünkü böyle bir teşekkül bu
lunsa idi o arazi vergisine zam yapılmasını, hele 
c/o 100 artırılmasını tecviz etmezdi. Zira, bu 
verginin zirai istihsal sahasından; onun bugün
kü cılız, zayıf varlığından her sene 11 milyon 
liralık bir istihsal sermayesinin azalması, eksil
mesini doğru bulmazdı. Bu zayıf bünye üzerin
den böyle bir silindir geçirilmesini, kalkınmada 
lüzumlu unsurun inkişaf imkânlarının sıkıştır
ması, tazyik etmesi bakımından, zararlı bulurdu. 

Arkadaşlar; bu zam tasarısının kabul edilme
mesi hakkındaki mucip sebepleri dinledikten 
sonra belki diyeceksiniz ki, o halde özel idarenin 
açığını nasıl kapatmalı? 

Arkadaşlar; bu ayrı bir meseledir. Şunu ka-
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bul etmek lâzımdır ki, kaba ette açılan bir yarayı, 
et boşluğunu kalbten koparılacak bir parça ile 
tedavi etmeye, doldurmaya kalkışmak fennî, ilmî 
ve her halde akıl kârı değildir. Kalbi rahat bı
rakmak kaba yerin tedavisine başka vasıtalar 
ve usuller bulmak lâzımdır. Bu da nihayet Hü
kümetin vazifesidir. Fakat biz de düşünür ve 
hatırımıza gelenleri tavsiye edebiliriz. 

Hatırıma gelenleri arzedeyim: Meselâ, Bakan
lıklar bütçelerinde bugün için âcil bir ihtiyaç 
arzetmiyen tahsisatlardan, bilhassa Bayındırlık 
Bakanlığında toplanan. Bakanlık binaları vesaire 
gibi inşaat tahsisatından bu açığa kifayet ede
cek. miktarda, hiç değilse Arazi Vergisine zam 
yapılmak suretiyle temin edilmek istenilen mik
tarda, bir meblâğ tefrik edilerek nakli yapılabi
lir. Yahut köylüden, çiftçiden muayyen fiyat
larla satın alman buğday, arpa vesaire gibi hu
bubatla, afyon, pamuk gibi mahsullerin dış pa
zarlarda Hükümetçe satışından hâsıl olan kâr
ların bir kısmından yani 11 milyon lirasından 
fedakârlık yapmak suretiyle de bu açık kapatı-
!.'inilir veyahut ta Tarım Komisyonunun ileri 
sürdüğü gibi, özel idare açıklarını kapatmak için 
Maliyenin gösterdiği yardım miktarını bu ver
gi zammından beklenen miktar nispetinde artır
mak suretiyle. 

Binaenaleyh tasarının Arazi Vergisini iki kat 
artırmak teklifinin reddedilmesini dilerim. 

SAİT AZMÎ FEYZtOĞLU (Kayseri) — 
Muhterem arkadaşlar, her türlü eşya ve malze
me fiyatının ortalama 5 misli arttığını kabul 
edebiliriz. Yine gerek toprak mahsulleri ve ge
rek arazi kıymetlerinin 5 misli arttığı da bir ha
kikattir. Hattâ şunu ilâve edeyim ki bugün ver
giye matrah teşkil eden kıymet üzerinden her
hangi bir vatandaşın herhangi bir yerdeki arazi 
veya arsasını satın almak istesek hiçbirisi aynı 
kıymetle bize vermezler. Vergiye matrah olan 
kıymetin hakiki kıymet olduğuna da pek inan
mam. Bazı yerlerde nispetsiz takdireler olduğu 
da vâkıdir, bu da bir hakikattir. 

Bu mukaddime benim kanunun lehinde idarei 
kelâm edeceğim fikrini doğurabilir. Ben tasa
rının lehinde konuşacak değilim. Ancak bazı ha
kikati arın olduğu gibi bilinmesinde fayda var
dır diye açıkladım. 

Türk Köylüsü hakikaten fedakârdır. Her 
nevi fedakârlığı gözünü kırpmadan yapmış ve 
yapabilir. Bir Varlık Vergisi alındı diye mem-
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leketin içinde ve dışında büyük yaygaralar ya
pan bir zümre yanında, Türk Köylüsü mahsulü
nün % 10 unu Toprak Mahsulleri Vergisi namı 
altında verirken ve bunun % 25 ine de el konur
ken o sabur ve fedakâr Türk Köylüsü, sesini çı
karmamış, gözünü kırpmamış aabur ve müte
hammil bu mükellefiyeti güle güle kabul etmiş
tir. (Alkışlar). 

Arkadaşlar, yapacağımız bir misli zammı 
da bu sâbur köylü yine seve seve ve güle gü
le verir ve alnını da kırıştırmaz. Ancak arka
daşlar; görüyoruz ki muhtelif komisyonların 
mazbatalarında açık 41,5 milyondur. 6 milyon li
rası tasarrufla, kapatılacakmış, 4 milyon lira
sı da yine Arazi Vergisinin geçmiş seneler ba
kayasından tahsil edilecekmiş, 20 milyon lira
sı da Genel Bütçeden yardım suretiyle verilme
si mutasevvermiş, geriye kalan 11, 5 milyon li
rayı da bu yapacağımız yüzde yüz zam kapata-
cakmış. 

Yine bu komisyon raporlarında, bulunan bu 
hal çaresinin, tatminkâr bir hal çaresi olmadı
ğını da komisyonlar kendi raporlarında izah et
miş bulunuyorlar. Peki, bu sene 11 milyon lira 
bulalım, bu vergi ile. Gelecek sene de 11 milyon 
verelim, fakat bununla iş bitmiyor ki, bundan 
başka 30 milyon lira daha açık vardır. Gelecek 
sene de bunun 6 milyonunu tasarrufla mı kapa
tacağız, bakalım gelecek sene tasarruf yapabi
lecek mi? Gelecek sene masrafin ne olacağım 
bilemeyiz. Bakayayı da tahsil etmiş olacağız. 
Genel Bütçeden de 20 - 30 milyon liralık bir 
yardım yapıp yapamıyacağımız da bilinemez. 
O halde bulunan çare tatminkâr bir çare değil
dir. özel İdarelerin madem ki bir açığı mev
cuttur. Bunu esasından ve kökünden hallede
cek bir çare bulmak zarureti vardır. Bu zaru
ret dolayısiyle tasarının komisyona iade edil
mesi ve buna bir çare bulunmasını rica ediyo
rum . (Alkışlar). 

BAŞKAN —. Eeşad Aydınlı! (Kâfi kâfi ses
leri) . 

REŞAD AYDINLI (Denizli) — (Kâfi, kâfi 
sesleri). Arkadaşlar, kâfi ise konulmayayım. 

Paşam niçin kızıyorsunuz; müsaadenizle ko
nuşmama devam edeyim. 

Hükümetin bu tasarısı gerek çiftçi ve gerek 
köylüye yeni bir vergi mükellefiyeti tahmilini 
bizden istemektedir. Tecvizi mümkün olmıyan 
bu teklifin mucip sebeplerinde adaletten bahse-
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dildiğini görüyorum. Fikrimce bu tasarının 
adalet ve hakkaniyetle hiçbir ilişiği yoktur. 
Bilâkis adaletsizlik aşikârdır. Neden? Arka
daşlar, devalüasyondan faydalanan kısım mef-
ruz da olsa, ihracat maddesi istihsal edenler
dir. Zarar gören kısım ise maaş erbabı, hiz
met erbabı ve sabit gelirlerle hububat zürraı-
dır. 

7 Eylül kararlarından sonra zarar gö
ren kısma, erbabı maaşa zammedildi. îdarei 
Hususiyeler, memurlarına zam dolayısiyle maaş 
vermek müşkülâtı ile karşılaştılar. Bu sebeple 
Arazi vergisine bir misli zam yapılması isteni
yor. Fakat kimden alınacak? Müstahsıldan alı
nacak! Halbuki müstahsıllarm büyük ekseriye
tini teşkili eden hububat müstahsılları, pamuk 
müstahsılları mallarını satmak için serbest bı
rakılmadıkları cihetle para devalüasyonunun mef-
ruz faidesinden hisselerine birşey düşmemiştir. 
fazla olarak da istihlâk ettikleri malların fiyat
ları artmıştır, zarar görmüşlerdir. 

Şimdi, maaş vermek için bu kanunla yapı
lan zammın yükü yine onların sırtlarına yük
lenilmek istenilmektedir. Müstahsilin bu ame
liyeden zararı iki kat olacaktır. Bunun adalet 
neresinde? Bu tasarı ile Hükümet çiftçiye 
yine ver diyor. Millî geliri ve istihsali artırmak 
için neyi al, dediler? Hep ver, ver mi devam 
edecek ?Neden geniş ölçüde tasarrufa doğru gi
dilmiyor? Bu cihet inkârı mümkün olmıyan bir 
hakikattir ki, bugün ortada Hükümetçe 7 Ey-
lûldenberi alman nakıs ve mütezad tedbirler 
pahalılığı hafifletmemiş bilâkis artırmıştır. 

Bu, böyle devam etmemelidir. Hükümet, 
yüksek müsaadeleriyle arzetmek isterim ki, ken
di beceriksizliğinin cezasını çiftçiye yükleme-
melidir. Çünkü her yeni vergi sıkıntının, pa
halılığın şiddetini artıracaktır. 

Eğer Hükümet işin hakmdan gelemiyecek, 
vergi ihdası yolu ile içinden çıkmaya çabalıya-
eaksa yerini terketmesi daha doğru olur. (Ooooo 
sesleri, kâfi kâfi sesleri). Büyük Meclisin bu 
kanunun iadesini değil tamamen reddetmesini 
teklif ve rica ediyorum. 

BAŞKAN — Açık oyların sonucunu arzedi-
vorum: 
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Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1947 

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvel
de değişiklik yapılması hakkındaki kanun ta
sarısına (294) oy verilmiştir, muamele tamam
dır, kanun (294) oyla kabul edilmiştir. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkındaki kânun tasarısına (310) oy 
verilmiştir. Muamele tamamdır, tasarının (310) 
oyla kanunluğu kabul edilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1947 yılı 
Bütçe Kanuna bağlı (A) ve (R) işaretli cetvel
lerde değişiklik yapılmasına dair kanun tasa
rısına (302) oy verilmiştir, muamele tamamdır, 
taşarının (302) oyla kanunluğu kabul edilmiş
tir. 

Şeker ve glikozdan alman Munzam İstihlâk 
vergilerinde yapılan indirmelerin onanması hak
kındaki kanun tasarısına (310) oy verilmiştir, 
muamele tamamdır, tasarının (310) oyla kanun
luğu kabul edilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş 
ve Memurları Kanununa bazı hükümler eklen
mesine dair olan 4862 sayılı Kanuna bağlı kad
ro cetvelinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısına (307) milletvekili oy vermiş
tir. Muamele tamamdır. Kanun (307) oyla ka-
edilmiştir. 

Kazanç, Muvazene ve İktisadi Buhran vergi
leri hakkındaki Kanunların bazı maddelerinin 
değiştirilmesine dair olan Kanım tasarısına 
(298) milletvekili oy vermiştir. Muamele tamam
dır. Kanun (298) oyla kabul edilmiştir. 

Şaraplık üzüm bağı yetiştireceklere yapıla
cak ikraz hakkındaki kanun tasarısına (304) 
oy verilmiştir. Muamele tamamdır. (1) çekin-
sere karsı kanun (303) oyla kabul edilmiştir. 

Şimdi görüşmekte olduğumuz tasarı hakkın
da ondan fazla arkadaş söz almıştır. Tasarının 
ehemmiyeti vardır. Yarın saat 10,30 da topla
nılmasını kabul edenler... Etmiyenler... Yarın 
on buçukta toplanılması kabul edilmiştir. 

Oh al de o saatte buluşmak üzere bugünkü 
Birleşime, son veriyorum. 

Kapanma saati : 20,30 
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Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (Â) işaretli cetvelde 

değişiklik yapılması hakkındaki kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 
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Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 
Needet Yfieer 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemil Çalgttner 
Abidin Ege 
Naili Küçtika 
Hulusi Oral 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin 
İhsan H. Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğullan 
Fethi Erimçağ 
Mahmut N. Gündü«aîp 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Behçet Kemal Çağlar 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Sabri AkgSl 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç 
Nafiz Dumlu 
Kemalettin Kamu 
Gl. Vehbi Kocag&ney 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğus 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 

OAZİANTEB 
Ömer Asnm Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer OanboUt 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdürrahman Melek 

GİRESUN 
Münir Akkaya 
Eşref Dizdar 
Ahmed Ulus 
Fikret Yfiıatb 
Dr. Galip K. Zaimoife 
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aÜMÜŞANE 
Şerket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 

HATAY 
(il Eyüp I arakam 
Abdülgani Türkmen 
itasim Yurdumu 

İÇEL 
Salih Inankur 
Dr, Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kârna Aydar 
mt*\ atuiü 
Salt Kökaai 
öerki Yatana 

İSTANBUL 
Ali Rıza Arı 
i*uad Hulusi Demircili 
Dr. Nikoia Fakaçelli 
Mekki Hikmet (Menbeğ 
Ül. Kânın Karabekir 
Osman Nuri Koni 
Ahmet Kemal Silivrili 
Orgl. O. Cahit Toydamir 

İZMİR 
Şevket Adatan 
Benal N. Arıına* 
Münir Birsel 
Dr. Hüaeyin Hulki Curt 
Eaat Çınar 
Sedat Dik man 
»Sami Güleüoğlu 
Atıf İnan 
Rahmi Köken 
Ekrem Oran 
Şûkrû Saraçoğlu 

KARS 
Mehmet Babadır 
Akil! Eyidoğan 
Axi* Samih îlfcer 
Şerafottin Karacan 
Dr. Eaad Oktaj 
/ i lmi Orhon 
Abdurrahmajî Sürmen 
Tezer Taşkrran 

KASTAMONU 
Muzeffer Akalın 
Ol Abdullah Alptogau 
Tahsin Coşkan 
Haıadi Qei«ı 

B . 73 16 . 6 
Dr. Fahri Ecovit 
Baki Tümtürk 

KASTSERÎ 
Fikri Apaydın 
iıi. Salih Avgın , 
Sent Af nü FeyziogJ* 
Kâmil Güm'eş 
K«gtd Omoy 
Faik Salar 
Hayrullah Ürktm 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akm 
Korgl. Kemal Doğa» 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
lamail Rüjtü Akaal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş, Bürge 
Ali Dikmen 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Tigit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataa 
Mit at Şakir A İtan 
Muhsin Adil Binai 
Gl. Ali Fuad Cebeaoy 
Sedad Çumralı 
Raaim Brel 
Şevki Ergun 
Hulki Karagülle 
Naim Hatim Onat 
Dr. Azil Perkün 
Ali Rıza Türel 
Halie Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Hakkı Gedik 
Orgl. Asnn Göndüz 
Mesudun Tspartalıgil 
Ömer Ördek 

MALATYA 
A. Ulvi Beyda&i 
Atıf Eienbel 
Mehmet Sadık Eti 

. 1947 O : 2 
Dr. Hikmet Frrat 

Mustafa Naim Karaköylti 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangİl 
Şefik Tugay 
Mahmııd Nedim Zaboı 

MANtSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Rıdvan Nafte Edgüer 
Faik Kurdoğlu 
Dr. M. Necdet Otaman 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil İdil 
Emin Soyzal 
Abdullah Yaycıoglu 

MARDİN 
trfan Ferid Alpaya 
Gl. Seyfi Düzgören 
Kıza Erten 
Abdülkadir Kalar 
Gl. Kiazım Sevüktokin 
Abdürrazak Satana 

MUŞ 
Bari Dedeoğlu 
I fal id Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecar 
Rifat Güraoy 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyar 
Şükrü Süer 
Hüseyin Uluıoy 

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

RİZE 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Dr. Fahri Kurtuluş 

SAMSUN 
Hüınü Çakır 
Naşit Fırat 

Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataş 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüka* 

SEYHAN 
Dr. Makbule DıbUn 
Kasını Gülek 

SltRD 
Ali Rıza Eaen 
fjut.fi Yavuz 

SİNOB 
Lut.t'i Aksoy 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 
Gl. Fikri Tirkeş 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ata§ 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
I''ey/i I1] kon 
llalid Nazmi Keşmir 
Cemal Korali 
Mustafa Lâtifoğlu 
Galip Pekel 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengİl 

TRABZON 
Sırrı Day 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Zekiye Molaoğlu 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğln 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Vasfı Gerger 
Razi Soyer 
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Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
Mımaffer Koçak 

B : 73 
Büstü Oklar 

YOZGAD 
22ya Arka»» 

16 . 6 .1947 O ; 2 
Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
S in asi Devrin 

Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orheo 

[Oya katümtyanlar/ 
AFYON KARAHISAR 
Ol. Sadık Aldoğan 
Hatim Bozca 
Şahin Lâçin 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRI 
Ahmet Alpealan 

AMASYA 
Zeki Tîirhan (İ.) 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Fal ih Rıfkı A tay 
Hıfzı O&uz Bekata 
Emin Halim Ergun 
îirnet İnönü (Cumhur
başkanı) 

ANTALYA 
Rasttı Kaplan 
Tayfur Sökmen (t.) 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Mitat Aydın 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Gl. Kâzım Özalp 
îsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Memdııh Şevket. Esendal 

BİNGÖL 
Tahsin Banjruoglu 

BİTLİS 
Arif özdemir 

BOLU 
Celâl Sait Siren 
Dr. Zihni Ülgwı (î. (T.) 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Sadık Tahsin Arsal 
Cemil öz 
Muhittin Baha Par» 
Dr. M. Talât Simer 

Faik Yılmazipek 
ÇANAKKALE 

Hüseyin Bingül 
Behçet Gökçen 
İhsan Karasioğlu 

ÇORUH 
Atıf Türün 
Asım Us 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
(t) 
Münir Çağıl 
tsmet Eker 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Kemal Cemal önetl 
Dr. Behçet Uz 
(Bakan) 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Feyzi Kalfagil (1.) 
Osman Ocak 

EDİRNE 
Dr. Bahattin öğütmen 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı (Hasta) 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Saffet Arıkan 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Cerat Dursunofchı 
Münir Hüsrer Göle 

ESKİŞEHİR 
Emin Sa*ak 
Kemal Zeytinoğlu 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseveıı (î.< 
Kâsna Okay 
îsmail Sabime* 

GÜMÜŞANB 
Hasan Fehmi Ataç (Baş 
kan V.) 

Edip T6r 
Tahsin Tt t ı ta 
Alım et Kemal Varınca 

HAKKARİ 
Selim Seven (î.) 

HATAY 
Abdullah Çilli (1.) 
Hasan Mursaloğlu 
(î.) 

Suphi Bedir Uluç 
İÇEL 

Haydar Aslan 
İ l i m Atalay 
Saim Ergenekon 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
(î.) 

İSPARTA 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adı var (t.) 
Eni* Akaygen 
Cıiıad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Köprülü 
Dr. Mim Kemal öke 
Dr. Akil Muhtar özden 
Recep Pcker (Başbakan) 
0 . Suphi Tannö>er 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Lâtife Bekir Çeyrekba-

Sait Odyak 
Haydar Rüştü Öktem 
Dr. Kâmran örs (î.) 
Hasan İ l i Yücel 

KARS 
Hüsamettin Tuga<j 

KASTAMONU 
Hilmi Çoruk (t.) 
Fethi Malara 
Ziya Orbay 

KAYSERİ . 
('»iner Taşç.ıoğlu 
Kesit Turgut 

KIRKLARELİ 
Na.fi Atuf Kansu 
Dr. Fuad Um»? 

KHtŞEHlR 
îsmail Hakkı Baltaeıoğln 
Sahir Kurutluoğlu (t.) 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyamk 
d.) 
Nihat Erim 

KONYA 
Dr. Muhsin Faik Dündar 
Fstin Gökmen 
Dr. Sadi İrmak 
(Bakan) 
Tevfik Fikret ^ılay 
(Başkan V.) 

KÜTAHYA 
Dr. Ahmet t. Güreoy 
Adnan Menderes 
İhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtak ılı ç 

MALATYA 
Dr. Cafer özele! 
Terfik Temelli 
(I.) 

MANİSA 
Yunus M, Alakant 
Kaan* Ooskunofehı 
îsmail Ertem (I.) 
Şevket Rasit Hatipojlu 
Feyrallah Ualu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayiıh 

261 — 

http://Na.fi


Tekel Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanuna verilen oylann sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
r üye sayı» ı 4Ö5 

Oyverenler » 3 1 0 
Kabul edenler : 310 

Oya katılmıyanlar t 155 
Beddedenler : 0 

Çekinıerler t () 
Acık Milletvekillikleri t o 

6.1947 O : 2 
Cevdet Kerim Ineedayı 
(Bakan) 
Enver Kök 
Yusuf Kemal Tengirşeıitv 

StVAS 
Şemsettin Günaltay 
Necmettin Sadak (î.) 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 
îsmail Mehmet Uğur 
(t) 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 

TOKAD 
Reeai Güreli 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Danis Eyiboğlu 
Temel Göksel 
Hanı di Orhon 

ma bağlı (A) işaretli cetvel 
rerilen oylann sonucu 

(Kanı 
Jye sayı» 1 4Ö5 
»yverenler ı 310 
il edenler : 310 
lmıyanlar t 155 
ddedenler : 0 
Bİrinıerler t () 
ekillikleri t o 

Hasan Resid Tankut 
MARDİN 

Dr. Aziz Uras (î.) 

MUĞLA 
Abidin Çakır (Hasta) 
Necati Erdem 
Aann Gflrstı 
Nuri össan 
Dr. Mitat Sakaroğln 

NİĞDE 
Halid Mengi (t.) 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaf 

RtZB 
Tahsin Bekir Balta 
(Bekan) 
Hasan Cav id Bel fil 
Fuad Sirmen 

AFYON KARAHISAR 
Mehmet Aşkar 
Haıim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 

B : 73 16. 
Ali Zırh (î.) 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Cemil Bilsel (î.) 
Dr. Sadi Konuk (1.) 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Cavid Oral (1.) 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 
Ahmet Remzi Yüregir 

SÎÎRD 
Biem Isset Beniee 
Sabri Çeliktu* 

SÎNOB 
Suphi Batur 

[Kabul 
Esad Uras 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
Hilmi Atlıoğlu 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Arni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Muammer Eriş '* 
İhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 

edenler] 
Mümtaz ökmen 
Fakihe öymen 
Gl. Naci Tmaı 

ANTALYA 
Numan Akaoy 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Gl. Ref et Alpman 
Emin Arkayın 

Hasan Saka (Bakan) 
URFA 

Osman Ağan 
Atalay Akan 

VAN 
İbrahim Arvas 

YOZGAD 
Celâl Arat 
Dr. K. Cenap Berksoy 
(D 
Kamil Erbek 
Sırrı îçös 
îh«an Olgun 

ZONGULDAK 
îiinail Ergener 
Emin Erişirgil 
Ali Rıza tncealemdar-
oğlu (î.) 
Nuri Tarhan 

Emin Bilgen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpınar 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. İzzettin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çelikoı 
Süreyya örgeevren 

— 262 — 



îlilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 

BÎLEOÎK 
Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düfünıtl 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLÜ 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
Thsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Zehra Budun*, 
Fahri Bük 
Axi* Duru 
Ahmet Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdurrahman Konuk 
Faik Yılmaaipek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingöl 
Behçet Gökçen 
îhsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Unen 

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

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Alı Rıza Erem 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atatay 
Münir Çağıl 
Haseno ilga* 
Suheyp Karafakıofclu 
Needet Yüoer 

B : 73 16. 6 
DENİZLİ 

Dr. Hamdi Berkman 
Cemil ÇalgÜner 
Abidin Ege 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin 
îhsan Ham it Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
M. Edip Ağaoğulları 
Fethi Erimçağ 
M. Nedim GÜndüzalp 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

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

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Behçet Kemal Çağlar 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akg51 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç 
Nafiz Dumlu 
Kemalettin Kamu 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZÎANTEB 
Ömer Asım Aktoy 
Cemil Alerli 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlaa 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

. 1947 O : 2 
GİRESUN 

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

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tülün 

HATAY 
Gl. Eyüp Durukan 
Abdülgani Türkmen 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Halil Atalay 
Salih İnankur 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Ali Rıza Arı 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Dr. Nikola Fakaçclli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Gl. Kâzım Karabekir 
Osman Nuri Koni 
Ahmet Kemal Silivrill 
Orgl. C. Cahit Toyde-
mir 

İZMİR 
Şevket Adalen 
Benal Nerzat Artman 
Münir Bîrsel 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Atıf İnan 
Rahmi Köken 
Ekrem Oran 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Aziz Sami llter (I.) 

Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taskıran 

KASTAMONU 
Muzeffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
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 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
İsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Dr. P. Şerafettin Bflrge 
Ali Dikmen 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 
ibrahim Süreyya Yİ-

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Hulki Karagülle 
Naim Hazini Onat 
Dr. Aziz Perkftn 
Ali Rıza Türel 
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B : 73 16.6 . 1947 O : 2 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh îspartalıgi! 
Ömer ördek 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık-Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Karaköy-
lü v 

Osman Taner 
Abdülkadir Tasangil 
Şefik Tugay j 
Mahmud Nedim Zabeı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coskunoğlu 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Faik Kurdoglu 
Dr. M. Necdet Otaman 
Yasar özey 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil îdil 
BmİB Soysal 
Abdullah Yaycıoflu 

MARDİN 
irfan Ferid Alpaya 

AFYON KARAHtSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan 

AMASYA 
Zeki Tarhan ( t ) 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Emin Halim Ergun 
tsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 

Gl. Ssyfi Düzgört* 
Rıza Erten '* ^ 
Abdülkadir Kalay 
Gl. Kiaznn Sevüktski* 

MUĞLA 
Nuri özaan 

MUÇ 
Bari Dtdsoğln 
Halid Onaran T" ^ 

NİĞDE 
Ferit Be«r 
Rıfat Gürsoy 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soysr 
Şükrü Süar 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Şevket Akyan 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Dr. Zeki Mesut Seasr 
Hamdi Şarlan 
Bamdi Yalman 

RİZE 
Dr. Saim Ali Dilemrt 
Dr. Fahri Kurtuluş 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
ömsr Karata* 

ANTALYA 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen (1.) 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Mitat Aydın 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Gl. Kâzım Özalp 
İsmail Hakkı Uzunçarşıb 

BİLECİK 
Memduh Şevket Esendal 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 

Muin Köprülü 
Mehmet Ali Yörüka* 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblaa 
Kasım Gülek 

BfflM'l 
Sabri Çeliktul 
Ali Rıza Esen 
Lûtf i Yavuz 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 
Suphi Batur 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Erffaı 
Hikmet Işık 
£Amil Kitapçı 
Muttalip öker 
&\. Fikri Tirkeş 
ŞakirUma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaro#hı 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Halid Nazmi Kesjnir 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Galip Pekel 

Kıyanlar] 

BİTLİS 
Arif özdemir 

BOLU 
Celâl Sait Siren 
Dr. Zihni Ülgen (t. Ü.) 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Atrf Akgüe 
Sadık Tahsin Arsal 
Cemil öz 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M, Talât Simar 

Nazım Poroy 
Refik Ahmet Stveegf 

TRABZON 
Sırn Dan ~i*-'J 

Daniş EyiboğİB 
Ali Rica Isıl 
Raif Karadentı 
Zekiye Molaofr» 
Hamdi Orhon 
Ali Sarıalioglu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Muammer Yanrnbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sıla» 
Mahmut Tan 

URFA 
Vasfi Gerger 
Rajd Soy er 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZOAD 
Ziya Arkant 
Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Şinasi Dsvrin 
Ahmet Gürel 
Sabri Kof«r 
Vaim Kromer 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğl u 

ÇORUH 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
(Î-) 
îsmet Eker 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Dr. Behçet Uz (Bakan) 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Ay kaç 

[Oya hatıl 
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Feyzi Kalfagil (t.) 
Osman Ocak 

ELAZIĞ 
Fuad Ağrah (1) 

ERZİNCAN 
Saffet Ankan 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Cevat Dununoğlu 
Münir Hüarev Göle 
Ol. Vehbi Kocagüney 

ESKİŞEHİR 
Emin Satak 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
(I.) 
Kâran Okay 
İsmail Sabuncu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
(Başkan V.) 
Edip Tör 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKARİ 
Selim Seven (î.) 

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

İÇEL 
Haydar Aslan 
Saim Ergenekon 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal (î.) 

İSPARTA 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adı var 
Enis Akaygen 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
(il. Refet Bele 

B : 73 16 . € 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Fuad Köprülü 
Dr. Mim Kemal Öke 
Dr. Akil Muhtar Özden 
Recep Peker (Başbakan) 
H. Suphi Tannöver 
Hüıeyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Lâtife Bekir Çeyrekba-
V 
Sait Odyak 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâmran örs (1.) 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Hilmi Çoruk (î.) 
Fethi Mağara 
Ziya Orbay 

KAYSERİ 
Ömer Taşçıoğlu 

KIRKLARELİ 
De. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
lımail Hakkı Baltacıoğlu 
Sal ıir Kurutluoğlu (1.) 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
(I.) 
Fuad Balkan 
Nihat Erim 

KONYA 
Dr. Muhsin Faik Dündar 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak (Bakan) 
Tevfik Fikret Sılay 
(Başkan V.) 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet 1. Gürsoy 
Adnan Menderea 

i. 1947 0 : 2 
ihsan Şerif özgeni 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Dr. Cafer özelçi 
Tevfik Temelli (I.) 

MANİSA 
Y. Muammer Alakant 
ismail Ertem (1.) 
Şevket Raait Hatipoğl* 
FeysuUah Ualm 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayiait 
Haaan Reşid Tankut 

MARDİN 
Abdürrezak Satana 
Dr. Aziz Uras (I.) 

MUĞLA 
Abidiıı Çakır 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

NİĞDE 
HaLid Mengi (1.) 

ORDU 
Yuauf Ziya Ortae 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
(Bakan) 
Hasan Cavid Belûl 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh (I.) 

SAMSUN 
Hüaeyin Berk 
Cemil Bilsel (t.) 
Dr. Sadi Konuk 
(t.) 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Cavid Oral (1.) 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 

Ali Münif Yegena 
Ahmet Renizi Yüregir 

SÖRD 
Elem lazet Beniee 

SİNOB 
Cevdet Kerim Incedayı 
(Bakan) 
Enver Kfk 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk I 

SİVAS 
Şemsettin Günaltay 
Necmettin Sadak (I.) 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 
ismail Mehmet Uğur 
(D 

TEKİRDAĞ 
Fayık östrak 

TOKAD 
Reeal Güreli 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Temel Göksel 
Hasan Saka (Bakan) 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 

VAN 
İbrahim Arvaa 

YOZGAD 
Celâl Arat 
Dr. K. Cenap Berksoy 
(î.) 
Kâmil Erbek 
Sırrı Içöı 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
ismail Ergener 
Emin Erişirgil 
Ali Rıza Ineealemdar-
oğlu (I.) 
Orhan Seyfi Orheo 
Nuri Tarhan 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) ve (R) işaretli cetvellerde 

değişiklik yapılması hakkındaki kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul •dilmiftir.) 

AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Askar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Ahmed Vesiroğlm 

Aası 
Müştak Aktan 
llalid Bayrak 

AMASYA 
Ahraet Eymir 
Esad Uraı 

ANKARA 
Naki Cerad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
Hilmi Atlıoğlu 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Arni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Muammer Eriş 
İhsan Ezğü 
Oevdet Gölet 
Mümtaz öknıen 
Fakiha öymen 
Gl. Naci Tmaı 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 

AYDIM 
Neşet Akkor 
GL Ref et Alpman 
Emin Arkayın 

ü: re sayısı « 465 
Oyrerenler : 302 

Kabul edenler 302 
Oya katümıyanlar ] ö 3 

Reddedenler 0 
Çekinaerler 0 

Açık MilUtrtkillikltri : 0 

[Kabul edenler] 
Emin Bilgen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaf f er Akpınar 
Eaat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. İzzettin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çelikte 
Süreyya örgeevren 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLÜ 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
LÛtfi Gören 
Cemil özçağlar 
ihsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Ari* Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Abdürrahman Konuk 

Faik Yılmazipek 
ÇANAKKALE 

Hüseyin Bin gül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
tlısan Karaaioğlu 
Ali Rrza Kırseyer 
Nurettin Unen 

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

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Dr. Cemal Razancıoğlu 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Münir Çağıl 
Ilaaent Ilgaı 
Suheyp Karafakıoğln 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Dr. Hamdı Berkman 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Naili Küçük* 
Hulûai Oral 
Kemal Cemal öncel 

DÎYARB&Km 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin 
îhsan Hâmit Tigrel 

Şeref Uluğ 
EDİRNE 

M. Nedim Gündüaalp 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu 
Dr. t. Tali Önf8re« 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Behçet Kemal Çağlar 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Al tuğ 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç 
Nafiz Dumlu 
Kemalettin Kamu 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çerik 
Ahmet Oğuı 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğiu 

OAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdürrahman Melek 

GİRESUN 
Münir Akkayp 
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Eşref Dizdar 
Ahmed Ului 
Fikret Yüzatlı 
Dr. r; al ip K. Zaimofchı 

ĞÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 

HATAY 
Ol. Eyüp Durukan 
Abdülgani Türkmen 
lînsinı Yurdman 

İÇEL 
T rai:! AtaUy 
Salih fnankur 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rıfat Güllü 
Sait Koksal 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Ali Rıza Arı 
Faruk Nafiz Çamhbel 
Fuad Hulusi Demircili 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeg 
Gl. Kâzım Karabekir 
Osman Nuri Koni 
Ahmet Kemal Silivrili 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Benal Nevzat Anman 
Münir Birsel 
Dr, Hüseyin Hulki Cura 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Güleüoğlu ' 
Atıf İnan 
Rahmi Köken 
Ekrem Oran 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Aziz Samih llter 
Şerafettın Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
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Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Muzeffer Akalrn 
Gl. Ahdullnh Alptoğan 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahrî Eeev't 
Baki Tüm türle 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
01. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyrioğlu 
Kâmil Gündeş 
Resi d össoy 
Faik Seler 
Reşit Turgut 
Hayrullah Üıkün 

KIRKLARELİ 
ZühtÜ Akın 
Kor^l. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
İsmail Rüştü Aksal 
Cenap Akanı 
Fuad Balkan 
Dr. F. Şcrefettin Bürg.e 
Ali Dikmen 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 
İbrahim Süreyya TV 
fit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataç 
Mitat Şakır Altan 
Muhsin Adil Binal 
Sedad Çumrah 
Rasim Ere! 
Şevki Ergun 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Ali Rrza Türel 
Halis Ulusan 

KÜfAHYA 
Ahmet Boübay 
Oıgl. Asım Gündüz 

3.1947 O : 2 
Memduh îspartalıgil 
Umer Özdek 

MALATYA 
A. Ulvi Dey d ağı 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
\h\ Hikmet Fırat 

Mustafa Naim Karakovlü 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Şefik Tugay 
Mahm.ııd Nedim Zabçı 

MANİSA 
Korgl. Ali RızaArtunkal 
Kâmil Coşkunoglu 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Faik Kıırdoğlu 
Dr. M. Necdet Ol a man 
Yaşar Ozey 
Flilmi öztarhan 

MARAŞ 
Rrza Çuhadar 
Dr. Kâmil îdil 
Emin Soysal 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
İrfan Feri d Al paya 
Gl Seyfi Düzgören 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Gl. Kiazım Sevüktekin 

MUĞLA 
Nuri özaan 

MUŞ 
Bari Dedeoğlu 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rüat Güreoy 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyer 
Şükrü 8üer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Şevket Akyazı 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Farkın 
Amiral H. Gökdalay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 

267 — 

11 anı di Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Dr. Saim Ali Dil emre 
Dr. Fahri Kurtuluş 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır 
Nasit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kaigay 
Ömer Karata* 
Muin Köprülü 
Mebmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblsn 
Kasım Gülek 
Sabri Çeliktuf 
Ali Rıza Eaen 
Lûtfi Yavru 

SİNOB 
Dûtfi Akaoy 
Suphi Batur 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı 
Mu t talip öker 
Gl. Fikri Tirkee 
İsmail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğln 
Galip Pekel 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
S i m Day 
Daniş Eyiboğlu 
Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 



Rnif Karadeniı 
Zekiye Molaoghı 
Hamdi O h on 
Ali Sanalioğlu 
M us! af a R. Tarakçıoglu 
Muammer Yanmbıyık 

B : 73 
TUNCELİ 

NVcmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

ÜRPA 
Vatfi Ger§er 
Razi Soyer 
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Esat Tekeli 
Su ut Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Ziya Ar kan t 
Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
Alnııed Güreli 

IO ita Vatı] mı yanlar] 
AFYON KARAHlSAR 
i d. Sadık Aldoğan 
Dr. Cemal Tunon 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan 

AMASYA 
Zeki Tarhan (t.) 
Ali Kemal Yiğitoglu 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Rekata 
Emin Halim Ergim 
lam et İnönü (Cumhur
başkanı). 

ANTALYA 
Iv'asilı Kaplan 
Tayfur Sökmen (t.) 
Nurullalı Esaı Sümer 

AYDIN 
Mit at Aydın 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Ol. Kazım Özalp 
ftmai! IJakkı lİzıınçarsıI<• 

BtLECÎK 
Memduh Şevket Esendal 

BÎNOÖL 
Tahsin Banguoğlu 

BÎTLÎ8 
Arif özdemir 

BOLU 
Celâl Sait Siren 
Dr, Zihni Ulgen (I. Ü.) 

BURDUR 
Mımet Ali Çınar 

BURSA 
Atrf Akgflç 
Sadık Tahsin Arsal 
Mustafa Fehmi Gerçe-
ker (I.) 
Cemil ö* ! 

Muhittin Baha Par» 
Dr. M. Talât Simer 

ÇORUH 
Atrf Tüzün 
Asım U* 

ÇORUM 
t.)r. Mustafa Cantekin 
<t.) 
tanı et Eker 

DENİZLİ 
Keşad Aydınlı 
Dr. Behçet Uz (Bakan) 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmet Aykaç 
Feyzi Kalfagil (I.) 
Oiman Ocak 

EDİRNE 
M. Edip Ağaofrulla-n 
l^etlıi Erim çağ 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı (T.) 

ERZİNCAN 
Saffet Ankan 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle 
Ol. Vehbi Koca güney 

ESKİŞEHİR 
İTaaan Polatkan 
Emin Sazak 

GAZİANTEB 
Dr. Muxaffer Canbolat 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven (1.) 
Kâzım Okay 
ttmall Sabuncu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
(Başkan V.) 
Edip Tor 

Ahmet Kemal Varınca 
HAKKÂRİ 

Selim Seven (t.) 
HATAY 

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

İÇEL 
Haydar Aslan 
Saim Ergenekon 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal (1.) 

İSPARTA 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar (t.) 
Enis Akaygen 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
(rl. Retet Bele 
Maraşal Fevzi Çakmak 
Fuad Köprülü 
Dr. Mim Kemal Öke 
Dr. Akil Aîulnnr Özden 
Recep Peker (Başbakan! 
II. Suphi Tanrı över 
Orgl. Cemi] Cahit Toy-
denıir (Bakan) 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Lâtife Bekir Çeyrekbaşı 
Sait Odyak 
Haydar Rü-iii <'>!<!•'m 
Dr. Kâmi'aıı Örs (t.) 
Hasan Âli Yüeel 

KARS 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Hilmi Çorıık (t.) 

Fethi Mağara 
Ziya Orbny 

KAYSERİ 
Ömer Taşeıoğlu 

KIRKLARELİ 
Şevket ödül 
Dv. Fuad Um ay 

KIRŞEHİR 
İsmail Hakkı Baltaeıoğhı 
Sahir Kurutluoğlu (t.) 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyaruk 
a.) 
Nihat Erim 

KONYA 
Cl. Ali Fuad Cebenoy 
Dr. Muhsin Faik Dündar 
Fatin Çökmen 
Dr. Sadi İrmak (Bakan) 
Tevl'ik Fikret Sılay 
(Başkan V.) 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet îhsan Cürsny 
Adnan Menderea 
İhsan Şerif Özgen 
Ahmet. Tahtakdıç 

MALATYA 
Dr. Cafer Özelei 
Tevl'ik Temelli (I.) 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
İsmail Ertem (t.) 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
I fasan Reşit Tankut 
Abdürrezak Satana 
Dr. Aziz Uraa 

268 — 



. 1947 O : 2 
MUĞLA 

Abidin Çakır (ö.) 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Dr. M i tat Sakaroğlu 

NİĞDE 
Halid Mengi (I.) 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta / 
(Bakan) 
Hasan Cavid Belûl 
Fuad Si rmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Cemil Bilsel 

ATtOK KâRâHÎHâR 
Mehmet Aşkar 
Haşini Bozea 
Hasan Dinçer 
Şahin Lftçin 
Kemal özçoban 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Esad Ura* 

B : 73 16. 
Dr. Sadi Konuk 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasını Ener 
Cavid Oral (î.) 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 
Ali Mftnif Yegena 
Ahmet Remzi Yüregİr 

SttRD 
Eteni îacet Benice 

SİNOB 
Cevdet Kerim İneedayı 
(Bakan) 
Enver K5k 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

[Kabul 
ANKARA 

Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Akaoley 
Hilmi Atlıoğlu 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Muammer Eriş (î.) 
ihsan Ezğti 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen 
Fakihe öymen 
öl. Naci Tınaz 

SİVAS 
Şemsettin Günaltay 
Necmettin Sadak (t.) 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 

TOKAD 
Recal Güreli 
Halid Nacmi Keşmir 
(Bakan) 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Hasan Saka (Bakan) 

URPA 
Osman Ağar» 
Atalay Akan 

edenler] 
ANTALYA 

Numan Akaoy 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Neşet Akkor ^ 
Gl. Refet Alpman 
Emin Arkayın 
Emin Bilgen 
Nuri Goktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğla 
Muzaffer Akpınar 

VAN 
ibrahim Arvas 

YOZGAD 
Celâl Arat 
Dr. Kemal Cenap Berk-
soy (î.) 
Kâmil Erbek 
Sırrı İçöz 
thsân Olgun 

ZONGULDAK 
ismail Ergener 
Emin Erişirgil 
Ali Rıza Incealemdarof 1» 
d.) 
Sabri Koeer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 
Nuri Tarhan 

Esat Altaa 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Bureo 
Orgl. îzzettin Çalışlar 
HaBİmÇtfiklı 
Eminittin Çelikoa 
Süreyya örgecvren 
Fahrettin Tiritoğlu 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşün
sel 

Şeker ve glikozdan alınan Munzam İstihlâk vergilerinde yapılan indirmelerin onanması hakkındaki 
kanuna verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Oye sayı» 
Oyrerenler 

Kabul edenler 
Oya katümıyanlar 

Reddedenler 
Çekinserler 

Aeık Milletvekillikleri : 

: 465 
310 
310 
155 

0 
0 
ö 
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BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLÜ 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çanı bel 
Ivûtfi Gören 
Cemil Özçağlar 
Ihaan Yalçın 

BURDUB 
Orfl. Fahrettin Al tay 
I>r. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmet Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerceker 
Abdürrahmaıı Konuk 
Cemil ö t 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtako&lu 
Behçet Gökçen 
Ihaan Karasioğlu 
Ali Rusa Kıraevc* 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
M. Abdülhalik Renda 
Öl. Zeki Soydenıiır 
Abmet İhsan Zeyuöloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoru* 
Ali Rıza E rem 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 

ÇORUM 
Edip Alptar 
Naim Atalay 
Münir Çağıl 
Haeene İlgan 
Suheyp Karafakıoğlu 
Neod* Y t a r 

DENİZLİ 
Dr. Haradi Berkman 
Cemal Çalgüner 
AbİdİMBtot 
Naili Küçük* 
Hulûii Orml 
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Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Cari t Ekin 
îhaan H. Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğuilan 
Mahmut N. Gündücaip 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem . 

ELAZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Behçet Kemal Çağlar 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Nafiz Dıımlu 
Kemal ettin Kamu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuı 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytiııoğhı 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aktör 
Cemil Alerli 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlaa 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Münir Akkaya 
Eşref Dicdar 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüıatlı 
D*. Galip K. ZeimofU 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü .Sökmensüer 
Tahsin Türün 

. 1947 O : 2 
HATAY 

Gl. Eyüp Durukau 
Rasim Yurdnıarı 

İÇEL 
lUlil Atalay 
Salih lnanknr 
Dr. Celâl Ramuanoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Şevki Yal Taç 

İSTANBUL 
Ali Rıza Arı 
Faruk Nafu Çnmhbal 
Fuad Hulusi Demirelli 
Dr. Nikola Fakacelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Gl. Kâzım Karabekır 
Oiman Nuri Kini 
Ahmet Kemal Silivrili 
Or«?l. C. Cahil Toyde-
ın ir 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Btnal Nertat Arıma» 
Münir Birsel 
Dr. HüjPbyin Hulki Curt 
Esat Çmar 
Sedat Dikmen 
Sami Guleüoğlu 
Atıf inan 
Rahmi Köken 
Ekrem Oran 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Azis Samih llter 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürcua 
Tezer Taskıran 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
GL Abdullah Alptoğaa 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelan 
Dr. Fahri Eotrtt 

Baki Tüm t ürk 
KAYSERİ 

Fikri Apaydın 
Gl. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğla 
Kâmil Günde* 
Keş i d ösaoy 
Faik Seter 
Rafit Turgut 
Heyrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühttt Akın 
Korfl. Kamai Duğaii 
Nafi Atuf Kamu 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
ismail Rüştü Aksal 
Cenap Akan 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Tiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataa 
Mit** Şaki* Alta» 
Millisin Adil Binai 
Gl. Ali Fuad Cebtaoy 
Sedad Çumrah 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Hulki Karagülle 
Naim Hacim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Ali Rıw Türel 
Ha lif Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Botbav 
Orgl. Asım Gündüâ 
Meuıduh Ispartalıgil 
Ömer özdek 

MALATYA 
A.UlviBeydağı 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
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Dr. Hikmet Fırat I 
Mustafa Naim Karaköylfi 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Şefik Tuğa/ 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Korgl. Ali Buta Artunkal 
Kamil Coflkunoftlu 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Faik Kurdoğlıı 
Dr. M. Necdet Otaman j 
Yaşar özey 
Hilmi Oıtarhan 

MARAŞ 
Bıza Çuhadar 
Dr, KftmÜ îdfl 
Abdullah Yaycıoftlu 

MABDÎK 
İrfan Ferid Alpaya 
Ol. Seyfi Düzgören 
Hıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
01. Eiazım Sevüktekin 
Abdürrezak Satana 

MUĞLA 
Nuri özaan ] 

MUŞ 
Bari Dedeojlu 
Halid Onaran 

AFYON KARAHİSAR 
01. Sadık Aldoğan 
Dr. Cemal Tüne» 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan 

AMASYA 
Zeki Tarhan (t.) 
Ali Kemal Yiftitoglu 

ANKAEA 
Falih Rıfkı Atay 
Hıf a Oğuz Bekata 
Kmim Halim Eıgrm 
îamet İnSnü (Cumhur-
batkanı) 

ANTALYA 
Rasih Kaplan 
Tayftır Sökmen (Hasta) 

B : 73 1 6 . 6 
NİĞDE I 

Ferit Bcer 
Rifat Gürsoy 
Vehbi Sandal 
ibrahim Refik Soyer 
Şükrü Sfier 
Hüseyin Uluaoy 

ÖRDÜ 
Şevket Akyazı 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Oökdalay 
Dr. Zeki M. Sezer 
Hamdi Şarlan 
Haıudi Yalman 

RİZE 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Dr. Fahri Kurtuluş | 
Fuad Sirmen 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karata* 
Muin KSprülü 
Mehmed Ali YArükar 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Gülek 

Numllah Eeat Sümer 
AYDDf 

MiUt Aydın 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
01. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
tsmail Hakkı Uzunearetlı 

BtLEOlK 
Memduh Şevket Esendaî 

BİNGÖL 
Tahain Banguoğlu 

BİTLİS 
Arif Ozdemir 

BOLU 
Oelâl Sait Siren 
Dr. Zihni tîlgen (I. Ü.) 
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8ÛRD 

Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Tjfıtfi Yavuz 

SÎNOE 
Lûti'i Aksoy 
Suphi Batnr 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Güııaltay 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı 
Muttal ip öker 
01. Fikri Tirkas 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoftlu 
Galip Pekel 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet SevengU 

TRABZON 
Sırrı Day 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Sadık Tahain Amal 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simar 

ÇORUH 
Atıf Tüaün 
Asım Ua 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantakin 
(Hasta) 
İsmet Eker 

DENİZLİ 
Reşad Aydmlı 
Dr. Behçet Uz (Bakan) 

Dani§ Eyiboğlu 
Temel Göksel 
Ali Rıza içil 
Raif Karadenfs 
Zekiye Molaoglu 
Hamdi Orhon 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlm 
Muammer Yanmbıyık 

TUNCELİ 
Neemeddin Sahir Sılan 
Mahmut. Tan 

URFA 
Vasfi Gerger 
Razi Soyer 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
İbrahim Arvas 
Muaaffer Koçak 
Rüatü Oktar 

YOZOAD 
Ziya Arkant 
Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
Naim Kromer ' 

DİYARBAKIR 
Fasıl Ahmed Aykeç 
Feyzi Kalfagil (t.) 
Osman Ocak 

EDİRNE 
Fethi Erimeaff 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 

ERZİNCAN 
Saffet Anken 
Sabit Safcırojlu 

ERZURUM 
Raif Dinç 
Cevat Duraunoftlu 
Münir Hüsrev 051e 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 

[Oya katıImıyanlar] 
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I II. Suphi Tanrıöver j 

Hüseyin Cahit Yalçın 
Senini Yürüten 

IZMlR 
Lâtife Bekir Çeyrtık-
l>a§ı 

Sait Od/ak 
Haydar Büstü Oktanı 
Dr. Kâmran Örs (T.) 
Hasan Âli Tücel 

KARS 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Hilmi Çoruk (I.) 
Faihi Mağara 

{ Ziya Orbay 
I KAYSERİ 

Ömer Taşcıoğlu 
KIRKLARELİ 

Dr. Fuad Unıay I 
KIRŞEHİR 

ismail Hakkı Baltaeıoglı 
•Sahır Kurutluoğlu 

Emin Sasak 
GAZlANTEB 

Dr. Muzaffer Canbolat 
GtRESUN 

Celâl Esad Arscven (t.) 
Kftcnn Okay 
ismail Sabuncu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
(Başkan V.) 
Edip Tör 
Ahmtt Kemal Varınea 

HAKKARİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Abdullah Çilli (Ö.) 
Hasan Mursaloğlu 
Abdüigani Türkmen 
Suphi Bedir Ulus. 

IfcEL 
Haydar Aslan 
Saim Ergenekon 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal (Hasta) 

İSPARTA 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
(Ö.) 
Eniı Akaygen 
Cihad Baban 
Ctlal Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Ferzi Çakmak 
Fuad Köprülü 
Dr. Mim Kemal öke 
Dr. Akil Muhtar Özden 
Recep Peker (Başba
kan) 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık I 
(D 
Nihat Erim 

KONYA 
Dr. Muhsin Faik Dttafer 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak (Bakan) 
Tevfik Fikret Sılay 
(Başkan V.) 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet I. Gürsoy 
Adnan Menderes 
ihsan Şerif Özgen 
Ahmet Tahtaküif 
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MALATYA 

Ur. Cafer özelçi 
Tevfik Temelli (İ.) 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
İsmail Ertem 

Şevket Kaşit Hatipogiu 
Feysuliah Ualu 

MARAŞ 
Di. Kemali Bayizit 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 

MARDİN I 
Dr. Aziz Uras (1.) 

MUĞLA 
Abidin Çakır | 
Necati Erdem 
Asım Gürsn | 
Dr. Mitat Sakaroglu I 

NİĞDE 
Halid Mengi (Hasta) 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta (Ba
kan) 
Hasan Cavid Belûl 
Ali Zırh (t.) 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Cemil Bilsel (I.) 
Dr. Sadi Konuk 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Tekeli oğlu 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegana 

Ahmet Renizi Yüregİr 
SURD 

Eteni izzet Benice 
SÎNOB 

Cevdet Kerim taeedayı 
(Bakan) 
Enver Kök 
Yusuf Kemal Tengir-
l«nk 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Necmettin Sadak (I.) 
.Reşat Şemsettin Si <r 
(Bakarı) 
ismail Mehmet Uğur 

TEKİRDAĞ 
Fayık Öztrak 

TOKAD 
Recai Güreli 
Halid Nazmi Keşmir 
(Bakan) 

TRABZON 
Faik Ahıned Barutçu 
Hasan Saka (Bakan) 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 

YOZGAD 
Celâl Arat 
Dr. K. Cenap Berksoy 
Kâmü Er bek 
Sırrı îçöz 
thsan Olgun 

ZONGULDAK 
İsmail Ergener 
Emin Erisirgil 
Ali Rıza îneealemdar-
oğlu (t.) 
Orhan Seyfi Orkoa 
Nuri Tarhan 
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Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş ve Memurları Kanununa bazı hükümler eklenmesine 
dair olan 4862 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinde değişiklik yapılmasına dair olan kanuna 

verilen oyların sonucu 
(Kanım kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Aşkar 
Ha/im Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Alınıetl Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevat Akkermarı 
Mebrure Aksoley 
Hilmi Atboğlu 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Muammer Pîriş 
İhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
FakUıe Öymen 
01. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Neşet Akkor 
01. Refet Alpman 

Üye sayısı : 4(>r> 
Oy verenler : 307 

Kabul edenler : 307 
Oya katılmıyanlar : 158 

Reddedenler : () 
Çekinserler : () 

Açık Milletvekillikleri : 0 

/Kabul edenler] 
amin Arkayın 
Emin Bilgen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağaboyoğlu 
Muzaffer Akpmar 
Ksat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Oi'o-I. îz/ottin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Süreyya örgeevren 
TTilmi Şeremetli 
Fahrettin Tirito£lu 

BtLEOtK 
T? eşi t Bozüyük 
Dr. Muhlis Sun er 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BlTLÎS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
TTasaıı Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Lîîtfi Gören 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 

BURDUR 
Orjrl. Fahrettin Altay 
Alımet Ali Çınar 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 

Aziz Duru 
Ahmet Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdürrahman Konuk 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoglu 
Behçet Gökçen 
îhsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
M. Abdülhalik Renda 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet îhsan Zcyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Dr. Cemal Kazancı oğlu 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Münir Çağıl 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğhı 
Necdet Yücar 

DENİZLt 
Dr. Hamdı Berkman 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Naili Küçük* 
Kemal Cemal öncel 

Dr. Behçet Uz 
DİYARBAKIR 

Vedat Dieleli 
Cavit Ekin 
ihsan Hâmid Tigrel 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğuilsrı 
Fethi Erimçag 
Mahmut N. Gündüzalp 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. İbrahim Tali öngö
ren 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Behçet Kemal Çağlar 
Abdûlhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç 
Nafiz Dumlu 
Kemalettin Kamu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuı 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlü 
Kemal Zeytinoğlu 
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GAZÎANTEB 

Ömer Asım Akaoy 
Cemil AJevli 
Gl. Aair Atlı 
Cemil Said Barla» 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdtırrahman Melek 

GİRESUN 
Münir Akkaya 
Eşref Dizdar 
Kâzım Okay 
Ahmed Uluı 
Fikret Yüzatiı 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

OÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökınensüer 
Tphsin Ttzün 

HATAY 
Ol Eyüp Durukan 
Rasim Ynrdman 

İÇEL 
Halil Atalay 
Salih înankur 
Dr. Celâl Ramazan oğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Ali Rıza Arı 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Puad Hulusi Demirelli 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Gl. Kâzını Karabekir 
Ahmet Kemal Silivrili 
Orgl. C. Cahit Toydemir 

İZMİR 
Benal N. Anman 
Münir Birsel 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Esat Çmar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Rahmi Köken 
Ekrem Oran 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Mehmet Bahadır. 
Akif Eyidoğan 
Aziz Samih tlter 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sümıon 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzef f er Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Baki Tüm tür k 

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

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Şevket Torgnt 

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

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Rastın Erel 
Şevki Ergun 
Hulki Karagülle 

Naim Hazini Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Alım et Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh tspartalıgil 
Ömer özdek 

MALATYA 
A. Ulvi Bey d ağı 
Atıf Esen bel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Karaköylü 
Osman Taner 
Abdül kadir Taşangü 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Korgl. Ali RusaArtunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Faik Kurdoğhı 
Dr. M. Necdet Otaman 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil İdil 
Emin Soysal 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
irfan Ferid Alpaya 
Gl. Seyfi Düzgören 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Gl. Kiaznu Sevüktekin 

MUĞLA 
Nuri özsan 

MUŞ 
Bari Dedeoğlu 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Eesr 
Rifat- Gürsojr 
Vehbi Sandal ' 
tbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 

Hüseyin Ulusoy 
ORDU 

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

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Dr. Fahri Kurtuluş 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataş 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dibi an 
Kasım Gülek 

SIIRD 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavus 

SİNOB 
Lûtfi Akaoy 
Suphi Batur 

SİVAS 
Mitat Şükrü Blcda 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 
Gl. Fikri Tirkeş 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğiu 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Halid Nazmi Keşmir 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lfttifoğlu 

274 — 



6.1947 O : 
UEFA 

Vasf i Gerger 
Razi Soyer 
Esat Tekeli 

VAN 
îbrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 

ılmtyanlar] 

Rüştü Oktar 
YOZGAD 

Ziya Arkant 
Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Ahmet Gürel 
Sabri Kof er 
Naim Kromer 

Galip Pekel 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Serengil 

TRABZON 
Sırn Day 
Daniş Eyiboğlu 
Temjel Göksel 
Ali Rica Iaü 

B : 73 16. 
Raif Karadeniz 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Ali Sanalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yanmbıyık 

TUNCELİ 
Mahmut Tan 

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

ÎÇEL 
Haydar Aslan 
Saim Ergenekon 
Refik Koraltan 
Dr. Azil Koksal 
(I.) 

İSPARTA 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar (1.) 
Enis Akaygen 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Osman Nuri Koni 
Puad Köprülü 
Dr. Mim Kemal öke 
Dr. Akil Muhtar özden 
Recep Peker (Başbakan) 
H. Suphi Tannöver 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihî Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Lâtife Bekir Çeyrekbaşı 
Atıf İnan (Bakan) 
Sait Odyak 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâmran örs (t.) 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Şeraf ettin Karacan 

KASTAMONU 
Hilmi Çoruk (1.) 
Fethi Mağara 
Ziya Orbay 

KAYSERİ 
Ömer Taşçıoğlu 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
İsmail Hakkı Baltacıoğhı 
Sahir Kurutluoğlu (t.) 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyamk 
(1.) 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 

KONYA 
Dr. Muhsin Faik Dündar 
Fatim Gökmen 
Dr. Sadi Irmak (Bakan) 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet 1. Gürsoy 
Adnan Menderes 
İhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakdıç 

MALATYA 
Dr. Cafer özelei 
Tevfik Temelli (1.) 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Yunus M. ABakant 
İsmail Ertem (t.) 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Hasan Reşid Tankut 

[Oya katıh 
AJTON KARAEtSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan 

AMASYA 
Zeki Tarhan (1.) 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Emin Halim Ergun 
îsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen (Bakan) 

ANTALYA 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen (1.) 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Mitat Aydın 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Gl. Kâzım Özalp 
İsmail Hakkı Uzunçarşıb 

BİLECİK 
Memduh Şevket Esendal 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 

BİTLİS 
Arif özdemir 

BOLU 
Dr. Zihni Ülîîun (I. t).) 
îhsan Yalçın 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Sadık Tahsin Arsal 
Cemil öz 
Muhittin Bsha Pars 
Dr. M. Talât Sfrner 

ÇORUH 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
(t) 
İsmet Eker 

DENİZLİ 
Reş&d Aydmlı 
Hulusi Oral 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykae. 
Feyzi Kalfagil (1.) 
Osman Ocak 
Şeref Uluğ 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Saffet Ankan 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Cevat Dursunoglu 
Münir Hüsrev Göle 

ESKİŞEHİR 
Emin Sazak 

GAZİANTEB 
Dr. Muzaffer Canbolat 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven (1.) 
İsmail Sabuncu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç (Baş
kan V.) 
Edip T5r 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKARİ 
Selim Seven (ö.) 

[Oya katılmtyanlar] 
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MARDİN 
Abdürrezak Satana 
Dr. Aziz Uras (î.) 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Necati Erdem 
Asrm Gürsu 
Dr. Mitat Sakaro&lu 

NİĞDE 
Halid Mengi (t.) 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 

RtZE 
Hasan Cavid Belûl 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh (t.) 

B : 73 
SAMSUN 

Hüseyin Berk 
Cemil Bilsel (î.) 
Dr. Sadi Konuk 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Tekeliofcîu 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 
Ahmet Remzi Yüregir 

SİİRD 
Etem İzzet Benice 

SlNOB 
Cevdet Kerim Incedayı 
(Bakan). 

16.6.1947 O : 2 
Enver Kök 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

StVAS 
Nazif Ergin 
Necmettin Sadak (t.) 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 
îsmail Mehmet Uğur 
(D 

TEKİRDAĞ 
Payık öztrak 

TOKAD 
Recaî Güreli 

TRABZON 
Faik Ahmed Ba.rutçu 
Hasan Saka (Bakan) 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Suut Kemal Yeıtkin 

YOZGAD 
Celâl Arat 
Dr. K. Cenap Berlraoy 
Kâmil Erbek 
Sırrı îçöz 
thsan Olgun 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin (Bakan) 
îsmail Ergener 
Emin Erişirgil (I.) 

Ali Rıza încealemdaroğlu 
Orhan Seyfi Orhon 
Nuri Tarhan 

Kazanç, Muvazene ve İktisadi Buhran vergileri hakkındaki kanunların bazı maddelerinin değişti
rilmesine dair olan kanuna verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir). 

AFYON KARAHİ8AR 
Mehmet Askar 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Ahmed Veziroğlu 

Aâ-RT 
Müştak Aktan 
T T 1 ' 3 T» 1 

Halıd Bayrak 
AMASYA 

Ahmet Eymir 
Esad Uras 
Ali Kemal Yigitoğlu 

Üye aayı» : 465 
Oyverenler : 298 

Kabul edenler : 2Q8 
Oya katümıyanlar 167 

Beddedenler 0 
Çekinıerler 0 

Açık Mületvekillikleri : 0 

[Kabul edenler] 
ANKARA 

Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
Hilmi Atlıoğlu 
îbrahim Rauf Ayaslı 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Muammer Eriş 
îhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 
Gl. Naci Tma» 

— 2 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Gl. Refet Alpman 
Emin Arkaym 
Emin Bilgen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpınar 

76 — 

Esat Altan 
Fuat Binal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. İzzettin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköı 
Süreyya örgeevren 
Hilmi Şoremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünıel 



BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtf i Gören 
Cemil Ozçağlar 
Celâl Sait Siren 

BURDUR 
OrgL Fakrettia Altagr 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Zehra Budune. 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmet Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdurrahman Konuk 
Faik Tılmazipek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet (Gökçen 
İhsan Kareeioğlu 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Unen 

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

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Münir Çağıl 
Hasene Ilgaı 
Suheyp Karafakıoğlu 
Needet Yücar 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Naili Küçük» 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

fc : 73 16.6 
DİYARBAKIR 

Vedat Dicleli 
Cavit Ekin 
İhsan H. Tigrel 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğullan 
Mahmut N. Güudüzalp 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya A£ca 
Behçet Kemal Çağlar 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Nafiz Dumlu 
Kemalettin Kamu 
Gl. Vehbi Kooa güney 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuı 
Hasan Polatkftn 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Münir Akkaya 
Kâsmı Okay 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzath 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Türün 

HATAY 
Ql Eyup Durukan 

.1947 6 : â 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Halil Atalay 

İSPARTA 
Kiznm Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
$erki Yalvaç 

İSTANBUL 
Ali Rıza Arı 
Faruk Nafiz Çamlıbei 
Fuad Hulusi Demircili 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Gl. Kazım Karabekir 
Ahmet Kemal SilivriU 
Orgl. C. Cahit Toydemir 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Benal N. Arıman 
Münir Birsel 
Di. Hüseyin Halici Cu
ra 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Rahmi Köken 
Ekrem Oran 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Mehmet Bahadır. 
Akif Eyidoğan 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taskıran 
Hüsamettin Tugee 

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

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Kamu Gündeş 
Reşjd özsoy 

Faik Salar 
Reşit Turgut 
Hayrullah Ürkttn 

KIRKLARELİ 
ZühtüAkın 
Korgl. Kemal Doğa* 
Naf i Atuf Kanro 
Şevket Ödül 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
İsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fasıl Ş. Bürge 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Hulki Karagülle 
Naim Hazini Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Süay 
Ali Rica Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asnn Gündü» 
Memduh îapartahgil 
Ömer ördek 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Frret 
Mustafa Naim KarakÖy-
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğiu 
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Rıdvan Nafiz Edgüar 
Şevket Basit Hatipoglu 
Faik Kurdoğlu 
Dr. M. Necdet Otamam 
Yaşar ÖMp 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil İdil 
Abdullah Yaycıofclu 

MARDİN 
îrfan Farid Alpaya 
Rıza Erten 
Abdülkadir Ealav 
Gl. Kiazım Sevûktekin 

MUŞ 
Bari Dedeoğlu 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat Gürsoy 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Şevket Akyazı 

AFYON KARAHİSAB 
Gl. Sadık Aldoğan 
Hazim Bozca 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan 

AMASYA 
Zeki Tarhan (ö.) 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Emin Halim Ergun 
îsmet înönü (Cumhur 
başkanı) 
Mümtaz ökmen (Bakan) 

ANTALYA 
Raıih Kaplan 
Tayfur Sökmen (I.) 
Nuruilah Eaat Sumar 

B : 73 16. ( 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Dr. Zeki Meaut Sese? 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır 
Naait Fırat 
Rıaa Iartan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karata*. 
Muin Köprülü 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Gülek 
Sinan Tekelioglu 
Ahmet Remzi Yüragir 

SÎÎRD 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

lOifa katıl 

AYDIN 
Mi ta t Aydın 
Dr. Mazhar Otmuan 

BALIKESİR 
Gl. Kâzım Özalp 
ismail Hakkı Uzımçarsrlı 

BİLECİK 
Memduh Şevket Esendal 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 

BİTLİS 
Arif özdemir 

BOLU 
Dr. Zihni Ülgen (1. Ü.) 
ihsan Yalçın 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Atıf Akgüç 
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süroB 

Lûti'i Aksoy 
Suphi Batnr 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı 
Mutta!ip öker 
Gl. Fikri Tirkeş 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ata* 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayıköztrak 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Halid Nazmi Keşmir 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Galip Pekel 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Sırrı Day 

Sadık Tahsin Arsal 
Cemil öz 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇORUH 
Dr. Cemal Kazaneıoglu 
Atıf Tüzün 
Asım Us 
Dr. Mustafa Cantekin 
(î.) 
ismet Eker 

DENİZLİ 
Reşad Aydmlı 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Feyzi Kalfagil (ö.) 
Osman Ocak 
Şeref Uluğ 

Daniş Eyiboglu 
Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadenia 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Ali Sarralioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 

URFA 
Vaafi Gerger 
Razi Soyer 
Esat Tekeli 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Ziya Aıkaııt 
Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 

ELAZIĞ 
Fuad Ağrah 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Baffet Anka* 
Sabit Sağrroğln 

ERZURUM 
Raif Dinç (I.) 
Cevat Duraunoğlu 
Münir Htisrer Gole 

ESKİŞEHİR 
Emin Sazak 

GAZlANTEB 
Dr. Muzaffer Oanbolat 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven (ö.) 
Eşref Dizdar 

mıy anlar] 
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İsmail Sabuncu 

OÜMÜŞANE 
Et*san Fehmi Ataç 
(Baskanvekili) 
Eaip Tör 
Ahmet Kemal Vennea 

HAKKARî 
Selim Seven (t.) 

HATAY 
Abdullah Cüli (I.) 
Hasan Mursaloğlu (I.) 
Abdülgani Türkmen 
Suphi Bedir UİU| 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Saim Ergenekon 
Salih înankur 
Refik Koroltan 
Dr. Aziz Koksal (î.) 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar (I.) 
Enis Akaygen 
Oihad BftbaA 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Dr. Mim Kemal öke 
Dr. Akil Muhtar özden 
Recep Peker (Başba
kan) 
H. Suphi TanrıoVer 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Lâtife Bekir Çeyrekbaaı 
Atıf înan (Bakan) 

Sait Odyak 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâmran örs (I.) 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Aziz Samih Ilter 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalm 
Hilmi Çoruk (I.) 
Fethi Mağara 
Ziya Orbay 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Ömer Taşçıoğlu 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
ismail Hakkı Baltacıoglu 
Sahir Kurutluoğlu 
(t.) 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
(Ö.) 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
îbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Muhsin Faik Dündar 
F&tin Gökmen 
Dr. Sadi trmak (Bakan) 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet I. Güraoy 
Adnan Menderes 
İhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Atıf Esenbel 
Dr. Cafer öaelçi 
Tevfik Temelli (ö.) 

