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2. — Havale edilen kâğıtlar
3. — İkinci defa oya konan kanunlar
1. — 7 Mayıs 1947 tarihinde Paris'te
toplanmış olan XII nci Evrensel Posta
Kongresi kararlarını kapsıyan senetlerin
onanmasına dair Kanun
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2. — Milletlerarası Telekomünikasyon
Sözleşmesiyle buna "bağlı Protokollerin
onanması hakkında Kanun
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4. — Seçimler
1. — Sayıştayda açık bulunan bir üye
lik için seçim yapılmasına dair Sayıştay
Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe, Maliye ve
Sayıştay Komisyonlarından kurulan Kar
ma Komisyon raporu (3/423)
5. — Sorular ve cevaplar
1. — Çoruh Milletvekili Dr. Cemal Kazancıoğlu'nun, istanbul Milletvekili Celâl
Bayar'm 28 Ekim 1949 tarihli gazetelerde
yayınlanan seçim hakkındaki beyanatına
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dair İçişleri ve Adalet Bakanlıklarından
sözlü sorusu (6/382)
2. — Tekirdağ Milletvekili Ziya Ersin
Cezaroğlu'nun, kuraklık yüzünden hay
vanlarını yok pahasına satmakta olan çift
çilerin durumuna dair sorusuna Tarım Ba
kanı Cavid Oral ve Ekonomi ve Ticaret
Bakanı Vedat Dicleli'nin sözlü cevaplan
(6/384)
4:7
3. — Afyon Karahisar Milletvekili Gl.
Sadık Aldoğan'm, Denizli Milletvekili Reşad Aydınlı tarafından vukubulan ihbar
üzerine evinde yapılan arama hakkında
Başbakanlıkla, Adalet Bakanlığından söz
lü sorusu (6/397)
4. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, Adalet cihazı ile Milletvekilliği
dokunulmazlığı ve ara seçimleri hakkında
Başbakanlıktan olan sorusuna Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısı Nihat Erim
ve Adalet Bakanı Fuad Sirmen'in sözlü ce
vaplan (6/398)
7:11
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Sayfa

rılmış bulunan Muvazzaf subaylara vatani
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına *dair Kanun teklifi ve Millî Savunma, Maliye
ve Bütçe Komisyonları raporları (2/101) 15:17
3. — îçel Milletvekilliğine seçilen Dr.
Ali Menteşoğlu'nun seçim tutanağı thakkm'da Tutanakları İnceleme Komisyonu
rapora (5/108)
17
4. — İspirto ve ispirtolu İçkiler inhi
sarı hakkındaki 4250 sayılı Kanunun bâzı
mad'deleriyle aynı kanunun 4658 sayılı Ka
nunla değiştirilen 21 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair Kanun tasarısı ve GKimrük ve Tekel Komisyonu raporu (1/579) 18:22
5. — istiklâl Harbi malûllerine verile
cek para mükâfatı (hakkında Kanun tasa
rısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/580)
23
6. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası Kanununun 5 nci maddesinin değişti
rilmesi hakkında Kanun tasarısı ve Bütçe
Komisyonu raporu (1/518)
23:26

5. — Manisa 'Milletvekili Faik Kurdoğlu'nım, Amerika'nın bâzı memleketler tü
tünlerine % 50 tarife tenzilâtı tatbik ede
ceği ve Türkiye'nin bundan faydalanaımyacağı şayiası (hakkındaki sorusuna Dışiş
leri Bakanı Necmettin Sadak'in sözlü ce
vabı (6/400)
11:15
6. — Görüşülen işler
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1, — Askerî ve Mülki Tekaüt Kanunu
nun 6 ve 16 nci maddelerinin yorumlan
ması hakkında (Başbakanlık tezkeresi ve
Millî Savunma, Maliye ve Bütçe Komis
yonları raporları (3/137)
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2. _ Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, Birinci Dönem Türkiye Büyük
Millet Meclisinin teşekkülünden evvel Mil
lî Mücadeleye katılarak fedakârlıkları
sepkeden Müdaf aai Hukuk Merkez Heyeti
Başkan ve üyeleri ile Milis subaylara ve
bu kuvvetlere komuta edip emekliye ay-
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1. — OEÇBN TUTANAK ÖZETÎ
îkinci defa oya konan İş ve îşçi Bulma Ser
visi hakkındaki 88 sayılı Sözleşmenin onanmasına
dair olan Kanun, kabul olundu.
İstanbul Milletvekili Dr. Adnan Adıvar'ın,
istanbul Belediyesinin umumi belediye sistemi
ne ircaınm gecikme sebebi hakkındaki sözlü so
rusuna, içişleri Bakanı ceva.p verdi.
Kırşehir Milletvekili Sahir Kurutluoğlu'nun,
Büyük Doğu Mecmuasında Atatürk ve üniver
siteli kızlar aleyhin.de yayınlanan yazılardan do
layı ne gibi adlî işlem yapıldığına ve Mümtaz Fa
ik Fenik hakkındaki katileşen mahkûmiyet ilâ
mının infaz edilmemesi sebebine dair olan sözlü
sorusuna, Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanları cevap verdiler.
Denizli Milletvekili Reşad Aydınlı 'nın, Millet
vekilliği dokunulmazlığının kaldırılmaması hak
andaki Karma Komisyon raporu okundu. Üze•inde bir müddet görüşüldükten sonra MiUetve-

killiği dokunulmazlığının
kaldırılması kabul
olundu.
Paris'te toplanmış olan X I I nci Evrensel Pos
ta kongresi kararlarını kapsıyan senetlerin onan
masına dair ve,
Milletlerarası Telekomünikasyon Sözleşmesiy
le buna bağlı protokollerin onanması hakkındaki
Kanun tasarılarının maddelerinin görüşülmesi
bitirilerek tümleri açık oya konuldu.
Oyların ayarlanması sonucunda yetersayı bu
lunmadığı anlaşıldığından 2 . X I I . 1949 Cuma
günü saat 15 te toplanılmak üzere Birleşime sön
verildi.
Başkanvekili
Kâtip
Bingöl Milletvekili
Kocaeli Milletvekili
F. F, Düşünsel
#,. fek
Kâtip
Kocaeli Milletvekili
Ç, Aksu,

Soru
Bursa Milletvekili Muhittin Baha Pars'm,
dilimize yabancı gelen uydurma kelimelere okul
kitaplarında yer verilmesine bundan sonra da

devam edilip edilmiyeceği hakkındaki sözlü so
rusu, Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir.
(6/401).