Mahmud Nedim Zabeı 
MANİSA 

Yunus M. AD&kaAt 
ismail Ertem (I.) 
Feyrallah UaLa 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Emin Soyul 
Hasan Resid Tankut 

MARDİN 
Gl. Seyfi Düzgören 
Abdürrezak Satana 
Dr. Aziz Uras (I.) 

MU&LA 
Abidin (/»kur 
Necati Erdem 
Aşna Güm 
Nuri özaan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

NİĞDE 
Halid Mengi (Hasta) 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
(Bakan) 
Hasan Cavid Belûl 
Ali Zırh (I.) 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Cemü Bilsel (I.) 
Dr. Sadi Konuk 
MehmedAli Yörüker 

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

StlRD 
Etem Isaet Beniee 

SINOB 
Cevdet Kerim Ineedayı 
(Bakan) 
Enver Kök 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Necmettin Sadak (1.) 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 
ismail Mehmet Uğur 
(t) 

TOKAD 
Recai Güreli 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutça 
Hasan Saka (Bakan) 

TUNCELİ 
Mahmut Tan (I.) 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
ibrahim Arvaa 

YOZCUM) 
Celâl Arat 
Dr. K. Cenan Berkeoy 
Kâmil Erbek 
Sırrı îçö» 
ihsan Olgun 

ZONGULDAK 
ismail Ergener 
Emin Erişirgil 
Ali Rıza Incealemdar-
oğlu(t.) 
Orhan Seyfi Orhon 
Nuri Tarhan 
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Şaraplık üzüm bağı yetiştireceklere yapılacak ikraz hakkındaki kanuna verilen oyların sunucu 

ATYON ir an a m a AH. 
Mehmet Aakar 
Hafim Boaca 
Haaan Dinçer 
Şahin Lftçin 
Kemal özcoban 
Ahmed Veıiroğlu 

AGBI 
Müştak Aktan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Eaad Uraa 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Hilmi Atlıoğlu 
ibrahim Rauf Ayaelı 
Avni Befik Bekman 
Basit Börekçi 
Arif Çubukça 
Muamer Eriş 
İhsan Ezğti 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 
GL Naei Tmaı 

AHTALYA 
Numan Altsoy 
Niyaai Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 

AYDI* 
Neşet Akkor 
GL Bel et Alpman 
Emin Arkayın 

BALIKEStB 
AbdiAğabeyoğlu 
Muzaffer Akpınar 

(Kanım kabul edilmiştir.) 
üyı sayaı ı 465 
Oyverenler ı 304 

Kabul edenler t 303 
Oya katümıyanlar : 161 

Reddedenler t o 
Çekinaerler ı 1 

Afik Milletvekillikleri ı 0 

[Kabul edenler] 
Eaat Altan 
Fuat Bilal 
Oaman Niyaai Burca 
Orgl. izzettin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköa 
Süreyya örgeevren 

Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğl» 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşün
sel tt 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLÜ 
Haaan Şükrü Adal 
Haaan Cemil Çambel 
Lûtf i Gören 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 

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

BÜBSA 
Zehra Budune. 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 
Faik Tümazipek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
ihsan Karasioğlu 
Ali Bıza Krrsever 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
M. Abdülhalik Benda 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet ihsan Zeynel oğlu 

ÇOBUH 
Ali Rıza Ereni 

ÇOBUM 
Edip Alpaar 
Naim Atalay 
Münir Çağıl 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemal Çalgüntr 
Abidin Ege 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYABBAKIB 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin 
ihsan H. Tigrel 

EDÎRNB 
Mehmet E. A^aoğullan 
Fethi Erimçag 

Mahmut N. Gündüzalp 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Mustafa Arpaeı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. ibrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Behçet Kemal Çağlar 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Nafiz Dumlu 
ivemalettin Kamu 
Gl. Vehbi Kocagüney 

MKÎŞEHlS 
İsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Asir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdürrahman Melek 

GÎRESUN 
Münir Akkaya 
Kâzım Okay 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzath 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 
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Memduh îspartalifil 
ömsr ördek 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 

Mustafa Naim Karaköylü 
Osman Taner 
Abdülkadir Tasangil 
Şefik Tugay 

MANÎSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faile Kurdoğlu 
Dr. M. Necdet Otaman 
Yasar özey 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
Abdullah Ytycıoğlu 

GÜMÜŞANE 
Şerket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Ttsfin 

HATAY 
Gl. Eyüp Durukan 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Halil Atalay 
Salih Inankur 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Kökaal 
Kemal Turan 
Şerki Yalvaç. 

İSTANBUL 
Ali Rıza Arı 
Faruk Nafiz Çamlıfeel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet G'denbeğ 
Gl. Kâzım Karabekir 
Ahmet Kemal S ili T r il i 
Orgl. C. Cahit Toyde-
mir 

., tZMÎR 
Şerket Adalan 
Bsnal N. Anman 
Münir Birsel 
Dr. Hüseyin Hulki Cr* 
ra 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Rahmi Köken 
Ekrem Oran 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Asir Samih îlter 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Teıer Taçkrran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
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Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Eeerit 
Baki lümtürk 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Gl. Salih Avgm 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Kâmil Gündeş 
ResM özaoy 
Faik Seler 
Reşit Turgut 
Hayrullah Ürkün 

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

KTRŞEHÎR 
Nihat Erdem 
Şerket Torgut 

KOCAELİ 
ismail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fasıl Ç. Bürve 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 
ibrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alatas 
İlitatŞakir Altan 
Muhsin Adil Bînal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Oumralı 
rtssfm EreJ 
Şevki Ergun 
Hulki Karagülle 
Naim Hftzim Onat. 
Dr. AKIS Psrkün 
Tevfik Fikret 8ılay 
Ali RTSS Türel 
Hnlin Ulusan 

KÜTAHYA 
Halü Benli 
Ahmet Bofbay 
Hakkı Gedik 
Orgl. Asım Gündüz 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya 
Gl. Seyfi Düzgörsn 
Rıza Ertsn 
Gl. Kiaznn Serüktskln 
Ab dür rezak Satana 

MUŞ 
Biri Dedeoğltı 
Halid Onaran 

NÎ&DB 
Ferit Ecer 
Rifat Gürsoy 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Şerket Akyazı 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Dr. Zeki Mesut Seser 
Hafidi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 

Dr. Salm Ali Dileniri 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirrasm 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Rısa Isıtan r '^ \ 
Yakup Kalgay j 
Ömer Karataş J 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörükt* 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblam 
Kasım Gnlek 

SttRD 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yamı 

SÎNOB 
Lûtfi Aksoy 
Suphi Batar 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

StVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı 
Mnttalip öker " ^ 
Gl. Fikri Tirkes. 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKÎRDAÖ* 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlıı 
Ekrem Pekel 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Halid Nazmi Kaşmir 
Cemal Kovalı 
Mustafa L&tifoğlu 
Galip Pekel 
Nazıra Poroy 
Refik Ahmet Serenırfl 

TRABZON 
Sırrı Day 
Daniş Eyiboğlu 
Temel Göks.el 
Ali Rıza Işıl 
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Raif Karadeniı 
Zekiye Molaoğlu 
Hara d i Orhon 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yanmbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

UEFA 
Vasfı Gerger 
Razi Soyer 

Esat Tekeli 
VAN 

Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Ziya Arkant 

Ahmet Sungur 
ZONGULDAK 

Cinası Devrin 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
Narm Kromer 

[Oya katılmtyanlar] 
AFTON KARAHİSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan 

AMASYA 
Zeki Tarhan (t.) 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Akaoley 
Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Beka t a 
Emin Halim Ergun 
ismet inönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen (Bakan) 

ANTALYA 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen (t.) 
Ntırullah Esat Sümer 

AYDIN 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri GCIrtep* 

BALIKESİR 
Gl. Kâzmı Özalp 
îsmail Hakkı UzunçarşıV 

BtLEOİK 
Memduh Şevket Esendal 

BİNGÖL 
Tahsin Bangnogfa 

BtTLtS 
Arif özdemir 

BOLU 
Dr. Zihni Ülgt-n (f. ü.) 
îhaan Yalçm 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Sadık Tahain Anal 
Muhittin Baha Para 

Dr. M. Talât Simer 
ÇORUH 

Ali Çoruh 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
d-) 
İsmet Eker 

DENİZLİ 
Rcşad Aydınlı 

DİYARBAKIR 
Fatıl Ahmed Aykaç 
Feyzi Kalfagil (î.) 
Osman Ocak 
Şeref Uluf 

BLAZId 
Fuad Ağralı ' 

Fahri Karakaya 
ERZİNCAN 

Saffet Ankan 
Sabit Sağıroghı 

ERZURUM 
Cevat Dursunoglu 
Münir Hüsrer G6*1e 
Şükrü Koçak (Bakan) 

ESKİŞEHİR 
Emin Sazak 

GAZİANTEB 
Dr. Muzaffer Canbolat 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven (I.) 
Eşref Dizdar 
İsmail Sabuncu 

GÜMÜŞANF, 
Hasan Fehmi Ataç (Baş 
kan V.) 
Edip Tor 
Ahmet Kemal Varma» 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Abdullah Çilli (î.) 
Hasan Mursaloğlu (t.) 
Abdülgani Türkmen 
Suphi Bedir Uluç. 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Saim Ergenekon 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal Vİ.) 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adı var (î.) 
Enis Akaygem 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
GJ. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Oıman Nuri Kîni 
Fuad KSprftlt 
Dr. Mim Kemal öke 
Dr. Akil Muhtar özden 
Recep Peker (Başba
kan) 
H. Suphi Tannöver 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Lâtife Bekir Çeyrek-
be* 
Atıf İnan (Bakan) 
Sait Ödyak 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâmran örs (ö.) 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Şerafettin Karacan 

KASTAMONU 
Hilmi Çoruk (I.) 

Fethi Mağara 
Ziya Orbay 

KAYSERİ 
Ömer Taşçıoğlu 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
İsmail Hakkı Baltaeıoğlu 
Sahir Kurutluoğlu (I.) 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıvanık 
(t) 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 

KONYA 
Dr. Muhsin Faik Dündar 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi trmak (Bakan; 

KÜTAHYA 
Dr. Ahmet î. Güreoy 
Adnan Menderes 
İhsan Şerif özgen 
Ahmet Tabtakılıe 

MALATYA 
Dr. Cafer özelçi 
Te.vfik Temelli (T.) 
Mahmud Nedim Zabrı 

MANİSA 
Y. Muammer Alakan t 
İsmail Ertem (î.) 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Dr. Kâmil îdil 
Emin Soysal 
Hasan Reçid Tankııt 

MARDİN 
Abdülkadir Kalav 
Dr. Aziz Uras (I.) 

MUĞLA 
Abidin Çakar 
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Necati Erdem 
Aıım Gürsu 
Nuri Özsan 
Dr. M it at Sakaroğhı 

NİĞDE 
JHtalid Mengi (Hasta) 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 

RÎZE 
Ali Zırh (î.) 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Cemil Bilsel (I.) 
Dr. Sadi Konuk 

BEYHAN 
Kemal Çelik 
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Kasım Ener 
Cav id O rai 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 
Ahmet Remzi Yüreğir 

SÎİRD 
E tem îzzet Benice 

SINOB 
Cevdet Kerim Incedayı 
(Bakan). 
PLıver Kök 

SlVAfl 
Nazif Ergin 
Necmettin Sadak (î.) 
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Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 
İsmail Mahmut Uğur 
(t) 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Recai Güreli 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Hasan Saka (Bakan) 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Suut Kemal Yetkim 

VAN 
İbrahim Arvas 

YOZdAD 
Celâl Arat 
Dr. Kemal Cenap Berk-
soy 
Kâmil Erbek 
Sırrı îçöz 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
İsmail Ergener 
Emin Erişirgil 

Ali Rıxa lneealenvdaro|lu 
(Hasta) 
Orhan Seyfi Orhoo 
Nuri Tarhan 

[Çekinserler] 
ERZURUM 

Raif Dinç 

5. — SUNUKLAR VE TELGRAFLAR 

Balıkesir Valisi Y. Nami Ünal tarafından 
gönderilen ve Toprak Kanununun kabul edil
diği yılın üçüncü bayramını kutlarken Balıke

sirlilerin duyduğu minnet ve bağlılıklarını bil
diren telgrafa Başkanlıkça gereken karşılık 
verilmiştir. 





S. Sayısı: 195 e ek 
Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz Bekata'nın, Millî Korun
ma Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hak
kındaki 5020 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Geçici 

Komisyon raporu (2/83) 

Geçici Komisyon raporu 

T. B.M.M. 
Geçici Komisyon ' , " : ? ' 14. VI. 1947 
Esas No. 2/33 •• ; -i*-' f " 
Karar No. 3 ' "̂  

Yüksek Başkanlığa 

Millî Korunma Kanununun bazı maddeleri
ni değiştiren 5020 sayılı Kanunda değişiklik 
yapılması hakkında Ankara Milletvekili Hıfzı 
Oğuz Bekata'nın kanun teklifinin Geçici Ko
misyonda aldığı son şekil üzerinde Kamutay 'm 
13. V I . 1947 Cunta günkü Birleşimindeki gö
rüşmeler sırasında Giresun Milletvekili Ahmed 
Ulus, Siird Milletvekili Ali Rıza Esen, Maraş 
Milletvekili Dr. Kâmil İdil, İstanbul Milletve
killeri Adnan Adıvar ve Salanum Adato tara
fından verilip Büyük Meclisçe dikkate alınan 
ve Komisyonumuza havale Duyurulan önergeler 
Ticaret. Bakanlığı temsilcisi Hukuk Müşaviri
nin ve Dr. Kâmil İdil'den maada diğer önerge 
sahiplerinin iştirakiyle incelendi. 

Giresun Milletvekili Ahmed Ulus tarafından 
verilen önergenin 5020 sayılı Kanunun, kiralı-
yanm çocuklarına ihtiyaç halinde tanıdığı bo
şaltma hakkını tamamen kaldırır mahiyette ol
duğu anlaşıldı. Millî Korunma Kanununun yü
rürlüğe girdiği tarihi olan 1940 yılmdanberi 
gayrimenkul sahiplerinin aile durumlarında 
esaslı değişiklikler olabileceği ve çocuklarının 
bîr konuta veya meslek veya sanatlarının icrası 
için bir gayrinıenkule hakiki ihtiyaçları hâsıl 
olabileceği ve bu hususun bundan üçbuçuk ay 
evvel 5020 sayılı Kanunla Büyük Meclisin tas
vibine iktiran etmiş olduğu gözönüne alınarak 
önerge çoğunlukla reddedildi. 

Siird Milletvekili Ali Rıza Esen'in önerge
sinde, akaarlar hakkındaki kanuni müeyyidele
rin 5020 sayılı Kanunda olduğu gibi aynen mu

hafazasını teklif ettiği anlaşıldı. 5020 sayılı 
Kanunda, bu konuda vazedilmiş olan müeyyi
delerin kanunun tanıdığı hakların kötüye kul
lanılmasına mâni olamadıkları ve esasen bu 
değişikliklerin bu mahzuru bertaraf etmesi ga
yesiyle teklif edildiği cihetle önerge oybirliğiy
le reddedildi. 

Maraş Milletvekili Kâmil İdil'in önergesinin 
incelenmesinde, iki teklifi ihtiva ettiği görüldü: 

1. - Kiraladığı gayrimenkulu tahliye ettir
mek ihtiyacında bulunan kirahyanm birden faz
la kiracısı bulunduğu takdirde bunlardan ancak 
en son kirahyan hakkında boşaltma dâvası aça
bilmesi; 

2. — Kirahyan tarafından bir kiracı aley
hinde boşaltma dâvası açılıp ta dâvadan fera
gat edildiği takdirde diğer kiracılardan her
hangi birisi hakkında iki sene içinde dâva aç
mak hakkından mahrum edilmesi. 

Birinci teklife göre kiralayanın dâva hak
kının yalnız en son kiracıya hasredilmesi içti
mai, hukuki hiçbir esasa istinat etmediği gibi 
gerek bu son kiracı, gerek kirahyan hakkın
da haksızlığı mucip olacağı, ikinci teklife göre, 
kirada birden fazla gayrimenkulu bulunan mal 
sahibinin, bunlardan biri aleyhine dâva açıp da 
dâvasından feragati halinde diğer gayrim en-
kullarindeki kiracıları veya bunlardan biri aley
hine iki yıl içinde dâva açamaması keyfiyeti, 
dâva tehdidiyle gayriraeşru menfaatler sağlan
masının önüne geçilmek için yapıldığı anla
tılmakla beraber tasarının yedinci maddesinin 



ikinci fıkrasındaki hükmün tatbikatta yargıcı 
bu anlayışla bağlıyacağı ve mücbir sebepler 
dışında bu gibi hareketlerin esasen kötü niyete 
karine teşkil edeceği düşüncesiyle bu hususta hü
kümler konmasına mahal görülmedi. 

Diğer önerge sahiplerinden istanbul Millet- . 
vekili Adnan Adıvar ile Salamon Adato'nun 
önergelerinin görüşülmesi esnasında bazı Millet
vekillerinin mütalâalarının iştirakleriyle kendile
rinin de kabul ettikleri tadilât neticesinde tasa
rının birinci ve ikinci maddesnin 2, 3, 4 numa
ralarında çoğunlukla kabul edlmiş olan hüküm
ler belirdi. 

Kiralyanm mesken olarak kullanılan gayri
menkulu kendisi veya çocukları için tahliye etti
rebilmesi için kendisinin yazlık gibi adlar altın
da başka bir evi bulunmaması, çocuklarının ya
nında evlenmiş bulunması şartlarını ihtiva 
eden birinci maddenin ikinci fıkrasının müza
keresinde komisyon üyelerinden bazı Milletve
killeri : 

Bu şartların 1939 yılındanberi bazı kiracıla
rın vaziyetlerinde hakikî değişiklikler olabilece
ğini kabul eden esas fikre tamamen aykırı oldu
ğunu, evi bulunmıyan kiracının yazlık evlerde 
oturmasının ev sahiplerini veya çocuklarını yaz
lık evlerde oturmaya mecbur tutmaktan daha 
ehven olacağını; bu günkü mevzuatın kracılan 
kışın şehirlerde, yazm sayfiyelerde oturmaktan 
men eden hiçbir hükmü ihtiva etmemesine rağ
men bu neticeleri verecek hükümler konmasının 
Adalet esaslarına ve sosyal bünyemize uymıyaca-
ğını ileri sürdüler. Birinci maddenin ikinci 
fıkrası çoğunlukla kabul edildi. 

Mağaza, ticarethane gibi gayrimenkullerin 
kiraya verilebilmesi için çocukların baba ile ayni 
meslek ve sanatı birlikte icra etmekte oldukları 
şartım koyan birinci maddenin üçüncü fıkrasının 
konuşulmasında bazı milletvekilleri : 

Bu hükmün yukarıda yazılı esas fikre aykırı 
olduğu gibi hakikatte gayrimenkul sahipleri
nin ekresirisinin çocuklarını kendi meslek ve 
sanatlarını icra edecek dükkân veya mağazala
rında çalışmaktan menedeceğini, eğer bundan 
maksat tahliye haklarının suiistimali ise ceza 
hukuku ile zor telif kabul eden teşebbüsün suç
la müsavi olarak cezalandırılması gibi şiddetli 
müeyyidelerin kâfi olduğunu ileri sürdüler. Fa
kat üçüncü fıkrada ileri sürülen fikir çoğunluk 
kazanarak fıkra kabul edildi. 

Bu suretle ve evvelki tasarı maddelerinde bu 
yeni hükümlere ve 5020 sayılı Kanuna göre ge
rekli tertip ve kelime değişikliği ile yeniden 
hazırlanan tasarı Kamutayın tasvibine arzedil-
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Geçici Ko. Başkanı Sözcü 

Sivas Manisa 
İV. Ergin Birinci maddeye muhalifim. 

7. Alakant 
Kâtip 

Niğde Amasya Bolu 
H. Vlusoy AK. Tiğitoğlu ff. Ş. AcUzl 

Uorum İzmir Kayseri 
Ş. Karafakıoğlu S. Dikmen K. Gündeş 

Konya Seyhan Trabzon 
S. Çumrah K. Gülek A. E. Işıl 

Ürfa 
V, Gerger 

GEÇlCt KOMİSYONUN DEÖİŞTÎRİŞİ 

Millî Korunma Kanununun bazı maddelerini de
ğiştiren 5020 sayılı Kanunda değişiklik yapıl

ması lıakkında kanun tasarısı 

MADDE 1.— Millî Korunma Kanununun ' 
5020 sayılı Kanunla değiştirilen 30 ncu madde
sinin V nei bendinin (b) fıkrasının 2, 3 ve 4 nu
maraları aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

2. Gayrimenkulu, kendisi veya birlikte otu
rurken evlenen veyahut kiracısı bulunduğu evden 
bu kanun mucibince çıkarılan çocukları için ko

nut olarak kullanmak zaruretinde kalırsa, yazlık 
veyahut başka ad altında ikinci bir boş evi olma
mak şartiyle, kira sözleşmesinin sonunda, 

3. Dükkân, ticarethane ve benzeri gibi konut
tan başka gayrimenküllerde kendisinin veya ay
nı meslek veya sanatta birlikte çalışmakta oldu
ğu çocuklarının meslek veya sanatlarını bizzat 
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icra için kullanma zaruretinde ise sözleşmenin 
sonunda; 

4. Bir gayrimenkulu Medeni Kanun hüküm
lerine göre iktisap eden kimse kendisi veya 
birlikte otururken evlenen veyahut kiracısı bu
lunduğu evden bu kanun mucibince çıkarılan 
çocukları için konut olarak kullanma zaruretinde 
ise. 

MA DDK 2. ~ Aynı Kanunun 5020 sayılı Ka
nunla değiştirilen 30 ncu maddesinin V nci ben
dinin (b) fıkrasının sonuna şu hüküm eklen
miştir : 

Kamu hizmetinde kullanılan gayrimenkuller-
de yukarıki 2, 3 ve 4 ncü numaralar hükümlerine 
göre tahliye talep edilemez. 

MADDE 3. —•. Aynı kanunun 5020 sayılı ka
nunla değiştirilen 30 ncu maddesinin V nci ben
dinin (c) fıkrası aşağıda yazılı şekilde değişti
rilmiştir : 

c) Mal sahibi yukarıki (b) fıkrasının 2,3 ve 
4 numaralarında yazılı sebeplerinden dolayı tah
liye ettirdiği gayrimenkulu mücbir sebep olmak
sızın üç yıl içinde kısmen veya temamen başka
sına kiralıyamaz ve başkasının istifade ve kul
lanmasına terkedemez. 

MADDE 4. — Aynı kanunun 5020 sayılı ka
nımla değiştirilen 30 ncu maddesinin VI ncı ben
dinin sonuna aşağıdaki hüküm eklenmiştir. 

Bu bende göre yapılacak yargılamalarda se
ri muhakeme usulü tatbik olunur. 

MADDE o. — Aynı kanunun 5020 sayılı ka
nunla değiştirilen 30 ncu maddesinin IX ncu 
bendinin ikinci fıkrasına aşağıdaki hüküm eklen
miştir: 

Ancak menkul rehninde alacaklının rehin hak
kını tesis ve muhafaza maksadiyle, rehnedilen 
menkulün bulunduğu yerin alacaklıya veya.ye
diemine kiralanmasında veya devredilmesinde 
kiralanan yerin kiracı tarafından başkasına, re
hin devam ettiği sürece, kiralanabilmesi için ki-

ralıyanın evvelce vaki rızasının yeniden istihsa
line lüzum yoktur. 