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR
Tasarılar
1. — 1950 yüı Bütçe Kanunu tasarısı (1/618)
(Bütçe Komisyonuna);
2. — Ankara Üniversitesi 1950 yılı Bütçe Ka
nun tasarısı (1/619) (Bütçe Komisyonuna);
3. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1950
yılı Bütçe Kanunu tasarısı (1/620) (Bütçe Ko
misyonuna) ;
4. — Devlet Demiryolları ve Limanları İşlet
me Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanunu
tasarısı (1/621) (Bütçe Komisyonuna);
5. — Devlet Denizyolları ve Limanları İşlet
me Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanunu
tasarısı (1/622) (Bütçe Komisyonuna);
6. — Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü
1950 yılı Bütçe Kanunu tasarısı (1/623) (Büt
çe Komisyonuna);
7. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğü 1950 yılı Bütçe Kanunu tasarısı (1/624)
(Bütçe Komisyonuna);
8. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğü 1950 yılı Bütçe Kanunu tasarısı (1/625) »
(Bütçe Komisyonuna);
9. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1950 yılı
Bütçe Kanunu tasarısı (1/626) (Bütçe Komis
yonuna) ;
10. — İstanbul Üniversitesi 1950 yılı Bütçe
Kanunu tasarısı (1/627) (Bütçe Komisyonuna);
11. — Orman Genel Müdürlüğü 1950 yılı
Bütçe Kanunu tasarısı (1/628) (Bütçe Komis
yonuna) ;

12. — Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Ge
nel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanunu tasarısı
(1/629) (Bütçe Komisyonuna);
13. — Tekel Genel Müdürlüğü 1950 yılı Büt
çe Kanunu tasarısı (1/630) (BütÇ6 Komisyo
nuna) ;
14. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1950 yılı
Bütçe Kanunu tasarısı (1/631) (Bütçe Komis
yonuna);
15. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna
geçici bir madde eklenmesine dair Kanun tasa
rısı (1/632) (Tarım ve Ticaret Komisyonlarına);
Teklif
16. — Gümüşane Milletvekili Tahsin Tu
zun'ün, Toprak İşleri, İskân ve Tapu ve Kadas
tro Genel Müdürlüklerinin birleştirilmesi hak
kında Kanun teklifi (2/193) (Bütçe Komisyo
nuna) ;
önergeler
17. — Afyon Karahisar Milletvekili Hazim
Bozca'nm, Dilekçe Komisyonunun 1 . X I . 1949
tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 2426 sayılı
kararın Kamutayda görüşülmesine dair öner
gesi (4/177) (Dilekçe Komisyonuna);
18. — Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz Bekata'nın Dilekçe Komisyonunun 1 . X I . 1949 ta
rihli Haftalık Karar cetvelindeki 2424 sayılı
kararın Kamutayda görüşülmesine dair önerge
si (4/178) (Dilekçe Komisyonuna);
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OTUEUM

Açılma saati : 15
BAŞKAN — Başkanvekili Cevdet Kerim tncedayı
KÂTİPLER : Cenap Aksu (Kocaeli), Hilmi öztarhan (Manisa).

BAŞKAN — Oturura açılmıştır.
3. — İKİNCİ DEFA OYA KONAN KANUNLAR
1. — 7 Mayıs 1947 tarihinde Paris'te toplan
mış olan XII nci Evrensel Posta Kongresi karar
larını kapsıyan senetlerin onanmasına dair Ka
nun;
2. — Milletlerarası Telekomünikasyon Sözleş
mesiyle buna bağlı Protokollerin onanması hak
kında Kanun.
BAŞKAN — Bu iki tasarının, geçen Birle

şimde görüşülmeleri bitmiş, oya sunulmuştur. Ço
ğunluk olmadığından bugün oya sunulmak üzere
kalmıştı. Bu iki tasarıyı oyunuza sunuyorum.
Gündemde, Sayıştayda açık bulunan bir üye
lik için seçim yapılmasına dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi vardır. Bu maddeyi evvele alarak
seçim yaparsak bunun neticesine kadar diğer iş
lerimize devam edebiliriz. (Çok muvafık sesleri).
Ohalde bu maddeyi evvele alıyoruz.

4. — SEÇİMLER
1. — Sayıştayda açık bulunan bir üyelik için
seçim yapılmasına dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi ve Bütçe, Maliye ve Sayıştay Komisyon
larından kurulan Karma Komisyon
raporu
(3/423) [1]
BAŞKAN — Raporu okutuyorum.
(Rapor okundu).
BAŞKAN — Dinlediğiniz rapora göre bu se
çim için Niyazi önceler ve Ahmet Rakım Savcı
5.

SORULAR VE CEVAPLAR

1. — Çoruh Milletvekili Dr. Cemal Kazancıoğlu'nun, İstanbul Milletvekili Celâl Bay ar'm
28 Ekim 1949 tarihli gazetelerde yayınlanan se
çim hakkındaki beyanatına dair İçişleri ve Adalet
Bakanlıklarından sözlü sorusu (6/382)
BAŞKAN — Doktor Cemal Kazancıoğlu bu
rada mı? (Yok sesleri) Geçiyoruz.

[1] 25 sayılı basmayazı tutanağın
dır.

namzet olarak gösterilmektedir. Şimdi tasnifi
pacak arkadaşları tesbit ediyoruz.
Kayseri Milletvekili Raşit Turgut, Niğde Mil
letvekili Halid Mengi, Niğde Milletvekili İbrahim
Refik Soyer.
(Kayseri seçim çevresinden başlanarak oylar
toplandı).
BAŞKAN — İki kanun ve Savıştay üyeliği
seçimi için oy vermiyen var mı? Oy toplama mua
melesi bitmiştir.

sonunda-

2. — Tekirdağ Milletvekili Ziya Ersin Cezaroğlu'nun, kuraklık yüzünden
hayvanlarını yok
pahasına satmakta olan çiftçilerin
durumuna
dair sorusuna Tarım Bakanı Cavid Oral ve Eko
nomi ve Ticaret Bakanı Vedat Dicleli'nin sözlü
cevapları (6/384)
BAŞKAN — Ziya Cezaroğlu burada mı?
ZİYA CEZAROĞLU (Tekirdağ) — Burada
yım.
B. M. M. Sayın Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Ticaret Ba-
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kanlıkları tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masına yüksek delâletlerinizi saygılarımla rica
ederim.
1. — Bu sene kuraklık yüzünden hayvanları
nı yok pahasına satmakta olan çiftçilerin kurta
rılması için ne düşünülüyor ve ne tedbirler alınmıgtırî
2. — Hayvan fiyatlarının anormal düşmesin
den Millî servetin ne kadar zarar gördüğü hesap
edilebilmiş midir?
3. — Bu zararlarm hafifletilmesi için mem
leketin her tarafından hayvan ihracını şimdiden
1950 senesi Mart ayı nihayetine kadar serbest
bırakmak en uygun tedbirlerden biri olmaz mı?
Tekirdağ Milletvekili
Ziya Ersin Cezaroğlu
TARIM BAKANI CAVlD ORAL (Seyhan)
— Bu yıl gerçekten kuraklık yüzünden Orta Ana
dolu ve Şark vilâyetlerinde hayvanlarımız hayli
zarar görmüştür. Bu vaziyete karşı Tarım Ba
kanlığı Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı ile, Top
rak Ofisle temas ederek şu kararları almıştır :
Memleket dışına ihraç edilen kepek ve yağlı
küspelerin ihracının durdurulması, Devlet De
miryollarının sap, saman ve ot gibi hayvan yem
lerinin müsait olan mmtakalarımızdan bu mıntakalara naklinde kolaylık gösterilmesi, Ziraat
Bankasının hayvan müstahsılma mümkün olduğu
kadar yem kredisi açması, şeker fabrikalarının
pancar küspesini tamamen hayvan müstahsılma
vermesi, bundan başka geçen arzettiğim gibi Dev
let çiftlikleri haralarında muhafaza ettiğimiz sap,
saman ve otların müstahsıla dağıtılması.
Tarım Bakanlığı tarafından alman tedbirler
bunlardır.
EKONOMİ VE TİCARET BAKANI VE
DAT DİCLELİ (Diyarbakır) — Soruya cevap;
I - Nisan ve Mayıs aylarında başlıyarak Kasım
ve Aralık aylarına kadar devam eden fiyat düş
meleri her yıl tekerrür eden normal bir hâdise
dir.
Bu yıl umumiyetle koyunlarımız mevcut kısa
otlardan Yaz ve Sonbahar aylarında istifade etmiş
oldukları halde yağışların azlığı, büyük baş hay
vanların ihtiyacı olan yükseklikte ot yetişmesine
yeter ölçüde imkân vermediğinden, sığır fiyatla
rında düşüş kaydedilmiştir.
1. — Fiğ, burçak, kepek ve kısmen küspe gibi
hayvan yemi olabilecek ne varsa ihracına müsaa-
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de edilmemektedir.
2. — İhraç mevsimi başında 35 000 baş olarak
tesbit edilen sığır ihraç kontenjanı 20 bin baş ilâ
vesiyle Ağustosta 55 bin başa çıkarılmıştır.
3. — Türk - Yunan Tediye Anlaşması gere
ğince Yunanistan'a traj hakkına mahsuben ve
rilen bir milyon dolarlık lisans tahdidi kaldırıl
mış ve baş kontanjanı dışında her hangi bir pilâfon tahdidi ipkasına lüzum görülmemiştir.
4. — Kuraklıktan mütessir olan bölgeler hay
vanlarının ihracını ilk pilânda sağlamak üzere
menşe bakımından tedbirler alınmıştır.
ikinci soruya cevabım :
II - Kuraklık ve yem darlığı sebebiyle fiyat
larında kaydedilen düşüşler nispetinde ve sürü
sünden satılmak üzere ayırdığı miktarla mahdut
kalmak üzere, müstahsilin eline daha ^az para
geçmiş olduğu şüphesizdir. Fakat ihraç fiyat
ları iç piyasa fiyattmdan yüksek bulunduğundan
ihracat için müstahsil elinden çıkan hayvanların
bu fiyat düşüklüğünden müteessir olmadığına işa
ret etmek isterim.
Üçüncü soruya cevabım :
3. — tç ihtiyaçları ve büyük müstehlik pa
zarların yakınlığını daima göz önünde tutmakta
olduğundan, memleketin muayyen hayvan ihraç
kapıları dışında kalan yerlerden hayvan ihracını
tecviz etmemekteyiz.
Umumiyetle yurttaşların et istihlâk ihtiyaç
larını tazyik etmiyecek bir ölçüde, hayvan ihra
catına devam imkânlarını sağlamak yolundayız.
ZlYA ERSÎN CEZAROĞLU (Tekirdağ) —
Efendim; sayın iki Bakana, suallerimi cevap!andırdığından dolayı hassaten teşekkür ede
rim. Fakat, aldıkları tedbirlerin birçoğu zama
nı geçtikten sonra alınmıştır. Meselâ kepek ve
küspe ihracı gibi, nakil kolaylığı gibi tedbirler
zaman geçtikten sonra alınmıştır. Hayvan yemi
nakli için tren tarifelerinde müstahsıla kolay
lıklar gösterilmeye başlanmış, bu nakiller ucu
za yapılıyormuş. Bundan dolayı teşekkürler
ederim.
Sonra hayvan yemi olarak müstahsıla pan
car küspesi veriliyormuş. Bu küspe zaten pan
car istihsal eden köylüye verilmektedir. Pancar
istihsal eden mmtakalarda kuraklık tesiri mü
him değildir. Belki Tokad da kuraklık müessir
dir. Bu pancar küspeleri kurak mmtakalar çift
çilerine tevzi edilebilir.
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Öonra; bunun burada verilen cevaplara ilâ- I
ve edilebilirdi sanıyorum, üç gün evvel Trak
ya'da gördüm, Toprak Ofis memurları geziyor