MADDE 6. — Aynı kanunun 5020 sayılı ka
nunla değiştirilen IX ncu bendinin son fıkrası 
aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Kira akdin esas gayesi itibriyle başkalarına 
kiralanması lâzımgelen (Otel, pansiyon ve ta
lebe yurdu) gibi gayrimenkuller, bütün gayri
menkulun devri veya kiralanması hali müs
tesna olmak üzere yukarıki fıkralar hükümleri
ne tâbi değildir. 

MADDE 7. — Aynı kanunun 5020 sayılı Ka
nunla değiştirilen 56 ncı maddesinin Vll nci 
bendi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

VH. 30 ncu maddenin I, II, m ve VII nci 
bentleriyle V nci bendinin (c) fıkrası hü-
hümlerine riayet etmiyenler hakkında üç yıl
lık kira bedeli 4utarınca ağır para cezası ve 
üç aydan bir yıla kadar hapis cezası hükmohı-
nur ve tekerrürü halinde bu cezalar iki misline 
çıkarılır. 

Birden fazla kiracısı bulunan mal sahiplerin
den kendilerine kanunun tanıdığı zaruret se
bebiyle* tahliye hakkını kötüye kullanarak ken
disine zaruri olandan fazlası için diğer kiracı
larının da gayrimenkulu boşaltmaları husu
sunda resmi veya tahriri teşebbüste bulunan
lara üç aydan bir yıla kadar hapis cezası hük-
molunur. 

Ancak 30 ncu madde hükmüne muhalefetin 
kasta makrun almayıp hata veya zühulden ileri 
geldiği ve ilgililer tarafından kovuşturmadan 
evvel tashih edildiği anlaşılan hallerde ilgili
ler hakkında kovuşturma yapılamaz . 

Bu bentte yazılı suçlar hakkında, suçun is
lendiği günden itibaren, bir yıl içinde dâva 
açılmadığı takdirde âmme dâvası düşer. 

MADDE 8. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 
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S. Sayısı: 201 
Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz Bekata ve Ud arkadaşının, Köy Ebeleri ve Köy Sağük Memur
ları Teşkilâtı yapılmasına ve 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Teşkilit ve Memu
rin Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair olan 4459 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
nin 2 nci fıkrasına yeni bir hüküm eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim, içişleri, 

Sağlık ve Sosyal Yardım ve Bütçe Komisyonları raporları (2/24) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

«Köy Ebeleri ve Köy Sağlık Memurları Teşkilâtı yapılmasma ve 3017 numaralı Sıhhat ve İçti
mai Muavenet Vekâleti Teşkilât ve Memurin Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair» 
4459 sayılı Kanunun ikinci maddesinin ikinci fıkrasına yeni bir hüküm eklenmesi hakkında hazır
ladığımız kanun teklifinin gerekçesiyle birlikte sunulduğunu derin saygılarımızla arzederiz. 14.1.1947 

Ankara Milletvekili Trabzon Milletvekili İsparta Milletvekili 
v -e Hıfzı Oğuz Bekata H, Orhon Sait Koksal 

Gerekçe 

«Köy Ebeleri ve Köy Sağlık Memurları Teşkilâtı yapılmasına ve 3017 numaralı Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekâleti Teşkilât ve Memurin Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair» 4459 
«ayılı Kanunun ikinci maddesinin ikinci fıkrası: «Birinci sınıf Köy Ebeleri ve Köy Sağılk Memurlarına 
merkezleri olan köylerde 3803 sayılı Kanunun 16 nci maddesi gereğince öğretmenlere yaptırılacak 
wler gibi birer ev yaptırılır. Bu evler bölgeye dâhil bütün köylerin bütçelerine bu maksatla konu
lacak tahsisatla meydana getirilir.» hükmünü ihtiva etmektedir. 

Bu hüküm, 4274 sayılı Köy Okulları ve Enstitüleri Teşkilât Kanununun derpiş eylediği bölge 
okullariyle öğretmen evlerinin yapılmasına dair hükümle mütenazır bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, fıkrada geçen tahsisat sözü içinde, Köy Kanununa göre, imece unsuru da var
dır. Tatbikatta da, ekseriyetle bu gibi işlerde, köyün ve köylerin özellikleri dolayısiyle, imece 
unsuru daha üstün görülmektedir. 

Bunun neticesi olarak, bölge ebe ve sağlık memuru evleri için her bölgeye dâhil 7 - 10 köyün 
kadın ve erkek 18 - 50 yaş arasındaki sakinleri, kendi köyleri haricindeki köylere getirilerek, yıl
da 20 gün müddetle, çalışmak mecburiyetinde bulundurulmaktadırlar. 

Bu durum köylü kadınını, uzak - yakın yabancı köylerde çalışmak suretiyle, ağır bir mükellefi
yete tâbi tutuyor. Bu yüzden, köyde gerek toprak ve gerekse ev ve analık işlerinden artan vakti 
zaten bulunmıyan köylü kadınlarımızın asli işleri sarsılmakta ve kendi köyü haricinde çalıştırıl
masından ayrıca sosyal zararlarm husulüne de yol açılmaktadır. 

Esasen bu çeşit çalışmalar daha çok erkeklerin yapacakları işler olduğundan, kadın gücünü ek
silmesi, işin aksamasına da meydan vermiyecektir. Buna karşılık kadının, kendi köyünde, kendi 
işleri, ailesi, analık ve sosyal bünyesi içinde daha pek çok faydalı olması sağlanmış bulunacaktır. 

Bu itibarla köylü kadınlarının, kendi köyleri haricindeki bu çalışma mükellefiyetinin dışında 
bırakılmasında esaslı faydalar görüyoruz. 

İlişik kanun teklifimiz bu düşüncelerle hazırlanmıştır. • " 

' •• *< v. „ Ankara Milletvekili Trabzon Milletvekili İsparta Milletvekili 
H. O. Bekata H. Orhon 8. Koksal 



Millî Eğitim Komisyonu raporu 

T. B. M. M, 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esas No. 2/24 
Karar No. 7 

7 .11.1947 

Yüksek Başkanlığa 

Köy Ebeleri ve Köy Sağlık Memurları Teşki
latı yapılmasına ve !>017 numaralı Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı Teşkilât ve Memurin Kanu
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair 
4459 sayılı Kanunun ikinci maddesinin ikinci fık
rasına yeni bir hüküm eklenmesi hakkında Ankara 
Milletvekili Hıfzı Oğuz Bekata ve iki arkadaşı ta
rafından verilip Kominyonumuza havale Duyuru
lan kanun tasarısı Millî Eğitim ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlıkları temsilcilerinin ve 
önerge sahiplerinin huzurlariyle görüşüldü. 

Önerge Komisyonumuzca aynen uygun görü
lerek çoğunlukla kabul olundu. 

Havalesi gereğince İçişleri Komisyonunu 
verilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Millî Eğitim Ko
misyonu Başkanı Sözcü 

Manisa Erzurum 
H. N. Edffih;r (J. Dursunoğlu 

Ankara Balıkesir 
.1 . H. Bekmau E. Çeliköz 

Diyarbakır İzmir 
O. Ocak E. (hnar 

Trabzon 
X. Molaoğlu 

Kâtip 
Ur fa 

*S'. K. Yetkin 
Bingöl 

T. lianguoğlu 
Kars 

T. Taşkrran 
Trabzon 

M. li. Tarakçıoğiu 

İçişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 

Esas No. 2/24 
Karar No. 22 

28 . IV . 1947 

Y üksek Başkanlığa 

Köy Ebeleri ve Köy Sağlık Memurları Teşki
lâtı yapılmasına ve 3017 sayılı Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı Teşkilât ve Memurin Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair 44r>{) 
sayılı Kanunun ikinci maddesinin ikinci fıkrasına 
yeni bir hüküm eklenmesi hakkında Ankara 
Milletvekili Hıfzı Oğuz Bekata ve iki arkadaşı 
tarafından verilip Komisyonumuza havale buyu-
julan kanun teklifi ile Millî Eğitim Komisyonu 
raporu incelendi. 

4274 sayılı Kanunun bünyesinde koy kadın-
Harının okul, öğretmen evi inşaatında bedeni mü
kellefiyetlerini kaldırma yolunda Meclisin bu 
devresinde kabul edilmiş olan değiştirmelerle 
-mütenazır olarak ve aynı mucip sebeplere daya
narak köy ebelei'iyle sağlık memurları evlerinin 
inşaatında da kadın çalıştırmaktan vazgeçilerek 
mevzuatımızın o yolda tadilini istihdaf eden tek
lif esas itibariyle yerinde görüldüğü gibi tadil 

suretini ihtiva eden madde metni de maksadı ye
rine getirmeye kâfi bulunmuş olduğundan oybir
liğiyle ve aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Sağlık ve Sosyal Yardım 
Komisyonuna verilmek üzere Yüksek Başkanlı
ğa sunulur. 

İçişleri Komisyonu Başkam 
Tekirdağ 

(!. Uy badın 
Başkan V. Sözcü Kâtip 

Çoruh Kars İsparta 
,1. Tuzun A. Eyidoğan S. Koksal 

İmzada bulunmadı 
Antalya Balıkesir Gümüşane 

İL Kaplan F. Tiritoğlu A. K. Varınca 
Kocaeli Konya Sivas 

('. Aksa (S. Ergun M. S. Bleda 
Siird Tokad Trabzon 

L. Yavuz İL (HireM 11. Ürhon 
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Sağlık ve Sosyal Yardım Komiayon* raporu 

T. B. M. M. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Ko. 

Esas No .2/24 
Karar No. 7 

28 . V . 1947 

Yüksek Başkanlığa 

Köy Ebeleri ve Köy Sağlık Memurları Teşki
lâtı yapılmasına ve 30.17 sayılı Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı Teşkilât ve Memurin Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
dair 4459 sayılı Kanunun ikinci maddesi
nin ikinci fıkrasına yeni bir hüküm 
eklenmesi hakkında Ankara Milletve
kili Hıfzı Oğuz Bekata ve iki arkadaşı tarafın
dan verili}) Komisyonumuza havale edilen ka
nun teklifi, gerekçesi, Millî Eğitim ve İçişleri 
Komisyonlarının raporları Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının yetkili memuru da hazır 
olduğu halde incelendi. 

Günün icaplarına uygun görülen tasarı ay

nen ve mevcut üyelerin oybirliğiyle kabul edildi. 
Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gön

derilmek üzere yüksek Başkanlığa sunulur. 

Sağlık ve Sos. Yar. Ko. Baş. Sözcü 
Yozgad Gaziantep 

Dr. K. C. Berksoy Dr. M. Canbokıt 
Kâtip 

Seyhan Amasya Antalya 
Dr. M. Dıblaıı X. Tarkan Dr. (r. Kahraman 

Giresun Kars Konya 
Dr. (i. K. Zaimoğlu Dr. E. Oktay M. S. Alton 

Malatya Ordu 
DT. H. Fırat Dr. Z M. Sezer 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 2/24 
Karar No. 105 

11 . VI. 1947 

Yüksek Başkanlığa 

Koy Ebeleri ve Koy Sağlık Memurları Teşki
lâtı yapılmasına ve 3017 sayılı Sağlık ve Sasyal 
Yardım Bakanlığı Kuruluş ve Memurları Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair 4459 
sayılı Kanununun ikinci maddesinin ikinci fıkra
sına bir hüküm eklenmesi hakkında Ankara Mil
letvekili Hıfzı Oğuz Bekata, Trabzon Milletve
kili Hamdi Orhon, İsparta Milletvekili Sait 
Koksal taraflarından yapılan kanun teklifi Mil
lî Eğitim, İçişleri ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
Komisyonları raporlariyle birlikte Komisyonu
muza verilmekle Millî Eğitim Bakanı Reşat Şem
settin Sirer ve Maliye Baknlığı adına Bütçe ve 
Malî Kontrol Genel Müdürü hasır oldukları hal
de incelenip görüşüldü. 

4459 sayılı Kanunun ikinci maddesinin ikin
ci fıkrası (birinci sınıf köy ebeleri ve köy. sağlık 
memurlarına merkezleri olan köylerde 3803 sa
yılı Kanunun 16 neı maddesi gereğince öğret

menlere yaptırılacak evker gibi binjr ev yaptırı
lır. Bu evler bölgeye dâhil bütün köylerin büt
çelerine bu maksatla konacak tahsisatla meydana 
getirilir.) hükmü ile köy ebeleri ve sağlık me
murları için de birer ev yapılması mecburiyetini 
koymaktadır. 

Tatbikatta, ekserisini imece teşkil eden koy 
gelirleriyle yapılacak olan bu evlerin yapımın
da Köy Kanunu gereğince köy halkından 18 - 50 
yaşında bulunan erkek ve kadmların 20 gün 
müddetle çalışmaları icabetmektedir. Adıgeçen 
evler 7 - 1 0 köyden mürekkep bir bölge için ya
pılması gerektiğinden bu bölge içindeki köyle
rin kadınları da erkekleri gibi yapının bulundu
ğu merkeze sevkedilerek evlerinden ve köyle
rinden uzakta böyle uzun bir müddet geçirme 
ssoriyle karşılaşmakta ve bunun sosyal olduğu 
kadar, köylü hayatının kadın için gerektirdiği 
işlerin dahi aksaması suretiyle güçlükleri doğur-
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makta olduğu düşünülerek ve yapı işlerinde ran- Kâtip 
dımanlı çalışmaları esasen mümkün olmıyaıı ka- Ankara 
dm gücünden bu işte vareste kalınmasını uygun F. öymen 
gören teklif sahipleri kadınların, bu konu ile il- Antalya 
gilendirilmemesiııi sağlamak üzere bu teklifi yap- N. E. Sümer 
mı§ bulundukları yapılan açıklamalardan anla- Balıkesir 
şılmış. ve esası, diğer Komisyonlar gibi Komis- .Sy. örgeevren 
yonumuzca da kabule değer görülerek teklife bir Diyarbakır 
başlık ve maddede bir yazı değişikliği yapıl- V. Dicleli 
mistir. Eskişehir 

Kamutayın onayına arzedilrnek üzere Yük- A. Potuoğlu 
Kek Başkanlığa sunulur. Samsun 

Başkan Başkanvekili Sözcü M. A. Yöriiker 
Edirne Diyarbakır İzmir 

M. A'. Giindiuaalp C. Ekin M. Birsel 

Ankara 
N. C. Akktırman 

Aydın 
R. Alpman 

Bursa 
S. T. Arsal 
Diyarbakır 
/. H. Tigrel 

İzmir 
S. Dikmen 

Tokad 
R. A. Sevengil 

Yozgad 
S. îçoz 

Ankara 
C. Gölet 

Balıkesir 
E. Altan 

Bursa 
F. Bük 

Diyarbakır 
'§. üluğ 

Kırşehir 
Ş. Torgut 

Urfa 
E. Tekeli 

ANKARA MİLLETVEKİLİ HIFZI OĞUZ BE-
KATA VE 2 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

MADDE 1. — 4459 sayılı Kanunun ikinci mad
desinin ikinci fıkrasına aşağıdaki hüküm eklen
miştir : 

«Bu binaların ve müştemilâtının yapılmasın
da, genişletilmesinde ve onarılmasında kadınlar 
çalıştırılamazlar.» 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

MADDE 
yürütür. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

- Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞt 

Köy Ebeleri ve Köy Sağltk Memurlart Teşkilâtı ya
pılmasına ve 3017 say üt Sağltk ve Sosyal Yardtm 

. Baknliğt Kuruluş ve Memurlart Kanununun ba
zı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun

da değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 9 . VH . 1943 tarihli ve 4459 sa
yılı Kanunun ikinci madesinin ikinci fıkrasına 
aşağıda yazılı hüküm eklenmiştir: 

Bu binaların ve müştemilâtının yapılmasın
da, genişletilmesinde ve onarılmasında kadınlar 
çalıştırılamaz. 

MADDE 2. — Teklifin ikinci maddesi ayniy
le kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin üçüncü maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 
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S. Sayısı: 202 
Arazi Vergisi Kanununun 9 ncu maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı ve İçişleri, Maliye, Tarım 

ve Bütçe Komisyonları raporları (1/77) 

T. C. 
Başbakanlık 

MuaiMlât Genel Müdürlüğü 6 . XII . 1946 
Tetkik Müdürlüğü >.. \ 

;Sto?/ı ; 71/677, 6/2851 - ; 
* Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

1833 sayılı Arazi Vergisi Kanununun 9 neu maddesinin değiştirilmesine dair olup Maliye Ba
kanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 26 . XI . 1946 tarihli toplantısında Yüksek Meclise 
sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
U. Peker 

Gerekçe 

Özel İdarelerin sabit gelirleri Ötedenberi görevlerinin, gerektirdiği giderleri lâyikiyle karşıh-
yamıyordu. 

Bugünkü malî ve ekonomik şartların ağırlığı kendilerini çok müşkül bir duruma düşürmüş
tür. Bundan başka türlü ve önemli memleket işlerinin gelişimi ve birçok eşya ve malzeme fî  
yatlarının yükselmesi karşısında demlide edilen işlerle diğer görev ve müesseselerin idare ve 
idamesi hususunda büyük güçlükler hâsıl olmakla ve ekseriya Hazineden yardım yapılmak mec
buriyetinde kalınmaktadır. 

Sabit gelirlere bağlı ulan ve buna mukabil hizmet mevzuları genişi iyen bu idarelerin gelirleriyle 
masrafları arasında bir muvazene tesisi zarureti vardır. Bu itibarla mezkûr idarelerin malî ba
kımdan mâruz kaldıkları müşkül dıuıınıu önlemek için, bu idarelere ait vergiler arasında yeralan 
ve. en müsait görülen 1833 sayılı Arazi Vergisi Kanunu gereğince arazi ve iratlı, iratsız arsala r-
ıcian alınmakta olan vergi nispetlerinin artırılması düşünülmüştür. 

Tahsil masraflarının çokluğuna rağmen özel İdarelere 14 milyon lira civarında bir gelir sağ
ıl ıyan bu verginin matrahı 2901 sayılı Kanun hükümleri dairesinde arazinin alım ve satım kıyme
ti. kurak ve sulu oluşu ve bilhassa verim kabiliyeti nazarı dikkate alınarak takdir olunan kıymet
leridir. 

Vergi her ne kadar araziye takdir olunan kıymet üzerinden alınmakta ise de haddi zatında mah
sulâtı da istihdaf ettiğine şüphe yoktur. Arazi kıymetlerinin takdir olunduğu 1936,1037, ve 1938 
yıllarında araziden alınmakta olan mahsul kıymetlerinde ve arsaların satış fiyatlarında bugünkü
ne nazaran beş misli derecesinde bir düşüklük mevcuttu. İkinci dünya harbinin doğurduğu ola
ğanüstü durum dolayısivle Toprak mahsulleri fiyatlarında ve satış kıymetlerinde evvelki fiyatlara 
nispetle artış derecesinin bugün dahi beş misle yakın bulunması, diğer taraftan 4429 ve 4553 nu
maralı kanunlarla alınmakta olan. Toprak Mahsulleri Vergisinin tamamen kaldırılması ve köy
lünün mahsulât üzerine müesses başkaca bir vergi ile ödevli bulunmaması gibi sebepler ve arsa kıy
metlerinde bariz bir şekilde mevcut olan artış muvacehesinde vergi sisteminin de bu esasa uy-



dııruması teklif adaletinin icaplarından sayılmakladır. 
I)u itibarla normal zamanda araziden alman hasılat ve arsaların satış kıymetleri nazara alın

mak suretiyle binde on ve binde beş olarak tâyin edilmiş olan vergi nispetlerinin, hasılat kıymet
lerinde ve satış bedellerinde müşahede olunan bu yükseliş karşısında binde elli ve binde yirmi 
beşe çıkarılnıajsı gerekmektedir. 

Ancak halihazır vaziyet dolayısiyle bu kıymetlerin henüz istikrar kesbetnıiş bulunduğunu ka
bul etmek mümkün olamayacağından, ve köylünün daha fazla tazyik edilmesi ve arsa kıymetlerinin 
daha fazla yükselmesi de doğru bulunmadığından bu nispetlerin binde yirmi ve binde ona çı
karılması suretiyle tevazün temini işin icaplarına uygun düşmektedir. 

Diğer taraftan verginin tahakkuk ve tahsiline ait bütün işlemler mevcut ve müesses kadro
larla temin edilecek ve yapılacak nispet yükselmesinin ve bundan mütevellit zammın tahsili 
Özel İdarelere munzam bir külfet tahmin etmiş olmayacaktır. 

Vergi nispetlerinin çoğaltılması suretiyle Arazi Vergisine zam yapılmasındaki maksadın, yukar
da açıklandığı veçhile özel İdarelerin malî durumlarını düzeltmek olduğuna göre verginin iki 
kat artmasiyle 4759 ve 1454 sayılı Kanunlarla tefrik olunan hisselerin bu miktara muvazi olarak 
artması suretiyle beklenilen gayenin tahakkukunu sağlamış olnııyacaktır. 

Bu itibarla 4759 sayılı Kanunun 3 neü maddesinin (C) fıkrasiyle ayrılmakta olan % 3 köy 
idareleri sermaye payının yüzde bir buçuğa ve 1454 sayılı Kanunun 13 neü maddesine tevfikan 
ayrılan yüzde altı Ziraat Bankası iane hissesinin de yüzde üçe indirilmesi suretiyle bir muvazene 
tesisi maksadın tahakkuku bakımından doğru bulunmuş ve bu sebeple ikinci madde tanzim olun
muştur. 

Arzohınaıı sebepler karşısında Özel İdarelerin bugünkü malî durumlarının düzenlenmesi ve 
kendilerine mevdu hizmetlerin görülebilmesini sağlamak için Arazi ve Iratlı, İratsız arsalar Vergisi 
nispetlerinin iki kat artırılması zaruri bulunmuş ve tasarı bu maksatla hazırlanmıştır. 

içişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
lci§leri Komisyonu 

Esas No. 1/77 
Karar No. 19 

21 . IV . 1947 

Yüksek Başkanlığa 

1833 sayılı Arazi Vergisi Kanununun 9 ncu 
maddesinin değiştirilmesine dair olup Maliye 
Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulun
ca Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
tasarısı Komisyonumuza havale olunmakla İçiş
leri, Maliye, Ticaret ve Tarım Bakanları huzıı-
riyle incelendi. 