lar, diyorlar ki kim kasaplık hayvan besliyecekse kendilerine 13 kuruştan kepek vereceğiz.
Yalnız bize fiyat versinler, bize Martta eti kaç
kuruştan teslim edecekler.
Bu tedbiri kasaplık hayvanlar için alacağı
mıza damızlık hayvanlar için tatbik edebiliriz,
13 kuruşluk kepeği damızlık hayvan besiiyen
lere verebiliriz. Çünkü biz bunları korumakla
mükellef olmalıyız. Alınacak tedbirlerle damız
lık ve çift hayvanlarının kesilmesini önlememiz
lâzımdır. Çünkü bunlar bu gibi hayvanları beşliyememek yüzünden, kesilmemesi lâzımgelen
hayvanları, ya kesiyorlar, veyahut da gayet
ucuz, fiyatla satıyorlar. Pek yakında bu hay
vanların kesilmesi katliâm derecesine varacak
tır, aynı zamanda kışın ve soğukların basmasiyle bu hayvanların pek çoğu ölüme mahkûm
olmasından korkuyorum, inşallah bu tahakkuk
etmez, soğuk ve kış basmaz, fakat yakında bü
yük bir et buhranı ile karşılaşıacağız.
Suallerimin gayesi bu noktada tatmin edil
mektir. Çünkü geçen ay Ankara mezbahasında
240 öküz karşısında 900 küsur dana kesilmiştir.
Demekki halk gelecek sene öküz olacak danala
rını bugünden kestiriyor. Bir ayda kesilen 800
öküze ve ineğe mukabil, 900 dana kesilmiştir.
Bu suali sayın vekillere tevcih etmemin sebebi
budur.
ikinci sualime de hafif bir cevap verildi.
Hattızatmda çok mühimdir. Memleketimizin
ana varlıklarının sermayelerinin başında hay
vancılık sermayesi gelir. Sizi rakamlarla meş
gul etmiyeceğim. istatistiklerde bâzı hatalar ol
sa da hayvan hususundaki tetkiklerimiz sağ
lamdır. Çünkü onlardan Sayım Vergisi alırız.
Sayım Vergisi almakta olduğumuz hayvanlar,
1948 de çıkan Devlet yıllığına göre koyun ola
rak 20 milyon ve sığır olarak da 8 milyon civa
rındadır. 1941 ile 1946 senesi arasında yani 6
senelik müddet zarfında bütün hayvanların mik- I
t a n !% 5 - 10 arasında azalmıştır. Geçen seneki
kuraklık, uzun süren kış, bu seneki kuraklık
yüzünden bu eksilme büyük nispetlere varmış
tır. 1949 senesi başındaki fiyatlara göre hay
van miktarı 4,5 milyar lira tutarmdaydı; piya
sadaki fiyatlara, canlı hayvan satışlarına göre.
Bugünkü fiyatlarda [% 30 eksilme olduğuna I
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göre bu zarar 1,5 milyar lira kadar tutar. Bir
buçuk milyar liralık bir sermaye azalmasından
biz her halde müteessir oluruz.
Ben suallerimi verdiğim gün istanbul'da
canlı sığır fiyatları 65 ilâ 25 kuruş arasında idi.
Ve 25 kuruş ekseriyet teşkil eden mütaahhit
mallarına aittir. Ankara'da da böyle idi. istih
lâkin hemen nısfı mütaahhit mallarıdır. Bu yir
mi gün zarfında 25 ten 40 a çıkmıştır. 65 ten de
100 e çıkmıştır. Bu sabahki satışlarda Hayma
na malı yüz kuruşa satılmıştır. Koyunlar Istanbul'da canlı kilo 65 e satılıyordu, şimdi yüze
çıkmıştır. Bu iş bizi endişeye sevketmelidir. Ku
raklık tesiriyle böyle olmuştur. Bu nispet böyle
giderse senebaşmdan sonra ne olacaktır? Çift
çinin eline para geçmiyecektir. Çünkü hayvan
ların kilosu düşmektedir. Bundan evvel meselâ
Sivas'ı misal alabiliriz, iki ay evvel bir keçi otuz
lira idi. ihracı serbes olduğundan dolayı. 20
gün, bir aylık bir müddet zarfında, yani Mec
lisin ilk toplantı zamanlarında bir yavrulu inek
30 liraya satılıyordu. Rica ederim keçi ile ineğin
fiyatı bir olur mu? Yani bu ikisinin fiyatının
bir bulunmasını bilmek için bununla meşgul ol
maya lüzum yoktur. Herkes bilir ki bir keçi ile
bir koyun bir fiyatta olmadığı gibi bir inekte
ayni fiyatla satılamaz. Hiç şüphesiz ki bu hay
van ihracının yanlış tertibi ve tahdidi bu fiyat
düşüklüğü ve karışıklığı sebep oluyor.
Sayın Bakan cevaplarında buyuruyorlar k i ;
30 000 baş hayvana 20 000 baş ilâvesiyle bu
rakam 50 000 e çıkmıştır. Bu da hayvanların
ihraç usulündeki tahditler dolayısiyle hüküm
süz kalmıştır. Meselâ bir hayvan ihraç edilmek
icabederse istanbul'dan hayvanları izmir'e va
purla vesaire ile nakletmek icabeder. Yanlışım
varsa tashih buyururlar. Ayrıca izmir'de ihra
catçılar birliğine kaydolunarak ve 400 lira ver
mek suretiyle ancak bu hayvanlar ihraç edilebi
lir. Bu da çiftçinin eline hiçbir şey girmemesini
intaç etmektedir. Çiftçinin eline geçecek para
dan bu masraflar da hesaba katılıyor ki, zaval
lı çiftçi yok pahasına, bedavaya hayvanını elin
den çıkarıyor demektir. Karcı da kârından kal
mıyor. Tüccar bunu Jbu suretle başarıyor ama
çiftçinin eline geçecek hayvanların bedeline de
bu masraflar ilâve ediliyor. Herkes elindeki hay
vanını bu yüzden elden çıkarıyor. Çiftçinin
eline geçen miktarla eksilen miktarı görebiliriz.
Bununla beraber memleketin büyük bir serveti
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olan damızlık hayvanların adedi azalıyor. Daha
fazla vaktinizi almıyayım, teşekkür ederim.
3. — Afyon Karahisar Milletvekili Gl. Sadık
Aldoğan'ın Denizli* Milletvekili
Reşad Aydınlı
tarafından vukubulan İhbar üzerine evinde ya
nlan arama hakkında Başbakanlıkla,
Adalet
Bakanlığından sözlü sorusu (6/397)
BAŞKAN —. Sadık Aldoğan
Yok. Bu soruyu da geçiyoruz.