Tasarının tümü üzerinde açılan müzakerede 
İkinci Dünya Harbinin doğurduğu olağanüstü 
şartlar karşısında eşya ve.malzeme ve hizmet be
dellerinin bir kaç misli yükselmesiyle özel İda
relere mevdu âmme hizmetlerinin gerektirdiği 
masrafların çoğalması ve bu hizmetlerin türlü 
ihtiyaçları tatmin edecek şekilde genişliğe yüz 
tutması karşısında gelir kaynakları mahdut ve 

sabit mahiyette bulunan öazel tdrelerin bütçe
lerini denkleştirmek hayli zorlaşmış, umumi 
bütçeye dâhil masrafların muvazi şekilde art
masına karşı muhtelif kanunlarla Devlet kendi 
gelir kaynaklarını daha ziyade veri inlendirmiş 
olduğu gibi Belediyelerin ve diğer âmme idare
lerinin gelir kaynaklarındaki seyyaliyete karşı 
özel idareler varidatının donmuş mahiyette kal
ması arzolunan müşkilâtı büsbütün arttırmış 
ve yeni mevzuatla geliri çoğaltmak çarelerini 
araştırmak lüzumunda ittifak edilmiştir, özel 
İdare gelirlerinden yol parasının yeni ölçülerle 
daha âdil esaslara bağlanmasını sağlıyan kanun 
teklifinin Hükümetçe hazırlanmakta olduğu an
laşılmıştır. Bina vergilerinin içinde bulunduğu-
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muz şartlar bakımından bir santim dahi 
zamma tahammülü olmadığı meydandadır. Ge
riye Arazi Vergisi kalıyor. Arazi Vergisi 
tarhiyatınm esası olan 1936 yılında başlayıp 
1938 yılında sona eren umumi tahrirde alım sa
tım kıymetlerine ve toprağın verimini ve yetiş
tirdiği mahsulü fiatiyle taayün etmiş gayrisâfi 
iradına göre konulan kıymetler geçen sekiz on 
yıl içinde beş misline kadar artmış olmakla bera
ber toprak mahsulleri fiyatlarının dört beş mis
li ve daha fazla tezayüt eylediği de görülmek
te olduğundan, hususiyle harb yıllarının zarure
ti ile başvurulan Toprak Mahsulleri Vergisi de 
ilga edildiğine göre toprak sahibi çiftçi üze
rinde Azari Vergisinden baışka vasıtasız vergi 
hâlinde bir külfet kalmadığından özel idarele
rin işbu gelir kaynağı üzex*inden bir miktar art
tırmağa tahammülü olduğu teklif adaleti bakı
mından da tezahür eylemektedir. Arkadaşlar
dan bazıları reel vergi mahiyetinde bulunan ve 
donmuş kıymet üzerinden alman gayrimenkul 
sermaye vergisi karakterini taşıyan bu vergi
nin doğrudan doğruya toprağın verimini istih
daf etmediğini ve tahakkukunun hâsılatın var
lığına yokluğuna azlığına çokluğuna bağlı bu
lunmaması bakımından esasında adalet olmadı
ğı gibi umumi tahrir sırasında bazı il ve il
çelerde bariz olarak görülmekte olan nispetsiz 
kıymet tesbitleri de mükellefler arasında vergi 
yükünü paylaşmak bakımından aykırı ve ada
letsiz durumlar yaratmakta iken buna bir misli 
zam icrası aynı nispetsizlikleri bir misli daha 
kabartma neticesi vereceği düşüncesini ileri sür
müştür. 

özel İdare bütçelerinden maaş olan muallim, 
memur ve hizmetlilerin muadili Devlet memur
ları gibi son kanunlarla arttırılmış olan ödenek
lerinin farkları karşılığı olark 35 731 200 liraya 
ihtiyaç olup bunun 142 340 127 lirası Devlet Ha
zinesinden yardım olarak verilmekte geriye 
21 390 073 lira kalmakta, bunun da 11 000 000 
lirasını işbu teklif veçhile arazi vergisine yapı
lacak bir misli zam ile mütebakisini de yol var-
gisinden yapılması düşünülen artırmalarla karşı
lanacağı İçişleri Bakanı tarafından ifade edildi
ğine göre arazi vergisini bir misli artıracak 
yerde gümrük varidatının tezayüdünden yahut 
Toprak Mahsulleri Ofisinin harice satışlarının 
kârından bu karşılığı sağlamaya yol bulunup bu-
lunamıyaeağı araştırılmış Devletin içinde bulun

duğu şartlarla yakın âtinin taşıdığı ihtimaller 
karşısında gümrük varidatında malî yılın ilk üç 
ayında görülen tezayüt yıl sonuna kadar ayni 
tempo ile devamına güvenmek ihtiyata uygun ol-
mıyacağı gibi mesut bir ihtimalle devam etse 
dahi bu artışların esasen Devlet Bütçesinde 
mevcut açığı karşılıyacağı Maliye Bakanı açık
lamasından anlaşılmıştır. Ofisin harice satışla
rından hâsıl olan elli milyon raddesindeki kârı, 
35 milyonun tanzim satışlarının zararını karşı
ladığı, geriye kalan 15 milyonu da Hazineye ait 
olan kazanç vergisiyle Ofisin istihsal merkezlerin
de vüeude getirilmesi iktiza eden tesislerin yapıla
cağı Ticaret Bakanı tarafından açıklanmıştır. 

Bu suretle arazi vergisinin zamdan gayri bir 
çareye tevessül edilerek özel idare bütçelerinde 
tesisi matlup olan muvazeneyi sağlamaya im
kân kalmadığına göre Hükümetçe tanzimi der
dest yeni özel İdareler Kanunu tasarısı ile Ana
yasamızın kabul ettiği görev ayrılığı prensipi 
çerçivesi içinde illere tevdii gereken mahallî 
görevlerin portesini yeniden gözden geçirerek 
bunların bütün ihtiyaçlarını etrafiyle karşılıya-
cak ve ileri yılların her türlü inkişaflarına aynı 
seyyaliyetle cevap verecek yeni tatminkâr ge
lir kaynakları bulununcaya kadar Arazi Vergi
sine bir misli zammedilmesi zaruretiyle karşı
laşılmıştır. 

Bugünkü konjöktür Türkiye'mizde tesbit 
edilen millî gelir yedibuçuk milyar Türk lirası 
raddesinde tahmin edilmekte ve toprak mah
sulleri 3 750 000 000 lirayı bulmaktadır. 1936 -
1938 tahririne dâhil Arazi Vergisiyle mükellef 
olan saha 20 450 218 hektar olup İnimin o se
nelere ait kıymet yekûnu 1 536 754 033 lira 
olduğuna göre vasati kıymet hektar başına 75 
lira 15 kuruş, dekar başına da yedi bucuk 
liradan ibarettir. Bu hesaba göre bir dekar tar
lanın vasati vergisi yedibuçuk kuruş tutmakta
dır. Kıymetleri bu vasatinin üstünde olan tütün, 
pamuk, ve diğer sınai bitkiler yetiştiren arazi* 
ile bağ, bahçelerin hususiyle üzüm. incir, fın
dık ve emsali 7 Eylül Kararından müstefit 
mahsûlleri yetiştiren yerlerde bir misli zam
mın hissolunur hiçbir tesiri görülmiyeceği gibi 
hububat yetiştiren ve konulmuş kıymetleri zikri 
geçen vasatinin dununda bulunan arazide de 
vergiye yapılacak bir misli zam nihayet ya
rım kilodan bir kiloya kadar dekar başına 
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arpa, buğday, yulaf bedeline ancak teka
bül. edecektir. 

Azınlık reyine taraftar olan arkadaşların 
bahsettikleri nispetsizlikleri gidermek üzere 
Arazi Vergisinde ferdî tadilâta gitmek yolu her 
zaman açık olduğu gibi bu tadillerde günün 
olağanüstü şartlarının gerektirdiği kıymetlerden 
ziyade toprağın verimini ve gayrisâfi iradını ta
dile esas tutmaya mevzuatımız müsaittir. Geçen 
umumi tahrirden bugüne kadar aradan 8 - 10 
sene geçmiş olmak itibariyle yeniden icrası dü
şünülecek olan bir umumi tahrirde en üstün 
bir itina sarf edildiği dahi. farzolunsa ve topra
ğın verimi, değeri ve bütün şartları üzerinde en 
hassas bir nispeti âdile tesis edilebileceği tasav
vur olunsa dahi bütün bu ameliyenin gerektirdi
ği zaman, teşkilât, masraf ve külfete karşı vere
ceği neticenin mükellefler hakkında şimdikinin 
belki birkaç, misli, külfeti tazammun edeceği he
saplanırsa üzerinde ençok durulan nispetsizlik
leri ıslaha da ferdi tadilâtla yol bulunduktan 
sonra yukarıda tafsilâtı arzedilen zaruret mu
vacehesinde Arazi Vergisine üç sene müddetle 
bir misli zam icrası mükellef lehine pek ehven 
düşeceği nazara alınarak tasarının esas prensipi 
çoğunlukla uygun görülerek maddelere geçilmiş 

1833 sayılı Arazi Vergisi Kanununun 9 neu 
maddesinin değiştirilmesi hakkında Maliye Ba
kanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın 6 . XII . 
1946 tarihli ve (i/ 2851 sayılı tezkeresiyle Yük
sek Meclise sunulan kanun tasarısı İçişleri Ko
misyonunun raporiyle birlikte komisyonumuza 
havale olunmakla İçişleri ve Maliye Bakanları
nızı huzııriyle incelenip görüşüldü. 

Gerekçedeki açıklamalarla İçişleri Bakanı 
parafından verilen izahattan memur maaşlarına 
yapılan son zamlar dolayısiyle özel idare büt
çelerinde takriben kırkbirbuçuk milyon lira
lık bir açıkla karşılaşıldığı, sağlanan bir kısım 

ve birinci madde bu bir misil zammın muteber 
olduğu 1947, 1948, 1949 yılları ile takyit edilme
sinde Hükümetle mutabık kalınarak ibare ve ta
sarının başlığı ona göre değiştirilmiş ikinci, 
üçüncü ve dördüncü maddeleri aynen kabul 
mistir. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
İşişleri Ko. Başkanı Başkan V. Sözcü 

Tekirdağ Çoruh Kars 
('. Uy badın Muhalifim. .1. Eyidoğan 

/I. T üzün 
Kâtip 
İsparta Antalya Baİıkeaeir 

Muhalifini. l\. Kaplan F, Tiriioğlu 
S. Koksal 

Bolu Çorum Giresun 
Muhalifim. S. h'arafoküıoglv Muhalifim. 
L Yalçın E. Dizdar 

Kayseri Gümüşüne Kocaeli Seyhan 
Muhalifim. Muhalifini. ('. Aksu Muhalifim. 
F. Apaydın A. K. Varınca C. Oral 

Sivas Tokad Tokad 
A. Eroin A. O. Pek el U. Güreli 

Yozgad 
/. Olgun 

tasarruflarla açık miktarının otuzbeş milyon 
liraya düşümle bildiği, 1947 Genel Bütçesin
den özel idare ve Belediyelere yapılan onsekiz 
milyon lira raddesindeki yardımdan onüçbuçuk 
milyon lirasının özel idarelere tahsisinden son
ra geriye yirmibir milyon liradan fazla bir açık 
kaldığı, bunun oııbir milyon lirası kadarının ba
his konusu olan tasarı ile Arazi Vergisine bir 
kat zam yapmakla karşılanmasının düşünüldü
ğü ve geriye kalan açığın Yol Vergisine bir ta
kım zamlar yapmak suretiyle giderilmesi teem
mül edilmiş ise de Yol Vergisi üzerinde esaslı 
ve uzun sürecek incelemeler yapılmadan bir ta-

Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 27 . V . 1947 

Esas No. 1/77 
Karar No. 22 

Yüksek Başkanlıağ 
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dile gidilmenin maksadı temin edenıiyeeeği an
laşıldığından açıktan bir kısmının bakaya tah
silâtına âzami derecede önem vermek suretiyle 
ve takriben altı milyon lirasının da Genel Büt
çeden yapılacak yardımla karşılanmasının ka
rarlaştırıldığı, özel idare gelirlerinin en belli 
başlı kaynaklardan olan Bina Vergisinin Buh
ran ve Millî Müdafaa zamlariyle esasen mah
mul bulunması, Yol Vergisine zam yapmanın bil 
vergiye modern bir karetter vermenin esaseiı 
Mukarrer olması dolay isiyle açığı kapatmak ko
nusunda arazi vergisine zam yapmaktan başka 
çare bulunmadığı, şimdiye kadar hiç bir zamma 
tâbi tutulmıyan mezkûr verginin esasen 1936 
senesinde başlayıp 1938 senesinde sona erdirilen 
tahrir kıymetlerine istinadetmesi bakımından, 
halihazırda dört beş misli artan ürazi kıymetle
rine göre, eüzi bir miktardan ibaret kaldığı ve 
buna yapılacak bir kat zammın mükellefler üze
rinde ağır bir tesir yaratmıyacağı, bir kat zam 
yerine arazi kıymetlerinin yeniden tahriri yo
luna gidilirse verginin asgari 4 - 5 misli artaca
ğının şüphesiz bulunduğu, anlaşılmıştır. 

Tasarının müzakeresi dolayısiyle üyelerden 
bir kısmı tarafından hasılat yerine doğuş kıymet
lere istinat eden Arazi Vergisinin aslında bile 
gayri ilmî ve gayri âdil olduğu, memleketimizin 
bazı bölgelerinde toprak kıymetinin verim kabi-

^ liyetine değil, nedretine dayandığı, binaenaleyh 
değerini azlığından alan topraklarda esasen 
ağır olan Arazi Vergisinin bir kat zamla büsbü
tün ağırlaştırılacağı, yapılacak zamla elde edil
mesi umulan gelirin Toprak Mahsulleri Ofisinin 
hububat satışlarından temin ettiği kârdan alııı-
masınm veya mevcut vergilerden bir kısmına 
zamlar yapılarak karşılanmasının veyahut da 
(fenol Bütçeden verilmesinin uygun olacağı, istih
sali arttırmak ana politikamız olduğuna göre 
alınması düşünülen onbir milyon liralık zammın 
bu maksatla mükellef elin ^ bırakılmasının da
ha doğru bir tarzı hareket teşkil edeceği, büyük 
çoğunluğu köylü olan Arazi Vergisi mükellef
lerinin yapılacak zammı tediye kabiliyetinde bu
lunmadıkları ileri sürülmüş ve tasarının bu ba
kımlardan reddi lâzımgeldiği reyinde bulunmuş 
ise de bir sermaye vergisi olan Arazi Ver
gisinin bütün reel vergilerde olduğu gibi 
kıymete istinat etmesinin tabiî bulunma

sına, arazinin hasılatından vergi alan ffleMİo 
ketlerde bile bu hasılatın takdiri olmasına ve' 
hattâ bir kısım memleketlerde arazi vergisine 
ilâveten zirai gelirlerin umumi irat vergisi mat
rahına katılmasına, Büyük Meclise sunulmuş 
olan gelir vergisi tasarısında ise zirai gelirle
rin bu verginin şümulü dışında bırakılmış oldın-
ğunun anlaşılmasına, mevcut arazi vergimizin 
kıymete istinat ettirilmesi dolayısiyle gayri âdil 
neticeler verdiği iddia edilmekte ise de adalet
sizliğin mükellef aleyhine değil, hakiki kıymetle^ 
rin çok dununda kalan kıymetlere istinat edilme--
si dolayısiyle özel idare aleyhinde tecelli etmesi 
ne, henüz katî rakamlarla ifadesi mümkün olfflâ*-
yan Ofis kârının, mezkûr teşekkülün bir vergir 
mükellefi ve kanuna göre birçok hizmetlerle tav
zif edilmiş bir müessese karakterinde olması do
lay isiyle, özel idare açığının itfasına tahsis kı
lınmasının mümkün olmamasına, Devlete ait ver
gilerinden bir kısmına zam yapılmak veya açığı 
tamamen genel bütçeden yapılacak yardımla ka
patmak imkânlarının mevcut olmadığının Maliye' 
Bakanı tarafından sarahaten ve katiyetle ifade 
edilmesine, arazi vergisine yapılacak bir kat 
zammın geliri özel idarelerin Eğitim ve Sıhhat 
Kurulları mensuplarının maaşlarına tahsis edi
leceğine göre maarif ve sıhhat servislerini 
inkitaa uğıatmıyarak intizamla tedvir etmenin 
kalkınma politikasiyle zıt bir durum yaratma
yacağının tabiî görülmesine, arazi kıymetleri ile 
mahsulâtı arziye fiyatlarının bugünkü seviyesi
ne göre arazi vergisi mükellefiyetlerinin tediye 
kabiliyetlerinin tasarlanan zammı kolaylıkla kar
şılayabileceklerinin anlaşılmasına binaen îçişr 
leri Komisyonunun kabul ettiği şekilde arazi ver
gisinin 1947, 1948, 1949 yıllarında bir kat zam
la alınması çoğunlukla kabul edilmiş ve ancak 
zammın 1947 senesinde ne yolda tahsil edileceği 
hakkında bir geçici madde eklenmiştir. 

Havalesi gereğince Tarım Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Maliye Komisyonu Başkanı Sözcü 

îzmir Samsun 
$. A dalan Muhalifim 

R. Isıtan 
Kâtip 

Ur fa Çankırı Elâzığ 
V. (rerger Jt. Dolunay F. Karakaya 
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Kastamonu Kayseri Konya 

H. Çelen K. Gündeş S. Çumrah 
Kütahya Kütahya 
H. Gedik A. Tahtahlıç 

İ m zada bulunmad ı 

Samsun Tekirdağ 
O. Karataş Z. E. Cczaroğlu 

İmzada bulunmadı İmzada bulunmadı 
Tokud 

('. Kovalı 

Tarım Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Tarım Komisyonu 

Ksas No. 1/77 
Karar No. W 

V . 1947 

Yüksek Başkanlığa 

Arazi Vergisi Kanununun 9 ııeu maddesinin 
değiştirilmesi hakkmda Maliye Bakanlığınca ha
zırlanıp Bakanlar Kurulunca Yüksek Meclise ar
zı kararlaştırılan ve Komisyon umu za gönderi
len kanun tasarısı İçişleri, Maliye, Gümrük ve 
Tekel, Ticaret, Tarım Bakanları bulundukları 
halde görüşüldü. 

Gerek Hükümetin ve gerekse lçj^eri ve Ma
liye Komisyonlarının gerekçelerinden ve İçiş
leri Bakanının açıklamalarından da anlaşıldığı
na göre, memur maaşlarına yapılan son zam
lardan özel idare bütçelerimle 35 milyon lira bir 
açık görülmektedir. 

Bir takım tasarruflar ve 1947 bütçesinden 
yapılan 14 milyon liralık yardımla geriye 21 
milyon lira bir acık kalmaktadır. Bunun 11 
milyon lirası kadarının Arazi Vergisine bir kat 
zam yapmak suretiyle kısmen karşılanacağı ve 
bakiyesinden 2 milyonunun bakaya tahsilâtiyle 
ve geri kalanın da yine Maliye Bakanlığının yar-
dımiyle karşılanacağı düşünülerek tasarı hazır
lanmıştır. 

İçişleri ve Maliye Komisyonlarının çoğunluk
la kabul ettikleri bu tasarıda özel idarelerin zor 
durumunu Komisyonumuz da takdir etmektedir. 

Bu düşünce ile dir ki; Komisyonumuz bu açı
ğın aşağıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı 
üzere Arazi Vergisine zamdan başka yollardan 
kapatılması cihetlerini araştırmıştır. 

Tekel maddeleri mamullerine zam ve toprak 
Mahsulleri Ofisi kârlariyle bu açığın karşılan
ması hususunda Komisyonumuzda Gümrük ve 
Tekel ve Ticaret Bakanları huzurlarivle uzun 

görüşme ve incelemelerde bulunulmuş ise de 
bunların imkânsızlığını her iki Bakan da ileri 
sürmüşlerdir. Dahilî istikrazlara 10 milyon lira 
daha ilâvesi düşüncesini de Maliye Bakanı mü
sait bulmamıştır. 

Türkiyemizin tabiat ve iklim şartlarındaki 
zorluklan yenecek ve zirai istihsali verimli, 
kazançlı bir hale koyacak çeşitli tesis ve vasıta
ları tamamlamak için daha uzun zamanlar ça
lışmak mecburiyetinde olduğumuz malûmdur. 
Önemle ele alınan sulama ve taşıknılardan ko
ruma tesislerimizle topraklarınızı kuraktan, don 
ve seylap tehlikelerinden kurtaracak bir hale ge
tirmek, tohumlarımızın tamamen ıslahı, güb
releri yakmaktan kurtarıp toprağa verecek ve 
kuru zirat sistemimizi ve zirat bilgilerini köy
lere yayacak ve yeni istihsal alet ve makine
leriyle çiftçiyi teçhiz edecek, haşere ve diğer 
nebati Hastalıklarla geniş mikyasta savaşacak ve 
zirai krediyi ihtiyacımız hacminde genişletecek 
mesut duruma ulaşmak yolunda olduğumuz ve 
fakat henüz başlangıç devrinde bulunduğumuz 
gözönüne alınınca bu günkü gayrimüsait ve ta
lihe bağlı ziraat hayatı içinde müstahsili isteni
len refaha kavuşturacak verim ve kazanç bek-
lenemiyeceği anlaşılır. 

Yurdun mühim bir kısım çiftçi nüfusu dağlık 
mıntakalarda dar ve verimsiz topraklar üzerin
de yaşamkta ve yıllık gelirleri ihtiyaçlarına ye-
tememekte olduğundan memleketin başka yerle
rinde amelelik ederek yaşmak zorunda bulun
dukları bir hakikat olduğuna göre, bu vaziyeti 
bilen Hükümetimiz âdil esaslara davanan veni 
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Gelir Vergisi tasarısında çiftçileri bu vergiden 
istisna etmek ve 750 lira kadar olan yıllık ge
lirleri mükellefiyet dışı tutmak gibi çok isa
betli bir karara vardığı nazara alınınca en dü
şük geçim haddinin dununda gelirleri olan bu 
mmtakalar çiftçilerini az da olsa evleviyetle 
vergi zammına tâbi tutmamak ieabeder. 

İklimi müsait, toprağı verimli ve çeşitli zi
raatı olan sahalarımız için bu zammın kabu
lünde tereddüt edilemezse de, bunları birbirin
den ayırmadaki müşkülât ve sebep olacağı mas
raflar ve açığın azlığını gören Komisyonumuz, 
Maliye Bakanlığının, Özel İdarelerin açıkları 
için yaptığı ve yapacağı 20 milyon liradan faz
la yardıma 10 milyon lira daha eklenmesinin 
en uygun hal çaresi olacağı neticesine varmış
tır. 

Havalelerine göre Bütçe Komisyonuna gön

derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Tarım Komisyonu 

Başkanı Sözcü Kâtip 
İzmir Manisa Manisa 

it. Koketi Y. özey JI, Öztarhan 
Antalya Bursa Aydın 

I/. Korkut A. Duru t N. Göktepe 
Çorum Denizli 

Ar. Atalay C. Çalgüner 
İstanbul Kırklareli 
(•. Baban Z. Akın 

İmzada bulunamadı 
Malatya Malatya 

A. Esenbel M. N. Karaköylü 
İmzada bulunamadı 

Maraş Seyhan Siird 
.1. Yayctoğlu K.Ener A. İt. Esen 

Sinob İzmir Giresun 
E. Kök S. Gi\Jcüo()lu F. Yüzath 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. n. M. M. 
lîütce Komisyonu 

Esas No. 1/77 
Karar No. 104 

11 . VI . 1047 

Y üksek Başkanlığa 

183o sayılı Arazi Vergisi Kanununun 9 ncu 
maddesinin değiştirilmesine dair Maliye Ba
kanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın 6 . XII . 
1946 tarihli ve 6/ 2851 sayılı tezkeresiyle Yük
sek Meclise sunulan kanun tasarısı İçişleri ve 
Maliye Komisyonları raporlariyle birlikte Ko
misyonumuza verilmekle Maliye Bakam Halit 
Naz m i Keşmir ve İçişleri Bakanı Şükrü Sök-
mensüer hazır oldukları halde incelenip gÖrü-
rüşüldü. 