burada m i l .

4. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, Adalet cihazı ile Milletvekilliği
dokunul
mazlığı ve ara seçimleri hakkında Başbakanlık
tan olan sorusuna Devlet Bakanı ve Başbakan
Yardımcısı Nihat Erim ve Adalet Bakanı Fuad
Sirmen'in Sözlü cevapları (6/398)
BAŞKAN — Soru önergesini okutuyorum.
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Meclis huzurunda sözû olarak Başbakanlıkça cevaplandırılmasını is
tirham eylerim.
Seyhan Milletvekili
Sinan Tekelioğlu
1. Anayasaya göre Adalet cihazının Meclise
mi, yoksa icra kuvvetine mi bağlı bulunması
*cabeder? Bugünkü hali ile adaletin müstakil
ılduğu düşünülebilir mi?
2. Anayasadaki teşriî masuniyet tâbiri sineine neleri alır. Bir milletvekilinin teşriî masuiyeti kaldırılmadan adalet cihazı evinde arama
:ararı verebilir mi?
3. Ara seçimlerinin yapılmasına Meclisin
n i ; yoksa Hükümetin rai karar vermesi Anaya
saya <foha uygundur?
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NÎHAT ERİM (Kocaeli) — Efendim,
Bayın soru sahibinin bu üç soru ile Hükümetten
ıeleri öğrenmek istediğini çok düşündüm, fakat
anlayamadım. Çünkü İçtüzüğün 150 nci madde!
i «Soru» yu şu suretle tarif etmektedir:
«Soru, açıkça gösterilmiş işler hakkında bu
ji istemektir.!» İçtüzüğün 150 nci maddesinin
3U sarahati karşısında Sayın soru sahibinin soTI önergesindeki 3 maddeyi birer birer ele alaım;
1. «Anayasaya göre Adalet cihazının Mecise mi, yoksa icra îçuyvetine mi bağlı olması
tabeder »
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Bu Hükümetten bir mütalâa sormaktır. Hü
kümet, Büyük Meclis huzurunda, bir soru mü
nasebetiyle, Anayasanın bir maddesini veya
hut bir kanunun bir maddesini, bir hükmünü
tefsire gitmeye yetkisi olmadığı kanaatindedir.
İkinci madde, «Anayasadaki teşriî masuniyet
tâbiri sinesine neleri alır?»
Anayasanın 17 nci maddesi sarihtir. Teşriî
masuniyet tâbiri içine nelerin girdiği orada ya
zılıdır. Bu maddeyi herkes kendine göre anlar;
Hükümet anladığı şekilde tatbik etmektedir.
Bu ikinci soru maddesinin ikinci fıkrası, bir
milletvekilinin teşriî masuniyeti kaldırılmadan
Adalet cihazı evinde arama kararı verebilir mi
diye soruyor.
Bu, bir nebze de olsa icraya taallûk eden
bir husustur. Anayasanın 17 nci maddesinin
sarahatine
dayanarak cevap arzedeyim:
Anayasanın 17 nci maddesinin ikinci fıkrası
şöyle demektedir: (Seçiminden gerek önce, ge
rek sonra üstüne suç atılan bir milletvekili Ka
mutayın kararı olmadıkça sanık olarak sorgulanamaz, tutulamaz ve yargılanamaz.) Adalet ci
hazı hiçbir milletvekilini Kamutayın kararı ol
madan sorgulamamıştır, tutmamıştır ve yargılamamiştır.
Sorunun üçüncü maddesi;
«Ara seçimlerinin yapılmasına Meclisin mi,
yoksa Hükümetin mi karar vermesi Anayasaya
daha uygundur?»
Burada da, bir icra organı olarak, Hükümet
Anayasanın bu maddesini tefsir etmeye kendi
sinde bir yetki görmemektedir. Ara seçimleri,
Anayasa yürürlüğe girdiği günden beri hangi
usul ile yapılıyorsa, bugün itimadınızla iş ba
şında bulunan Hükümetiniz de aynı usule har
fiyen riayet ederek ara seçimlerini yapmak
tadır.
BAŞKAN — Buyurun.
SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Arka
daşlar; benim sorduğum sual, tefsir değil, sual
dir. Çünkü Anayasada mevcut olan ahkâmın
neleri ihtiva ettiğini hepimiz biliyoruz. Ancak
Hükümetin, bu Anayasanın ahkâmını tam mânasiyle tatbik edip etmediğini sormak zanneder
sem bir Milletvekilinin hakkıdır. Bu da bir su
aldir. Bendeniz şimdi sualleri okursam bunun
sayın Başbakan Yardımcısının söylediği gibi
tefsiri icabettiren hiçbir şey yoktur. Yalnız sayın
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Başbakan Yardımcısı nedense suallerime daima J
böyle garip cevaplar vermektedir.
«Anayasaya göre, adalet cihazının Meclise
mi yoksa icra kuvvetine mi bağlı bulunması ica
beder?.»
Anayasa, hâkimiyetin bilâkaydüşart millette
olduğunu ve bu hâkimiyetin de ancak Büyük
Millet Meclisi tarafından kullanılmakta oldu- I
ğunu zikrediyor. Şu vaziyete göre, üç kuvvetin |
de Meclis tarafından kullanılması lâzımgeldiği
mutlaktır. Gene Anayasa diyor ki; icraî kuvvet
Meclis üyeleri arasından Reisicumhur tarafın
dan seçilen bir Hükümet tarafından kullanılır. I
Fakat Büyük Millet Meclisinin mütemadi mura
kabesi altındadır. Yani icrai ve teşrii kuvvetler
Meclisin içinde mevcuttur.
Anayasanın 8 nci
maddesi bu hususta gayet sarihtir. Bu maddeyi
aynen okuyorum: «Yargı hakkı, millet adına
usul ve kanuna göre bağımsız mahkemeler tara
fından kullanılır» Meclis icra kuvvetinin içeri- j
sinde kaza kuvvetinin mevcut olmaması lâzımgel
diği kanaatine varılmış mıdır?. Hiç şüphesiz ki, va
rılmıştır. Çünkü yargı hakkı doğrudan doğruya;
hâkimiyeti milliye üzerine müessestir. Hakkı hükümraniyi Meclis kullanır.
Binaenaleyh icra kuvvetinin içerisinde kaza
kuvveti mevcut olursa her zaman icra kuvvetinin
tehdidi altındadır. İstediği gibi teftiş eder, iste
diği gibi murakabe eder hâkimleri terfi ettirir,
tefeyyüz ettirir, istediği gibi vekâlet emrine alır,
hattâ teminatlı hâkim dediklerini bile bir sebep
bularak vekâlet emrine alır ve hattâ tebdil eder.
Şu hale, şu vaziyete göre icra kuvvetinin
içinde bulunan kaza kuvveti istediği kanunları
yapar ve ekseriyet partisi içinde olduğu takdirde
kanunu da istediği gibi çıkarır.
Benim mâruzât ve maksadım şudur; hiç şüp
he yok ki, demokratik bir sistemde yürüyen mem
leket de hâkimiyetin tamamiyle millette oldu
ğunu göstermek için kaza kuvvetini millete ver
mek zamanı artık gelmiştir. Binaenaleyh arka- ,
daşlar, sekizinci maddeye göre, icra kuvvetin
de olduğu gibi kaza kuvvetini de temsil eden
zatı Meclisin seçmesi lâzımgelir. tcra kuvvetini |
I

seçmek icabetmez.
I
Binaenaleyh Adalet Bakanının kanaatine gö
re, şu okuduğum maddeye göre bunu B. M. Mec
lisinin seçmesi icabeder. icra kuvvetinin içinden !
değil, doğrudan doğruya B. M. Meclisinden se
çilir ve B. M. Meclisinin murakabesinde bulu- !
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nur. Bugünkü şekle göre adalet cihazı tam mânasiyle müstakil midir?. Ben size soruyorum?.
Müstakil midir?. (Soldan bir ses^ müstakildir).
Fakat hiç şüphe yok ki, bâzı noktalarda de
ğildir. Meselâ Meclise yeni olarak Hâkimler
Kanununu tadil eden bir tasarı gelmiştir. Bu
kanunun müzakeresi sırasında göreceksiniz ki,
hâkimlere verilen salâhiyetlerin bir kısmı geri
almıyor.
Şu halde kaza kuvveti icra kuvvetinin elin
de bulundukça onun tesirinden kurtulamaz.
BAŞKAN — Tekelioğlu, zatıâliniz bugünkü
kanunlar muvacehesinde adalet cihazının bağlı
lığında ve tatbikatında kanunlara aykırı birşey
görüyorsunuz da onun tashihini mi istiyorsu
nuz?. Yoksa bugünkü mevzuat karşısında tat
bikatın değişmesini mi istiyorsunuz?.
SlNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Onu is
tiyorum.
BAŞKAN — Onu istiyorsanız bu husustaki,
mütalâaniz soru mevzuunun dışındadır.
SÎNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — İçin
dedir.
BAŞKAN — Değildir. Münakaşa yapmıyalım,
mevzua intikal ediniz.
SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Bina
enaleyh sorumun tefsir olmadığı meydana çık
mıştır.
Şimdi ikinci suale geliyorum. Anayasaya gö
re masuniyeti teşriiye tâbiri mânasına neleri alı
yoruz ve neleri aldık?. Biliyoruz ve bugün görü
yoruz ki, masuniyeti teşriiyeye riayet edilmiyor.
Bir Milletvekilinin evinde ve üstünde arama ya
lı ılıyor. Masuniyeti teşriiyesi refi edilmiyen bir
Milletvekilinin evinde ve üstünde bir arama ya
pılabilir mi?. Onun aranması yapılırken üç tane
sivil polis memuru da benim evime geliyorlar, Sa
dık Aldoğan'm evini biliyormusunuz, acaba nere
dedir diye soruyorlar. Bir Milletvekili bu şartlar
dairesinde vazifesini yapabilir mi?. İcrai kuvvet
bu salâhiyeti nereden alıyor da kaza kuvvetini
harekete geçiriyor?. Binaenaleyh bir Milletvekili
nin, demokrasi sisteminde kendi vazifesini, kendi
fikrini, kendi içtihadmı kürsüden serbestçe söyliyebilmesi için, bütün dünyanın kabul etmiş ol
duğu masuniyeti teşriiyeye mükemmeliyet ve mu
tavaatla riayet etmemiz icabeder. Hiç şüphe yok
ki, masuniyeti teşriiye işi âmme kaideleri icabatmdandır. Acaba Adalet Bakanı bunun âmme ka-
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idesi olduğunu biliyor mu?. Biliyorsa neden böy
le hareket ediyor?. Ortada fol yok yumurta yok
ken, bir insanın söylemiş olduğu her hangi bir
yalanla, iftira ile bir Milletvekilinin evini arama
sı ve diğer bir Milletvekiline güya onunla müşterekmiş gibi, Sadık Aldoğan'ın evi nerededir diye
ona sorması biraz abes olsa gerektir.. Arkadaşlar;
biz Milletvekiliyiz. Vazifemiz sona ermektedir,
şurada beş altı ay kalmıştır. Sonuna kadar hiçbir
şeyden korkmıyarak, mukadderatını, hâkimiye
tini, istiklâlini katiyen tehlikeye koymıyarak ve
onu bütün dünyanın nazarında en yüksek mevkie
çıkarmaya karar vermiş bulunuyoruz. Kendi pa
yıma söylüyorum.
Ara seçimlerini yapmaya Meclisin mi, Hükü
metin mi karar vermesi lâzımdır?. İntihap Kanu
nunun bir maddesinde ara seçimleri hakkında bir
madde vardır. Fakat B. M. M. müstemirren ber
devam olduğuna göre ara seçimleri için B. M. M.
karar vermelidir. B. M. M. ni kaptmak, feshet
mek hakkı hiç kimsede yoktur. Tecdidi intihap
için kendisi karar verir. Ara seçimleri için de
karar verir.
Birinci B. M. M. inde Edirne'yi beş mebus
temsil ediyordu ve bu o Meclisin karariyle olmuş
tu. Halbuki Edirne'nin dört sancağı vardı.
Binaenaleyh ara seçimlerinin yapılmasına da
Meclisin karar vermesi ve ondan sonra Dâhiliye
Vekâletinin faaliyete geçmesi icabeder. Ben bu
kanaatteyim. Benim mâruzâtım, bundan ibarettir.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NİHAT ERİM (Kocaeli) — Efendim;
Sayın Milletvekilinin, şimdi kürsüden Yüksek
Meclise hitaben söylediği sözler, benim, ilk ce
vabımı verirken arzettiğim noktayı teyid etmiş
oluyor. Binaenaleyh bu mütalâalar belki Yük
sek Meclise müteveccih bulunmaktadır. Hükü
mete taallûk eden bir nokta görmemekteyim.
Yalnız Milletvekili dokunulmazlığından bah
sederken, bâzı mütalâalar serdettiler ve bu mü
talâaları arasında da yapılan işleri tenkit etti
ler. İşlere taallûk ettiği için, Hükümet bunu
cevaplamak durumundadır.
Milletvekilliği dokunulmazlığı, normal va
tandaşlık rejimi içinde bir istisnai rejimdir.
Her istisnai rejim gibi bu da tahdidi mahiyet
tedir. Anayasanın sarahaten imtiyaz tanıdığı
hususlar dışında bu memlekette, milletvekilleride dâhil olmak üzere hiçbir vatandaşa imti
yaz tanınamaz. (Doğru sesleri, soldan)
I
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Anayasamız Büyük Meclis tarafından müza
kere ve kabul edilirken Trabzon Milletvekili
Rahmi bey aramanmda menedilmesi için bir
takrir veriyor. Büyük Meclisçe bu takrir red
dediliyor. Binaenaleyh delâletten, tahditten de
ğil, Anayasanın müzakeresi esnasında verilmiş
olan bir takririn ve sırf bu maddeye mahsus
olarak verilmiş bir takririn reddedilmesi, Ana
yasayı yapan heyetin ne düşünmüş olduğunu
gösteriyor. Şunu da arz edeyim k i ; Milletvekil
liği dokunulmazlığı demek, adlî takibattan,
cezadan beri kalmak demek değildir. Yalnız
bizim memlekette değil, İngiltere'de de, Fran
sa'da da böyledir ve bütün demokrat memleket
lerde böyledir.
Dahası var : İngiltere'de ceza dâvaları için
önceden Avam Kamarasından müsaade almadan
adalet cihazı takibata başlar. Hattâ hükmünü
verir ve bir tezkere ile Avam Kamarasına key
fiyeti bildirir. Fransa'da da arama için bir ka
yıt yoktur. Hangi demokratik idarenin anaya
sasına ve içtüzüğüne bakılırsa keyfiyet böyle
dir. Binaenaleyh, tekrar ediyorum : Hükümet
işlerine icraya taallûku bakımından Sayın Mil
letvekilinin sualindeki üç madde de İçtüzüğün
150 nci maddesinin tarifine giren, yani açıkça
gösterilmiş işler hakkında bilgiler isteme mahi
yeti yoktur.
ADALET BAKANI FUAD SİRMEN (Rize)
— Muhterem arkadaşlar, çok temenni ederdim
ki Soru sahibi mademki ismimden bahsedecekti
suallerini bana tevcih etmiş olsalardı daha iyi
ederlerdi. Suallerini Sayın Başbakana tevcih
ettikleri için yardımcısı karşıladı. Fakat bu
arada benim de ismimi mevzuubahis ettikleri
için, İçtüzüğün bana verdiği yetkiye dayanarak
Sayın Başkandan söz istedim, şimdi sordukla
rını cevaplandıracağım.
Arkadaşlar Başbakan Yardımcısı arkadaşı