Tasarı, Arazi Vergisinin bir misli arttırılma
sını istihdaf etmekte, ve buna mütedair hüküm
leri ihtiva eylemektedir. 

Hükümet gerekçesinde, il özel idareleri ge
lirlerinin ötedenberi ihtiyaçlarına kifayet etme
diği ve fiatlarla aylıklardaki artışların Özel ida
releri bütçe durumlarını güçleştirdiği ve bu 
vaziyette umumi bütçeden yardım yapıldığı, an
cak bu yıl memur ve hizmetliler aylık ve üc
retlerine yapılan zamlar sebebiyle husule gelen 

açığı kapamak için, umumi bütçeden yapılan 
yardım yanında başka tedbirlere de tevessül 
edilmesi zaruri bulunduğu ve gelir kanaynakları 
arasında arttırma imkânı görülebilen tek kay
nağın Arazi Vergisi olduğu delilleriyle izah edil
mekte ve bu tasarının bu sebeple hazırlandığı 
açıklanmaktadır. 

Tasarı, havale edildiği İçişleri ve Maliye 
Komisyonlarında çoğunlukla ve bazı değişik
liklerle kabul edilmiş re isteği üzerine tasarı
nın havale edildiği Tarım Komisyonu, esas 
bakımından tasarının reddi noktai nazarında 
bulunmuştur. 

İl özel idarelerinin, kanunlarla, belirtilmiş 
kaynaklardan elde ettiği gelirin, bu gün ille
rin en zaruri masraflarını dahi karşılamadığı 
ve bütçelerinde mevcut açığı kapatmak için ye
ni kanun tedbirleri alınması gerektiği hususla
rında işi incelemiş olan Komisyonlar ve üyeleri 
birleştiği gibi, Komisyonumuzda bu nokta açık-
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ça belirtilmiştir. 
Komisyonlarda tartışma konusu olan nokta, 

alınacak tedbirin ne olması lâzımgeleceğı hu
susundan ibarettir. 

İçişleri ve Maliye Komisyonlarında, azın
lıkta kalan üyeler, Arazi Vergisinin; toprağın 
verimi ile ilgili olmıyarak doğmuş kıymet üze
rinden alınan bir gayrimenkul sermaye ver
gisi mahiyetinde olması itibariyle esas bakımın
dan ilmî ve âdil bir vergi olmadığı, muhtelif 
yerlerde kıymet takdirinde görülmekte olan 
nispetsizliğin de bir adaletsizlik teşkil ettiği 
bu vaziyette esasen ağır bir vergi olan Arazi 
Vergisini artırmanın bu vaziyeti ağırlaştıraca
ğını ileri sürmüşler ve bunlardan bir kısım 
üyeler de bu açığın Toprak Mahsulleri Ofisi 
nin kârlarından ayrılacak para ile veya umumi 
bütçeden yapılacak yardımla kapatılması uy
gun olacağı mütalâasında bulunmuşlardır. 

Tarım Komisyonu; raporunda da etraflı şe
kilde izah edildiği üzere, başka membalardan 
yeni bir gelir sağlanması imkânsızlığını tesbit 
ettikten sonra, iklimi müsait, toprağı verimli 
ve çeşitli ziraati olan sahalar için Arazi Vergi
sini artırmanın kabulünde tereddüt edilmez de 
dağlık mıntaka, ve dar ve verimsiz topraklar
da yaşıyaıı mühim bir çiftçi kütlesinin, geliri 
ihtiyaca kâfi bir halde bulunmadığını ve 
bunların vergi mükellefiyetinin alınmaması lâ-
zımgeldiğini bunları ayırmada müşkülât ve se
bep olacağı masraflar ve açığın azlığı sebe
biyle, umumi bütçeden yapılan 20 milyon lira 
yardımın daha 10 milyon lira artırılması uy
gun olacağı kararma varmıştır. 

İçişleri ve Maliye Komisyonları çoğunlu
ğunu teşkil eden üyeler, adı geçen Komisyon
lar raporlarında etraflıca belirtildiği üzere; 

I - özel İdarelerin diğer kaynaklarını teş
kil eden vergilerin artırılması mümkün olma
dığı; 

II - Gümrük Vergisine bir zam icrası, Top
rak Mahsulleri Ofisi kârının buraya tahsisi su-
retleriyle açığın kapatılması doğru ve mümkün 
olamıyacağı; 

ITI - Arazi Vergisine zam icrası ise; 
a) Arazi kıymetlerinin tahririn yapıldığı 

1036 - 1938 yıllarına nazaran arttığı; 
b) Toprak Mahsulleri Kıymetinin de halen 

eski kıymetlerden fazla olduğu; 

c) Harbin sona ermesi üzerine, Toprak 
Mahsulleri Vergisinin ve esasen hemen hemen 
toprak mahsullerinden ibaret olan ihra
catımızdan alınan ihracat Vergisinin kaldı
rıldığı; 

d) Millî gelirden, Toprak Mahsulleri hissesi 
3,75 küsur milyar lira olduğu buna mukabil 
Arazi Vergisine matrah teşkil eden kıymetin 
l,f> küsur milyar ve alınan verginin 11 küsur 
milyon liradan ibaret bulunduğu; 

e) Artırılacak verginin dekar başına va
sati 7,5 kuruş bir zam tesiri yapacağı; 

Gibi sebepler ve teklif adaleti icapları gözö-
nünde tutularak, yerinde ve haklı görüleceği 
ve bu artırmanın tahammülü aşan bir fazlalık 
teşkil etmiyeeeği; 

IV - Yeniden arazi kıymetlerinin tahririne 
gidilmesinin bugünkü ihtiyaca cevap veremiye-
ceği; mütalâalarına istinat ederek esas itiba
riyle verginin artırılmasını ve ancak Mahallî 
İdareler ihtiyaçlarını muvazeneli bir şekilde 
karşılıyacak gelirlere ait tedbirlerin düzen
lenmesine kadar bu zammın alınmasını sağla
mak için de artırmanın 1947 - 1949 malî yıl
larına ait üç yıllık bir devreye hasredilmesini 
kabul etmişlerdir. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde, işi 
daha evvel inceliyen Komisyonların raporların
da bahsi geçen noktalar ve mütalâalar üzerin
de etraflı görüşmeler yapıldıktan ve umumi 
bütçe tatbikatının bugünkü durumu hakkındaki 
açıklamalar ve bu yılın mütaakıp aylarındaki 
seyrine dair tahminler de incelendikten sonra; 

I - Umumi bütçeden bu yıl bütçesiyle yapı
lan 14 milyon lira ve bundan sonra yapılma
sı derpiş edilen 6 milyon lira yardımdan fazla 
bir yardımın yapılması mümkün görülemediği; 

II - İl özel İdarelerine tahsis edilen diğer 
vergi kaynaklarına başkaca zam yapılması doğ
ru olamıyacağı ve Arazi Vergisinin bir kat ar
tırılmasının, alınabilmesi mümkün görülen ted
birlerden olduğu; 

Neticelerine varmış ve bu konuda içişleri 
ve Maliye Komisyonları raporlarında çoğunluk 
kararında istinat edilen sebepleri yerinde gör
müştür. 

Ancak 1938 yılından sonra gerek ferdî ve 
gerek mevzii yapılan kıymet takdirlerinin de 
nazara alınması ve kıymet yoksa 1938 yılındaki 
kayıtlı kıymetinin veya yeniden takdir edile-
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eek 1938 yılı kıymetinin nazara alınması ve şa
yet 1938 den sonra bir değişiklik olmuş ve bu 
kıymet 1938 den yüksek ise bu kıymete göre 
hesaplanacak verginin iki misli hesap edilmesi 
ve ancak bugünkü kıymete göre alınan vergi 
daha fazla ise, bu miktarın da indirilmemesi 
Komisyonumuzca uygun görülerek tasarıda ge
rekli değişiklik yapılmıştır. 

Bu artırmanın üç sene müddetle temdidi de 
aynı sebeple kabul edilmiş ve ikinci madde 
hükümlerinin de aynı müddetle yürürlükte ka
lacağı tasrih edilmek suretiyle ve ifade değişik
liği ile tasarı kabul olunmuştur. 

Yüksek Kamutayın onayına arzedilmek üze
re Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
Edirne Diyarbakır izmir 

M, W, Gündüzalp C. Ekifi JH. Birsel 

Kâtip 
Ankara Ankara Ankara 
F. öymen N. C. Akkerman C. Gölet 

Aydın Balıkesir Balıkesir 
R. Alpman S. Altan 8. örgeevren 

Bursa Diyarbakır Diyarbakır 
F. Bük V. Dicleli î. H. Tigrel 

Diyarbakır Kırşehir Niğde 
Ş. üluğ §. Torgut R. Gürsoy 

Kastamonu 
Vergi zammının geçen aylara teşmil edilmesi 
doğru olamıyacağından bu yıl için zammın 
son altı aya yani verginin yarısına hasrı mu* 

vafık olacağı kanaatindeyim, 
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HÜKÜMETIN TEKLIFI 
- 1 0 -

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN D E Ğ I Ş T I R I Ş Î 

1833 sayılı ve 27 . VI . 1931 tarihli Arazi Ver
gisi Kanununun 9 ncu maddesinin deği§tirilme-

sine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1833 sayılı ve 27 . VI . 1931 
tarihli Arazi Vergisi Kanununun 9 ncu maddesi 
aşağıdaki çekilde değiştirilmiştir: 

Arazi Vergisi a^ağjçla yazılı nispetler üzerin
den alınır. 

A) Arazi ve iratlı arsalar için kıymetleri
nin binde yirmisi; 

B) iratsız arsalar için kıyır> etlerinin binde 
onu; 

MADDE 2. — 4759 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin (C) fıkrası gereğince köy idareleri 
sermaye payı adiyle ayrılmakta olan yüzde üç
ler, yüzde bir buçuğa ve 1454 sayılı Kanunun 
13 ncü maddesi muucibince tefrik olnan yüzde 
altı Ziraat Bankası iane hissesi de yüzde üçe 
indirilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun 1 Ocak 1947 tari
hinde yürürlüğe girer ve 1 nci madde hükmü 
1947 bütçe yılı vergilerine de uygulanır. 

MADDE 4. — Bu kanunu içişleri ve Maliye 
Bakanları yürütür. 

Başbakan 
B. Peker 

Devlet Bakam 
M. A. Renda 

Millî Savunma Bakanı 
C. C. Toydemir 

Dışişleri Bakanı 
H. Saka 

Millî Eğitim Bakanı 
Jlept Ş. Sirer 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

M. ökmen 
Adalet Bakanı 

Ş. Devrin 
içişleri Bakanı 
Ş. Sökmensüer 
Maliye Bakanı 
H. N. Ke§mir 

Bayındırlık Bakanı 
Ç. K. Incedayı 

Arazi Vergisine üç sene müddetle bir misli zam 
yapılmasına dair hsmunjasarıaı 

MADDE 1. — 1833 sayılı Kanuna göre alın
makta bulunan Arazi Vergisi, 1947, 1948 ye 1949 
yıllarında bir kat fazlasiyle tahsil olunur. Bu faz
lalar tamamen özel idarelere aittir. 

MADDE 2. — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 3. — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 4. — Hükümetin teklifi aynen. 
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MALİYE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTÎRÎŞÎ 

Arazi Vergisine bir misli zam yapılmasına dair 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — İçişleri Komisyonunun teklifi 
aynen. 

MADDE 2, — Hükümetin teklifi aynen. 

GEÇÎCÎ MADDE — 1947 yılına ait zammın 
birinci taksiti daimî komisyonun mütalâası alına
rak ve iller tarafından tâyin olunan süre içinde, 
ikinci taksiti ise asıl verginin ikinci taksitiyle bir
likte tahsil olunur. 

MADDE 3. — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 4. — Hükümetin teklifi aynen. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN P S â t p İ B İ g l 

Araziyergişme bir misli zftm yapılmasına dair 
kanun trnarm 

MADE 1. 27 . V I . 1931 tarihli ve 1833 sayı
lı Kanuna göre alınmakta bulanan Arazi Vergi
si 1947, 1948 ve *94& yıllarında bir kat fazla-
siyle tahsil olunur. 

1938 yılından sonra her ne sebeple olursa ol
sun kıymeti değiştirilen veya yeniden kıymeti 
takdir edilen her hangi bir yerde bu madde ge
reğince alınacak zamlı vergi; mevcut ise bu ye
rin 1938 yılındaki mukayyet kıymetine, değilse 
yeniden takdir edilecek 1938 yılındaki kıymeti
ne göre tesbit edilecek verginin iki katını geçe
mez ve 1938 yılından sonra takdir edilen kıyme
te göre alınmakta olan vergiden daha az ola
maz. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı üç yıl 
süresince 4759 sayılı Kanunun üçüncü maddesi
nin «C» fıkrası gereğince, koy idareleri serma
ye payı adı ile aynlmakta olan %3 1er 1,5 a ve 
1454 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi mucibin
ce tefrik olunan % 6 Ziraat Bankası iane hisse
si de %3 e indirilmiştir. 

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

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

( S. Sayjaı: E02) 
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Ekonomi Bakanı Sa. ve Sos. Y. Bakam 

T. B. Balta Dr. B. Uz 
OfimrOk T« Takal Bakanı Tarım Bakam 

2*. Coşkon F. Kurdtğlm 
Ulaştırma Bakam Tiearat Bakanı 

Ş. K»çmk A. U 
Çalışma Bakanı 

Dr. 8. Irmak 

- * • » • 

(S . Sayın: 202) 



S. Sayısı: 203 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçs Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/200) 

t. c. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 4 .Vİ. 1947 
tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71-842, 6-1558 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı. (A) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 31 . V . 1947 tarihinde Yüksek Meclise 
sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu arzederim; 

Başbakan 
B. Peker 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 194? yilı feütçesine bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı gerekçesi 

Atalarımızın bize yadigâr olyarak bıraktıkları âbidelerimizin hemen hepsi esaslı önârımâ muhtaç 
bir durumda Cumhuriyet Hükümetine intikal etmiştir. 

Senelerdenberi bu konu üzerinde önemle çalışmakta bulunan Vâkiflâr Genel Müdürlüğü acele 
onarıma muhtaç olanlarından başlamak suretiyle bir kısmının onarılmasını temin etmiştir. Bir kıs
mını da kurtarmaya çalışmaktadır. 

Fakat bunların sayısına ve ödenek ihtiyacı miktarına nazaran Genel Müdürlüğün 1947 Bütçe
sine konulan 452 OOÖ küsur lira ile buna kısmen olsun cevap verilmesine imkân bulunmadığı cihetle 
bu kere 5020 sayılı Kanunla akaar kiralarına yapılan zamlardan bu iş için 150 000 lira ayrılması 
mümkün olacağı anlaşıldığından bir kısmının daha biranevvel kurtarılmasını sağlamak mâksadiyle 
ilişik kanun tasarısı arz ve teklif edilmiştir; 



Bütçe Komisyonu rapora 

V.B. M. M. 
Büûje Kvms^dhu 

Em m. ı/2w 
Karar No. 110 

12 . fî . Î&7 

¥üksek Bakanlığa 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında Başbakanlığın 4 . VI . 1947 
tarihli ve 6/1558 sayılı tezkeresiyle Yüksek Mec
lise sunulan kanun tasarısı Komisyonumuza ha
vale buyurulmakla Maliye Bakanı Halit Nazmi 
Keşmir ve Vakıflar Genel Müdürü Fahri Kiper 
hazır oldukları halde incelenip görüşüldü. 

Millî Korunma Kanununda değişiklik yapan 
6ÖâÖ i&yüi Kanunla kiralarda htasule gelen ar
tış sebebiyle Genel Müdürlüğün bu kiralara iliş
kin geliri artmış bulunduğundan bundan İ50 
bin lir&süim âbidelerin onarılması işine tahsisi 
maks'adiylebu tasarının hazırlandığı yapılan 
açıklamalardan anlaşılmıştır. Komisyonumuzca 
da teklif yerinde görülmüştür. Millî âbidelerin 
onarılması için bu paraların birkaç misline ihti
yâç •bulunduğu 'aşikâr olmakla ve tasarının Ko
misyonda görüşülmesi sırasında feu konuya d«ha 
50 000 liranın tahsisi mümkün ye gelirin müsait 
bulunduğu izah edilmekle Komisyonumuz Maliye 
Bakanlığının da mutabakatı ile bu teklifi kabul 
ederek ödenek miktarını 200 bin liraya çıkarmış 
bulunmaktadır. 

Millî âbidelerimiz arasmda temayüz eden ve 

fakat onarılması halinde kira getireceği için 
akaar denilecek olan bedesten, hamam gibi binala
rın onarılmalarının da bu bölümden temin ede
bilmek maksadiyle tasarıya ikinci madde eklen
miştir. 

Bu değişikliklerle yeniden hazırlanan tasarı 
Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Edirne 

M. N. Gündüzalp 
Bu Rapor Sözcüsü 

Diyarbakır 
§. Uluğ 

Ankara 
G. Gölet 
Balıkesir 

S. örgeevren 
İzmir 

Ş. DikMön 
Niğde 

Aydın 
R. Alpman 
Diyarbakır 

V. Dicleli 
Kırşehir 

'§. 'törğfâ 
Samsun 

Başkan V. 
Diyarbakır 
Ö. Ekin 

Kâtip 
Ankara 

F. öymen 
Balıkesir 
E. Altari 

İstanbul 
Dr. A. Adtvar 

Mardin 
K. 'Jüffttyn, 

»İTökad 
R. Gür soy M. A. Yörüker R. A. Sevengü 

Yözgad Iftzgad 
S. îçöz A. Sungur 

( S. Sayısı : 2 ( $ ) 



HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1947 yth Bütçe 
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik 

yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün 1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işa
retli cetvelin 18 nci (Yapı ve onarma işleri) bö
lümünün 3 neü (Âbideler onarma giderleri) 
maddesine 150 000 lira ödenek eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Başbakan ve Mali
ye Bakanı yürütür. 

Başbakan 
B. Peker 

Devlet Bakanı 
M. A. Renda 

Millî Savunma Bakanı 
C. C. Toydemir 
Dışişleri Bakanı 

H. Saka 
Millî Eğitim Bakanı 

Reşat §. Sirer 
Ekonomi Bakanı 

T. B. Balta 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

T. Coskan 
Ulaştırma Bakanı 

Ş. Koçak 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

M. ökmen 
Adalet Bakanı 

§. Devrin 
içişleri Bakanı 
Ş. Sökmensüer 
Maliye Bakanı 
H. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. B. V» 

Tarım Bakanı 
F. Kurdoğlu 
Ticaret Bakanı 

A. İnan 
Çalışma Bakam 
Dr. 8. Irmak 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİCİ 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1947 yûı Bütçe 
Kanununa bağlı (A) ve (R) işaretli cetvellerde 

değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün 1947 yılı Bütçe Knununa bağlı (A) işaretli 
cetvelin 18 nci (Yapı ve onarma işleri) bölü
münün üçüncü (Âbideler onarma giderleri) mad
desine 200 000 lira ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı kanuna bağlı (R) işaretli 
cetvelde 18 nci bölümün üçüncü âbideler onar
ma giderleri maddesine ilişkin formüle (Akaar 
mahiyetindeki âbidelerin tamiri karşılıkları da 
bu tertipten ödenir) kaydı eklenmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin ikinci maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin üçüncü maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

aas 1 ^ 4 .•» 

(S. Sayım: 203y 
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S. Sayısı: 
Millî Piyango İdaresi 1946 yılı Bilançosunun gönderil 
diğine dair Başbakanlık tezkeresi ve Sayıştay Komis 

yonu raporu (3/119) 

T. V. 
Iiaşbaknhk 

Muamelât Genel Müdürlüğü 13 . y . 1947 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 85 -17, 6 - 1314 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Millî Piyango İdaresinin Murakabe Heyeti tarafından incelenmiş ve onanmış olan 1946 yılı 
Bilançosunun ilişikleriyle birlikle, 3670 sayılı Kanunun 6 neı maddesine göre. sunulduğunu arze 
derim. 

Başbakan 
H. Pcker 

] 12. LU . 1947 

Millî Piyango Murakabe Kurulu Başkanlığına 

İdaremizin 1946 yılı Bilançosu 8670 sayılı Kanunun 6 neı maddesi gereğince yüksek incelemele
rine sunulmuştur. 

Hemen belirtelim ki 1946 yılı; bilet satışları, halkımıza ödenen ikramiye miktarı, giderlerde 
yapılan tasarruf ve sağlanan safi kâr bakımlarından idarenin en mesut hesap devresi olmuştur. 

Bilançomuzu yüksek tasviplerine sunarken, gönül ferahlığı duyuyor, geleceğe güvenle bakıyoruz. 

I - Gelir 
A) Bilet satışları: 

Bu yıl içinde «19 020 657» liralık bilet satılmıştır. Bu, şimdiye kadar sağlanan rakamların 
en yükseğidir. Satışlarda geçen seneye nazaran 1 112 308 lira fazlalık vardır. 

idaremizin ilk çalışma yılı satışı 8 562 684 lira olduğuna göre, altı sene içinde bu miktar 10,5 
milyon lira artmış oluyor. 

Bu mukayese mülga Tayyare Piyangosunun son çalışma yılı satışlariyle yapıldığı takdirde faz
lalığın 13 milyon liraya yükseldiği görülür. 

B) Gişeler geliri: 
Perakende bilet satmak ve ikramiye ödemek için Ankara ve İstanbul'da açılmış olan gişeleri

mizde 683 080 liralık bilet satılmış, bu satış üzerinden o4 229 lira komüsyon temin olunmuştur. 
Buna mukabil yönetim giderleri için 16 277 lira harcandığına göre gişelerimizin 1946 yılında ida
remize sağladığı safi kâr 17 952 liraya baliğ olmuştur. 

O) Faiz ve komüsyonlar : 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasına bloke edilmesi ieabeden piyango ikramiyeleri karşılığı

nın tasarruf bonosiyle karşılanmasından 333 479 lira ve bankalara yatırılan paralardan da 32 170 
lira faiz alınmıştır. 
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II. — Giderler 

X) ikramiye: 
Bir yıl içinde 11 603 830 lira ikramiye dağıtılmıştır. Dağıtılan ikramiyenin satış gelirine nis

peti %61 dir. 
B) Satış komüsyonu: 
Satıcılarla Ziraat Bankasına ve P. T. T. Yardım Sandığına, sattıkları biletlerden dolayı 

1 069 708 lira komüsyon ödenmiştir, ödenen komüsyonun bilet satışlarına nispeti %5, 62 dir. 
(J) Genel giderler: 
Bilûmum idare giderleri için bir yılda 294. 361 lira harcanmıştır. Satış gelirine nispeti % 1,54 

tür. Geçen yılın nispeti % 1, 64 idi. Harcamalarda bittabi 1946 yılı bütçemize konulan ödenek 
miktarlariyle mukayyet kalınmış, fazla olarak bir yıllık genel idare giderleri ödeneğinin 49 820 

lirası tasarruf edilmiştir. 
Sırası gelmişken şu ciheti kaydedelim ki giderlerde tasarruf, idaremizin kuruluşu tarihinden-

beri hassasiyetle bağlı kaldığı en esaslı prensip olmuştur. Filhakika mülga Tayyare Piyango
sunun son çalışma yılı gider nispeti (%2,86) idi. idaremizin ilk faaliyet yılında (%2,18) e düşü
rülen bu nispet, son harb yıllarının çok gayrimüsait şartlarına rağmen, mütaakip senelerde de dai
ma azalan bir seyir takip etmiş, 1946 yılında (%1, 54) e inmiştir. 