mızın dediği gibi, Milletvekilliği dokunmazlığı,
Sinan Tekelioğlu gibi düşünenlerin aldığı mâ
nada vatandaşlardan muayyen sıfatı haiz olan
kimselere hiçbir şey yapılamaz mânasına alın
mış değildir. Dünyanın hiçbir yerinde de bu
anlamda Milletvekilliği dokunulmazlığı mef
humu yoktur. Milletvekilliği
dokunmazlığı
müessesesinin kurulmasının tek sebebi, Millet
vekilinin Milletvekilliği vazifesini kemaliyle ya
pabilmesini sağlamak ve bunu her hangi bir
icra tazyikma mâruz bırakmıyarak, bu vazife-
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sini icraya imkân vermektir. Milletvekilliği dokıınulmazlığı müessesesi her memleketin kabui
ettiği şekle göre bâzısında daha takyit edilmiş,
bâzısında daha geniş tutulmuş olmakla beraber,
bu ana esastan asla inhiraf edilmiş değildir. Bu
bakımdan bendeniz fazla birşey söyliyecek de
ğilim. Sayın Başbakan Yardımcısı arkadaşım
bunu izah etti. Binaenaleyh Adalet Bakanınızın
kanaati odur ki, bizim Anayasa Hükümleri
önünde ancak Anayasanın sarih olarak Millet
vekilliği dokunulmazlığı mefhumu içine aldığı
hususlar yapılamaz. Yani sanık sıfatiyle sorguya çekilemez, tutulamaz ve yargılanamaz.
Bütün bunlar hukukçu olmıyan şunun, bu
nun karihasında kendi keyfine göre verdiği mâ
nalar değil, bir hukuki terim olmak itibariyle,
bunların mânaları Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nunumuzda sarih olarak belli edilmiştir. Bu hu
kuki terimlerin Ceza Muhakemeleri "Usulü Ka
nunumuza göre ihtiva ettiği anlamlar dışında
adlî muamelât, milletvekilliği dokunulmazlığa
refedilmemiş olan bütün milletvekilleri hakkın
da kemaliyle tatbik edilmek lâzımgelir. Edile
mez değil, tatbik edilmek lâzımgelir.
Bu hâdisedeki arama meselesine gelince :
Başbakan yardımcısı arkadaşımın da dediği
gibi, tedvin edilirken, Anayasamızın 17 nci mad
desi müzakere edilirken, o tarihte bir milletve
kili arkadaşımız kanaat olarak bu istisnalar
arasına milletvekili ikametgâhının aranılmaması
kaydının konulmasını istemiş, fakat o zamanki
Büyük Millet Meclisi, bu ilâveye lüzum görmiyerek bu takriri reddetmiştir.
Bu da apaçık göstermektedir ki milletvekil
liği dokunulmazlığı refedilmeden hakkında ara
ma muamelesi tatbik edilebilir.
26 senelik Cumhuriyet rejiminin geleneği
bu olduğu gibi, Anayasamızın sarih hükmü de
budur.
Kendilerine bu kadar cevap vermekle iktifa
edecektim. Yalnız büyük bir yanlışlarını düzeltmek içfrı muztar kaldığımdan bir noktaya işaret
edeceğim.
Bu kürsüden dediler ki; nasıl, niçin, neden
dediler bilemiyorum, Adalet Bakanı nasıl olur da
bir milletvekilinin evini aratıyor?
Arkadaşlar; bu zihniyetteki bir zatın bu top
luluk içinde bulunması hüzün verir.
SİNAN TEKELÎOftLU (Seyhan) — Senin
gibi, Sen bu milletin yüz karasısm.
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ADALET BAKANI FUAD SİKMEN (De
vamla) — Senin gibi. Sen yüzkarasısın.
BAŞKAN — Sirmen, arkadaşın fikrine işaret
buyurunuz.
ADALET BAKANI FUAD SlRMEN (De
vamla) — Fikrine işaret ediyorum; (Ahmet
Oğuz'a hitaben). Oturduğun yerde sırıtacağına,
söz al, buradan cevap ver.
AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Evet kabada
yı, haşmetlu...
ADALET BAKANI FUAD SlRMEN (De
vamla) — Evet... Hareketlerinin hesabını verme
ye muvaffak olanlar kabadayıdır.
AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Onu senden
öğreneceğiz.
ADALET BAKANI FUAD SlRMEN (De
vamla) — Diyor ki, Adalet Bakanı arkadaş, nasıl
milletvekilinin evini aratır?
Arkadaşlar; arama muamelesi huzurunuzda, bu
hâdise vesilesiyle açıklandığı üzere, bir hâkimin
karariyle olmuştur. Hâkimin kararını infaz eden
de onun icra organı olan müddeiumumidir. Bir
hâkimin arama kararı verip vermemesine Adalet
Bakanı nasıl müdahale eder ve nasıl böyle bir
karar alır?
Bu arkadaş, bunu nasıl düşünür? Arkadaş
lar; bir hâkimin kararını Adalet Bakanının em
riyle alınmış bir karar gibi telâkki eden zihniyete,
ben 2 700 hâkimin hukukunu muhafaza üe mü
kellef bir adam sıfatiyle, kendi görüşlerini kendi
lerine iadeyi bir vazife bilirim.
Türk hâkimleri, en ufağından, en büyüğüne
kadar, kanuni yetkisini kullanırken hiçbir ma
kamdan emir almaz.
Adalet Bakanlığının, mevcut kanunlara göre
tek bir yetkisi vardır; her hangi bir müddeiumu
mi bir âmme işinde açılması gereken bir dâvayı
açmadığı takdirde, dâva aç diye emir vermek
yetkisi vardır. Onun dışında muamelâtı adliye
şöyle yapılacaktır, böyle yapılacaktır, bunun
hakkında tevkif kararı alınacaktır veya almmıyacaktır gibi muamelâtta Adalet Bakanlığı emir
veremez, söyleyemez ve yapamaz.
Binaenaleyh hâkimin almış olduğu bir kararı
Adalet Bakanlığına izafe ederek söylemesi haki
katen çok hazindir, hâkimlerimizi de bu gibi is
natlardan tenzih etmeyi kendime bir vazife bili
rim.
SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Arka
daşlar; görüyorsunuz ki; milletvekilliği kolay bir
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iş degilddr. İşte böyle kendi keyfiyle hareket eden j kuk kaidelerinden, ne bileyim bihaber mi, teöâhül mü ediyor diyeyim? (Soldan, gülüşmeler).
bir bakanın karşısında, her zaman böyle mm-haze
Bir kimse çıkıyor, Adalet Bakanının emri ile Millet
karşısında kalır.
vekilinin evi arandı diyor. Huzurunuzda usulü ce
Bu hususta kendisi emir vermemiş midir, dâ
zaiye
dersi vermeye ne sizin Meclisiniz, ne de vakti
va açın diye kendisi emir vermemiş midir? Dâva
niz
müsaittir.
Bunları söylemekten ben hakikaten
açın diye emir verdi. Evet; dâva açın diye siz
hicap duyuyorum. Fakat şu noktayi efkârı umuemir verdiniz.
miyede, millet huzurunda tebarüz ettirmek iste
Binaenaleyh arkadaşlar; bu gibi işlerde Ada
rim ki, âmme dâvası açılmadan evvel hazırlık
let Bakanına düşen vazife şudur; acaba kendisine
tahkikatı
denilen bir safha vardır. O safhada
vâki olan ihbarı, bir mebusun masuniyeti teşriiyehakimden
karar almak kayıt ve şartiyle bir in
sini kaldıracak vaziyette mi görmüştür, bu hu
san.
tevkif
edilebilir,
evi aranabilir, her şey olabi
susta bu işi Adalet Bakanı tetkik etmek hakkını
lir. Deliller ziyaa uğramasın diye bu iki z-at
haiz değil midir? Ancak bunu tetkik ettikten
hakkında
yapılmış olan muamele de bundan
sonra karar verebilirdi. Bu işin bir düzme iş ol
ibarettir.
Adalet Bakanının bu gibi safhalarda
duğu anlaşıldı. Acaba Adalet Bakanı bunu anherhangi
bir
meseleye vaziyet etmesi için sebep
lıyamaz mıydı?
yoktur. Burada, Hükümetin ne şekilde bu hâ
Binaenaleyh benim mâruzâtım, Adalet Baka
diseye muttali olduğu teferrüatiyle malumunuz- *-.