III. — Safi Kâr 
1946 yılının Devlet bütçesine gelir yazılacak safi kârı, 7 229 472 liradır. Bu, idarenin kurulu-

şundanberi sağladığı en yüksek kârdır. Safi kârda geçen yıla nazaran 539 824 lira artış vardır. 

IV. — Netice 
Mülga Piyango idaresinin son çalışma yılı bilet satışları 6 217 084 lira, safi kârı da 1 601 860 

liraydı. İdaremiz yedinci çalışma yılında bilet satışlarını 19 020 657 liraya, safi kârı da 7 229 472 
liraya yükseltmiştir. Satışlardaki artış nispeti % 306, kârdaki artış nispeti ise % 451 dir. 

Piyango tekniğine ve halkın menfaatine uygun verimli tedbirlerin araştırılıp tatbik edilmesine 
önümüzdeki yıllarda da devam olunacaktır. 

Yedinci çalışma yılı bilançomuzun 3670 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince onanmasına 
müsaade buyurulmasmı saygılarımızla arz ve rica ederiz. 

Millî Piyango İdaresi 

Millî Piyango İdare Kurulu Başkanlığına 

Millî Piyango idaresinin 1946 yılına ait bilanço ve kâr ve zarar hesapları tarafımızdan incele
nerek aktif ve pasifinde mevcut rakamlar, evrakı müspite ve kayıtlarla karşılaştırılmış, mevcut 
kıymetlerin sayımları da yapılmıştr. 

idarenin 1946 yılı zarfında 7 229 472,06 lira safi kâr elde ettiği ve bilançonun kayıtlar ve def
terlere mutabık, usul ve mevzuata uygun bir şekilde tanzim edildiği görülmüştür. 

Derin saygılarımızla. 

Millî Piyango İdaresi nezdinde Millî Piyango İdaresi ne/dinde 
T. O. Merkez Bankası Denetçisi Akıliye Bakanlığı Denetçisi 

Reşat Tığrak İzzet Sinmen 

( S. Sayısı : 204 ) 
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Aktif: 
KM sn 
Merkez kasası 
Isstanhul Bürosu 
kasası 

Bankalar cari hesabı 
Ödenecek ikrami
yeler karşılığı ola
rak T. O. Merkez 
Bankasına bırakı
lan tasarruf bono
ları 
Cari hesaplar 
Muhtelif borçlular 
Geçici hesaplar 

Nâzım hesaplar 

lf)4(î yılı Umumi vaziyeti 

Sermaye 
46.572,71 Ödenecek ikramiyeler karşılığı 

Muhtelit" alacaklılar 
133.971,35 180.544,06 Geçici hesaplar 
_ . _. 15)46 yılı kârı 

5.142.623,83 

5.650.000. 
1.256.713,50 

18.777,59 
2.622.901,45 

14.871.560,43 
101.179,11 Nâzmı hesaplar 

Pasif 
930.000, 

4.130.040,75 
40.579,72 

2.541.467,90 
7.229.472,06 

14.972.739,54 

14.871.560,43 
101.179,11 

14.972.739,54 

Borç 
Ödenen ikramiyeler 
Aylık çekilişler 
Olağanüstü çekiliş
ler 

1946 yık Kâr ve zarar hesabı 

Atacak 
Satılan biletler: 

5.873.231- Aylık çekilişler 9.730.025,25 
Olağanüstü çekiliş-

5.730.599,50 11.603.830,50 leı 9.290.632,50 19.020.657,75 

Ödenen koınüsyonlar 
Satıcılara 
Ziraat B. ve P. T. 
T. Y. S. na. 

Genel giderler 
(Tiseler giderleri 

1946 kSn' 

955.426,56 

114.282,23 

Alnın uyan ikramiyeler 
Bir sene içinde 
alınmadığından do-

l .069.708,79 layı 3670 saydı Ka
nunun 10 ncu mad-

294.361,14 desi gereğince kâra 
16.277,15 alman ikramiyeler 

Alınan faizler: 
7.229.472,06 Tasarruf bono fa

izleri 
Banka faizleri 

333.479,48 
32.170,92 

Çeşitli kârlar 
Gişeler geliri 

20.213.649,64 

779.646,25 

365.650,40 

13.465,90 
34.229,34 

20.213.649,64 

( S. Sayısı : 204 ) 



1946 senesi Masraf Bütçesi Kati hesap cetveli 

M. Muhassasatm nev'i 

Münakale yapılmak 
Bütçeye suretiyle mevcut Munzam 

mevzu tahsisattan ten- tahsisat 
miktarı zil edilen miktarı 
Lira Lira K. Lira K. 

Vekıın 
Lira 

Aylık, ücret ve benzeri özlük haklar 

Aylıklar, ücretler ve benzeri haklar 
1 Memurlar aylığı 
2 Hizmetliler ücreti 
3 Geçici tazminat 
4 Geçici hisarı etliler gündeliği 
5 Paraya el koyanlara ve kıymet sakiı\ anla

ra verilecek kasa tazminatı 
6 Memur ve hizmetlilerle geçici hizmetlile

re verilecek ikramiye 
7 4222 sayılı Kanun gereğince memur ve 

hizmetlilerden kesilen tekaüt aidatına ek 
olarak İdarece verilecek olan 5 1er 

Birinci bölüm toplamı 

4178, 4621 ve 4599 sayılı Kanunlar gere
ğince yapılacak yardımlar 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
Ölüm yardımı 
Ayni yardım 

44 020 
78 536 
6 692 

35 000 

380 

16 900 

4 500 

31 000 

186 028 
-—---—--— 

1 100 
600 
500 

9 500 

31 000 
= - - = ı ; 

200 

26 000 

13 020 
78 536 
6 692 
61 000 

380 

26 000 

200 

İkinci bölüm toplamı 11 700 200 200 

16 900 

4 500 

181 028 

1 100 
800 
500 

9 300 

11 700 

\ 1 



** 

M. Muhassâsatm nev'i 

Yönetim giderleri 

Büro giderleri 
Kırtasiye 
Basılı kâğıt ve defterler 
Döeşme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderle 

Kira karşılığı 

Üçüncü bölüm toplamı 

Dördüncü bölüm toplamı 

Yolluklar 
1 Sürekli görev yolluğu 
2 Geçici görev yolluğu 

Beşinci bölümün toplamı 

Tedavi ve giyecek giderleri 
1 Hasta memur ve hizmetlilerin muayene, 

tedavi ve yol giderleri, tedavi edilmekte 
İken ölenlerin cenaze giderleri 

2 Memur ve hikmetliler çalışma ceketleri, 
teknisiyen ve hademelerin elbise, palto, 
gömlek ve kunduraları 

Münakale yapılmak 
Bütçeye 
mevzu 
miktarı 
Lira 

2 500 
5 000 
4 000 
1 500 
1 500 
4 000 

ı 18 500 

11 200 

L 11 200 

500 
751 

ı 1 251 

suretiyle mevcut 
tahsisattan ten

zil edilen 
Lira K. 

250 

250 

450 
40 

490 

1 

Munzam 
tahsisat 
miktarı 

Lira K. 

250 

250 

40 
5 450 

5 490 

• 

Yekûn 
Lira 

2 500 
5 000 
3 750 
1 750 
1 500 
4 000 

18 500 

11 200 

11 200 

90 
6 161 

6 251 

K 

— 

= 

2 500 

2 500 

1 500 

1 500 

1 000 

4 000 

Altıncı bölümün toplamı 5000 1 5 0 0 1500 5 0 0 0 



M. Mıüıassasatın nev 'i 

Taşıt giderleri 
1 Satmalına ve tamir 
2 İşletme 

Münakale yapılmak 
Bütçeye 

mevzu 
miktarı 
Lira 

1 000 
2 000 

suretiyle mevcut 
tahsisattan ten

zil edilen 
Lira K. 

Yedinci bölümün toplamı 3 000 

Daire hizmetleri 

Yayın ve reklâm giderleri, aboneler 
1 Kitap, ,dergi ve gazete aboneleri ve ter

cüme ücretleri 

2 Yayın ve reklâm giderleri 

Sekizinci bölümün toplamı 

Çeşitli giderler 
1 Sigorta giderleri 
2 Telefon haberleşme giderleri 
3 Mahkeme giderleri 
4 Düşünülmiyen giderler 

Dokuzuncu bölümün toplamı 

Piyango giderleri 
1 Piyango biletlerinin resini, kâğıt, baskı 

vesah* giderleri 
2 İkramiye listelerinin resim, kâğıt ve bas

kı giderleri 
3 Taşıma giderleri 
4 Çekilişlere ilişken her türlü giderler 

200 
25 000 

25 200 
- . - : - - — z r • = 

1 000 
2 000 
1 500 
3 000 

7 500 

400 

400 

= = = = = 

— 

40 000 

9 000 
7 000 
5 000 

Munzam 
tahsisat 
miktarı 

Lira K. 
Yekûn 

Lira 

.1 000 
2 000 

3 Û00 

K. 

— 

400 

400 

600 
24 600 

25 200 
= = : — - = = 

1 000 
2 000 
1 500 
3 000 

7 500 

1 74 
1 963 71 

40 000 

9 000 
7 001 
G 963 

74 
71 
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M. Muhassasatm ııev'i 

j Münakale yapılmak 
/ Bütçeye suretiyle mevcut 

mevzu tahsisattan ten-
miktarı zil edilen 
Lira Lira K. 

5 Posta ve telgraf giderleri 
6 Bilet satış komisyonu 
7 ödenek ikramiyeler 

6 500 
808 000 

9 080 000 

Onuncu bölümün toplamı 9 955 500 

Munzam 
tahsisat 
miktarı 

Lira 

1 458 
261 708 

2 523 830 

2 788 963 

K. 

62 
79 
50 

36 

i . • 

Yekûn 
Lira 

7 958 
1 069 708 

11 603 830 

12 744 463 

K 

6 
7 
5 

3 

?\ 

Satış gişeleri giderleri 

Aylık, ücret ve benzeri özlük haklar 
Memurlar aylığı 9 912 
Hizmetliler ücreti 750 
Geçici tazminat 624 
4222 sayılı Kanun gereğince memur ve 
hizmetlilerden kesilen tekaüt aidatına ek 
olarak İdarece ervilecek % 5 1er 360 

ı-f 

2 
3 
4 
5 
6 

On birinci bölümün toplamı 

4178, 4621 ve 4599 sayılı Kanunlar gere
ğince yapılacak yardımlarla diğer yar-
ılı ıntoy 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Aynı yardım 
Memur ve hizmetlilere verilecek ikramiye 
Satış primi 

11 646 

240 
100 
70 

900 
1 100 
1 100 

On ikinci bölüm toplamı 3 510 

200 

300 

500 500 

9 912 
750 
624 

360 

11 646 

3 510 

240 
300 

70 
900 

1 400 
600 



*£"*••**... 
***>'= 

M. Muhassasatm nev'i 

Münakale yapılmak 
Bütçeye suretiyle mevcut Munzam 

mevzu tahsisattan ten- talısisat 
miktarı zil edilen 

Lira K. Lira 

Satış gişelerinin her türlü yönetim gider
leri 5 0Q0 

On üçüncü bölümün toplamı 5 000 

TOPLAM 10 245 035 34 340 

miktarı 
Lira K. 

Yekûn 
Lira K. 

5 000 

5 000 

2 823 303 36 13 033 998 36 

1946 senesi Gelir Hesabı Katisi 

B. <ielirin eesidi 

Bütçeye konan 
muhammen 

miktar 
Lira 

1 Aylık piyangolar geliri 
2 Olağanüstü piyangolar geliri 
3 Bir senelik ödeme süresi içerisinde 

alınmadıklarından dolayı 3670 sayılı 
Kanun gereğince gelir kaydolunan 
ikramiye 

4 Tasarruf bonolarından ve bankalara 
yatırılan paralardan alınn faizler 

f) (liseler geliri 
G Oesitli gelirler 

Tahakkuk 
eden gelir 
Lira, K. 

Bütçeye konan m 
miktara nazaran 

eden ge 
Fazlası 
Lira K. 

8 400 000 9 730 025 25 1 330 025 25 
7 600 000 9 290 632 50 1 690 632 50 

285 000 

178 800 
35 000 
1 200 

779 646 

365 650 
34 229 
13 465 

25 

40 
34 
90 

494 646 25 

186 850 40 

12 265 90 

Toplam 16 500 000 20 213 649 64 3 714 420 30 

^ 
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Sayıştay Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
8ayı§tay Komisyonu 
Esas No. 3/119 
Karar No. 17 

*" Yüksek Başkanlığa 

Millî Piyango tdaresinin Denetleme Kurulu 
tarafından incelenmiş ve onanmış olan 1946 
yılı plânçosunun ilişikleriyle birlikte, 3670 sa
yılı Kanunun 6 ncı maddesine göre sunulduğu
nu bildiren ve komisyonumuza havale Duyuru
lan Başbakanlığın 13 . V . 1947 gün ve 6/1314 
sayılı tezkeresi okundu ve dosyası incelendi. 

Gelir 
1946 yılında İdarece (19 020 657) liralık 

bilet satılmak suretiyle satışının en yüksek had
de -varıldığı ve perakende bilet satmak ve ik
ramiye ödemek üzere Ankara ve İstanbul'da 
daha evvelki senelerde açılmış olan gişelerden 
yapılan (683 808) liralık bilet satışından da 
(34 229) liralık satış komüsyonu gelir elde edil
diği ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasına 
nakden bloke edilmesi ıcabeden piyango ikrami
yeleri karşılığının tasarruf bonosu ile karşı-
lanmasıdan (333 479) lira ve Bankalara yatırı
lan paralardan da (32 170) lira faiz alındığı 
anlaşılmıştır. 

Gider 
Aynı yıl içinde (11 603 830) liralık ikramiye 

dağıtıldığı ve bilet satışları için satıcılarla Zi
raat Bankasına ve P. T. T. Yardım Sandığına 
(1 069 708) lira Komüsyan ödendiği ve Genel 
İdare giderleri için de (294 361) lira harcandı
ğı görülmüştür. 

Safi kâr 
Millî Piyango tdaresinin satışları artırmak 

giderleri en son haddine indirmek suretiyle 
yaptığı büyük gayretin mahsulü olarak 
(7 229 472) lira safi kâr sağladığı anlaşılmış
tır. 

İdare yanında bulunan Maliye Bakanlığı ile 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası denetçile
rinin raporunda 1946 takvim yılı bilanço, kâr ve 
zarar hesaplarının aktif ve pasifinde yazılı ra
kamların kayıtlar ve müsbit evrak ile karşı
laştırıldığı - e mevcut kıymetlerin sayıldığı, 
bilançonun kayıtlara usul ve mevzuata uygun 
bir şekilde düzenlendiği h«lirtilmektedir. 

İt . VI . 1947 

Millî Piyango İdaresi teşkiline dair olan 
3670 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince 
kurulan Denetleme Kurulunun 17 Mart 1947 
tarihli toplantısına ait denetleme raporunda bi
lançonun tasdikına karar verildiği, ancak .za
yi olan biletlere isabet eden ikramiyelerin, 
çekilişinden evvel ziyaı ihbar edenlere ödenme
sinin kanunsuz olduğu hakkında bir mütalâa 
ileri sürüldüğü görülmüştür. Yapılan inceleme 
sonunda zıyaa uğrayan biletlere isabet edecek 
ikramiyelerin çekilişinden evvel haber verildiği 
takdirde ödenmiyeeeğine dair de bir kanun 
hükmü bulunamamış ve esasen bir sene içinde 
ödenen miktarın da 522 lira 50 kuruş gibi cüzi 
bir para olduğu ve keyefiyetin Maliye Bakanlı
ğına yazılarak bu babta Bakanlıkça bir kanun 
tasarısı hazırlanmakta olduğu (ve bu kanun çı
kıncıya kadar zayi biletlere isabet edecek ik
ramiyelerin ödenmemesi cevaben bildirildiği ci
hetle 1947 yılında bu kabîl isabetlere tediye ya
pılmadığı) anlaşılmıştır. 

3670 sayılı Kanun, Denetleme Kurulunca 
onanmış bilançonun birer örneğinin Maliye Ba
kanlığı ile B. M. Meclisine sunulması esasım 
kabul etmekte ve Komisyonumuza başkaca bir 
yetki tanımamış olduğu cihetle Piyango İda
resinin Denetleme Kurulunca onanan 1946 yı
lı bilançosu Kamutayın ıttılaına arzedilmek 
üzere işbu rapor ve ilişikleri Yüksek Başkanlı
ğa sunulur. 

Sayıştay Komis
yonu Başkam 

Sivas 
A. 'Yurdakul 

Bolu 
C. Özcağlar 
Kastamonu 

Z. Orbay 
Siird 

5?. Ccliktuğ 

Sözcü 
Niğde 
F. Ecer 
Çankırı 

Kâtip 
Yozgad 
K. Erbek 

Elâzığ 
1. /. Zeyneloglu Dr. t. T. öngerer 

Muğla 
N. özsan 

Sinop 
ff. Batur 
Bursa 

Z, Budunç 

Niğde 
S. Siler 
Tokad 

M. Lâtif oğlu 

( S. Sayısı : 204 ) 
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S. Sayısı: 206 
Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılma

sı hakkında kanun tasarısı ve BUtçe^Komisyonu 
raporu (1/198) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 4 . VI . 1947 

Şayi : 71/841, 6 - 1557 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 31 . V . 
1947 tarihinde Yüksek Meelise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte 
sunulduğunu arzederim, 

Başbakan 
# . Peker 

Gerekçe 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünün 1947 yılı bütçesinin 26 ncı (Baskı, yayım ve propagan
da giderleri) bölümüne 15 000 liralık ödenek konulmuş ise de 1947 yılı içinde yeniden açılan mey
danlar neticesi olarak yolcu nakliyatının çoğalması ve yabancı memleketlerle yapılan anlaşma
larla memleket dışı seferlere de başlanmış olması hasebiyle bilet,bağaj ve propaganda giderleri için 
alman 15 000 liranın kâfi gelmiyeceği anlaşılmıştır. Nitekim bastırılmasına lüzum ve zaruret hâsıl 
olan 100 000 aded bilet eksiltme sonunda 14 480 liraya ihale edilmiş ve geriye ancak 520 lira kal
mıştır. 

Halbuki, bilet ile birlikte bastırılması zaruri olan bagaj işlerine ait basılı kâğıtlar ile; halkın 
tayyare yolculuğunu istekle karşılıyabilmesini temin için memleket iç ve dışında yaptırılacak pro
paganda giderlerini karşılamak üzere 10 000 liralık ödeneğe kati olarak ihtiyaç olduğu tahakkuk 
etmiştir. 

Binaenaleyh tabedilen biletlerle birlikte kullanılacak olan bagaj baskılarının da biran evvel 
tabettirümesi ve propaganda için bastırılacak risale, afiş ve bunlardan maada lüzumlu olan tarife 
ve hareket cetvellerinin temini için bu tertibin işletme ile daha ziyade ilgisi bulunmasından dolayı 
lüzumlu 10 000 liralık ödeneğin 15 nci (Hava ve yer taşıtları) bölümünün birinci (İşletme) madde
sinden düşülerek 26 ncı (Baskı, yayım ve propaganda giderleri) bölümüne aktarılmasına zaruret 
hâsıl olmuştur, 



Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe. Komisyonu 

Esas No. 1/198 
Karar No. 111 

"Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1947 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında Ulaştırma Bakan
lığınca hazırlanıp Başbakanlığın 4 . VI . 1947 
tarihli ve 6/1557 sayılı tezkeresiyle Yüksek Mec
lise sunulan kanun tasarısı Komisyonumuza 
havale buyurulmakla Ulaştırma Bakam Şükrü 
Koçak, Havayolları Genel Müdürü ve Maliye 
Bakanlığı adına Bütçe ve Malî Kontrol Müdürü 
hazır oldukları halde incelenip görüşüldü. 

Gerek memleket içinde yeniden açılan meydan
ların ve gerekse memleket dışı anlaşmalar gere
ğince baslıyan ve başlıyacak olan dış seferler 
için lüzumlu basılı kâğıt ve defterlerin 26 ne i 
bölümündeki ödenekle temini bu yıl içindeki ge
lişmeler sebebiyle mümkün görülemediğinden 
işletme tertibinden 10 000 liranın bu bölüme ak 
tarılması suretiyle hizmetin ifası tasarı ile teklif 
edilmekte olup gerekçesine ve Komisyonda yapı
lan açıklamalara ^örc yerinde görülerek tasarı ay
niyle kabul edilmiştir. 

12 , VI, 1947 

Yüksek Başkanlığa 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

U 

Başkan 
Edirne 

M. N. Güm 
Sözcü 
İzmir 

iızaJj) 
-

M. Birse! 
Ankara 

C Akkermm 
Aydın 

t'. Alpma-n 
BV.VM 

X. T. Arsal 
Diyarbakır 
/. II. Tk/rel 

Tzmir 
.9. Dikmen 

Tokad 
E. A. Sevenini 

Ankara 
(!. Gölet 

Balıkesir 
E. Altan 

Bursa 
F. Bük 

Diyarbak 

Başkan V. 
Diyarbakır 

(l Ekin 
Kâtip 
Ankara 

/•'. Öymev 
Antalya 

.V. E. S-unıcı 
Balıkesir 

S. ör ne evren 
Diyarbakır 
V. Dicleli 

ir Eskişehir 
S. Ulvğ A. Potuoğlv 

Kırşehir 
Ş. Tor gut 

TJrfa 
E. Tekeli 

Samsun 
M. A. Yörük er 

Yozgad 
S. tçöz 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1947 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde de

ğişiklik. yapüması hakkında kanun tasarısı 

MADDE .1. - Devler Havayolları Genel Mü 
dürlüğü 1947 yıu Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelin 15 nci (Hava ve yer taşıtları gi
derleri) bölümünün birinci (işletme) maddesin
den 10 000 lira düşülerek 26 neı (Baskı, yayım 
ve propaganda giderleri) bölümüne aktarılmış
tır. 

MADDE 2. 
yürürlüğe girer 

Bu kanun vavımı tarihinde 

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

Başbakan 
E. Peker 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

M. ökmen 

Devlet Bakanı 
M. A. Renda 

Millî Savunma Bakanı 
C. C. Toy demir 

Dışişleri Bakanı 
H. Saka 

Millî Eğitim Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

Ekonomi Bakanı 
T. B. Balta 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Coşkan 

Ulaştırma Bakanı 
Ş. Koçak 

Çalışma Bakanı 
Dr. S. Irmak 

Adalet Bakanı 
Ş. Devrin 

İçişleri Bakanı 
Ş. Sökmensüer 
Maliye Bakanı 
H. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 

Sağlık ve Sosyal Y, Bakanı 
Dr. B. Uz 

Tarım Bakanı 
F. Kurdoğlu 

Ticaret Bakanı 
A. tnan 

( S. Sayısı: 206 ) 