nı, bunu tetkik ettikten sonra bu dâvayı aç diye
dur. Başbakanlıktan ayın 15 inde evrak Adalet
müddeiumumiye emir vermesi icabetmez mi? Şim
Bakanlığına tevdi olunduğu anda Adalet Baka
di sümmettedarik her hangi bir mebusun evini,
nı bu evrakı Ankara Cumhuriyet Savcılığına ha
her hangi bir hâkim arayın demez. Ancak müd
vale etmekle iktifa etmiştir. Ankara Cumhuri
deiumumi, bakanın emir vermesi dolayısiyled ir ki,
yet Savcılığı vazifesini yapmış, suçun mahiyeti
adalet cihazı faaliyete geçer, böyle olmuştur.
ne ve ağırlığına göre alâkalı ve töhmet altında
Bendeniz adalet cihazı arasında keyfemayeşa,
bulunan kimselerin evlerinde, üzerlerinde ara
bir hâkimin hareket ettiğini ne düşünebilirim, ne
ma kararı almak lüzumunu hissetmiş, yetkili hâ
de düşünmek isterim. Zaten böyle bir düşünceye
kime müracaat etmiş ve arama kararı ahnış ve
imkân olmadığına bütün hakayık şahittir. Bu
infaz etmiştir. Bütün bunlar Usul kanunlarımı
güne kadar hiçbir hâkimimizin zan altında, sor
zın normal hükümleri ve çerçevesi içinde cereyan
gu altmd& bulunduğunu işittiniz mi? Onlar vazi
etmiştir. Şimdi de bizim partimizin içinde bu
felerini bitamamiha görürler, Devletin en iyi işlunan bu zat hangi politik maksatlar ile bunu
liyen branşıdır. F a k a t benim iddiam bakanlığa
yapıyor, bilemiyorum.
karşıdır. Bakanlık görüyorsunuz ki, bizi Meclise
SINAN TEKELtOĞLU (Seyhan) — Sizin gi
lâyık görmüyor. Fakat ben kendisini Türkiye'ye
bileri
partiden atmak için.
lâyık görmüyorum.
FUAD SÎRMEN (Devamla) — Burada Ada
BAŞKAN — Yalnız bir arkadaşın zühul ola
let Bakanının emriyle bir Milletvekilinin evi
rak söylediği bir söz tashih edilmiştir.
aranmıştır diyerek nasıl iddia eder? Hakikaten
SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Ben
hayret ediyorum.
durmam millete bıraktım bu işi...
5. — Manisa Milletvekili Faik
Kurdoğlu'ADALET BAKANI FUAD SÎRMEN (Rize)
nun,
Amerika*nm
bâzı
memleketler
tütünlerine
— Arkadaşla*; bu sözleri bir hukukçu arkadaş...
% 50 tarife tenzilâtı tatbik edeceği ve Türkiye'
SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Ben hu
nin bundan faydalan&mıyOeağı şayiası hakkındaki
kukçuyum.
sorusuna Dışişleri Bakanı Necmettin
Sadak'ın
ADALET BAKANI FUAD SİRMEN (Rize)
sözlü cevabı (6/400)
— Arkadaşlar; hukukçu olmıyan bir kimse ile
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
hukuki meseleleri münakaşa etmek güç olur.
önümüzdeki ay içinde tütün piyasasının açı
• Ne Sadık Aldoğan hakkında ve tevkif edilip b i 
lacağı malûmdur. Vazifeli Bakanlıklarca bu hu
lâhare serbest bırakılan diğer iki sanık hakkın
susta yapılmış tebliğe mütenazır olarak endişe
da âmme dâvası açılmamıştır ki bu iki zatın
verici bir haberin de gerek bu piyasalarımızda,
söyledikleri varit olsun. Bu kadar iptidai, hu-
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gerek matbuatımızda yer tuttuğu görülüyor. Bu j katılmaya geçen sene davet edilmiştir.
Böyle geniş bir müzakereye ve esaslı taah^
haber Amerika'nın bâzı memleketler tütünlerine
hütlere girişmek pek büyük hazırlıklar yapılma
% 50 tarife tenzilâtı tatbik edeceği ve Türkiye'
sını icabettiriyordu. Bilhassa, 1946 da memleke
nin bundan faydalanamıyacağı şayiasıdır. Mat
timizde yapılan para ayarlanmasından sonra,
buata intikal şekli de malûmdur.
spesifik esasına dayanan Gümrük tarifelerimiz
Mesele esasen yalnız tütün meselesi değil, bir
de
bâzı değişiklikler yapılması lâzımgeliyordu.
çok mahsullerimizi de ilgilendirir vüsattedir.
Bu sebeple, Bakanlıklar arası bir komisyon top
Amerika ile aramızda cari 1939 tarihli anlaşmalanmış ve bu umumi anlaşmaya, ancak ilerde
nın 6 ncı maddesi kayıtsız şartsız, en ziyade mükatılabileceğimiz cevabını vermişti.
sadeye mazhar millet esasını karşılıklı ihtiva et
mekte olduğuna göre Ceneve ve Annecy AnlaşBu sene ise, hazırlıklarımız ilerlemiş oldu
malariyle müesses tenzilâttan Türk mallarının da
ğundan Ticaret Umumi Anlaşması Kâtibi
istifadesi tabiî ve bu cihet munzam temaslarla
Umumiliğinden aldığımız yeni bir davete ge
müeyettir.
çen Ekim ayı sonunda müspet cevap verdik.
Bu
suretle 1950 Eylülünde başlıyacak olan mü
Piyasa üzerindeki menfi tesirleri önlemek
zakerelere
iştirak edeceğiz.
için keyfiyetin Dışişleri Bakanınca kürsüden
Dışişleri Bakanlığında çalışan bir komis
açıklanmasını dilerim.
yon
hazırlıklarına devam etmektedir.
Manisa .Milletvekili
Geçen
seneki müzayerelere arzettiğim mü
Faik Kurdoğlu
him sebepler dolayısiyle katılmadık, fakat bu
DIŞİŞLERİ BAKANI NECMETTİN SA
müzakereleri büyük bir dikkatle takip 'ettik.
DAK (Sivas) — Sayın Kurdoğlu'nun suali
Bilhassa bâzı devletler arasında, gümrük tarife
memleket için hayati bir mevzua temas etmekte
lerinde yapılan tenzilâttan, bizim ihraç mah
dir. Onun için vakit geçirmeden izah etmeyi za
sullerimizin mahrum kalmaması için, önceden,
ruri gördüm. Birleşmiş Milletler Ekonomik ve
her türlü tedbirleri aldık. Bu umumi anlaşma
Sosyal Konseyi 1946 senesinde aldığı bir karar
neticesi, şimdiye kadar yapılan ve meriyete
la, muhtelif kıtalara dâhil 23 Devlete, ticaretin
giren tenzilâttan hiçbir mahsulümüz müteessir
teşkilâtlanması ve tam iş veriminin sağlanması
olmamıştır. Bu sene yapılan müzakereler neti
için bir teşkilât ve bir yasa hazırlamak vazifesini
cesinde, bizim tütün ve üzüm ihracatımızı alâ
vermişti.
kadar eden bâzı gümrük tenzilâtı yapılacağını
Dünya ticaretinin % 80 nini ellerinde tutan
öğrendik.
bu Devletler bir yasa tasarısı hazırladılar. Bu
Bu tenzilât Âkıd Devletlerin üçte ikisi ta
yasa Havana'da toplanan bir konferansta tetkik
rafından kabul edildiği takdirde 1950 yılı ba
edildi. Bu yasayı Havana'da 56 Devlet izmaladı.
şında meriyete girecektir.
Bu konferansa Türkiye de dâhildi ve Anlaşmayı'
Türkiye'nin bütün Devletlerle olan ticaret
imzalıyanlar arasındadır. Fakat bu Anlaşmanın
anlaşmaları en ziyade müsaadeye mazhar millet
yürürlüğe girmesi için, bunu yirmi devletin tas
esasına dayanır. Bilhassa Birleşik Amerika
vip ve tasdik etmesi lâzımgeliyordu. Henüz hiçDevletleriyle aramızdaki 1939 tarihli Ticaret
. bir devlet bu muameleyi tamamlıyamamıştır.
Anlaşması, kayıtsız şartsız en ziyade müsaade
Bu Havana Anlaşmasının yürürlüğe girmesi
ye mazhar millet esasına göre yapılmıştır.
nin uzayacağını düşünen 23 devlet, kendi arala
Binaenaleyh, gümrük tenzilâtından Tükiye
rında hemen meriyete girecek bir Anlaşma imza
ihracatının müteessir olması mümkün değildir.
ladılar. Buna göre ticaret serbest olacak, Güm
Bilâkis bundan bizim de istifade etmemiz tabii
rük tarifeleri indirilecek mevcut rüçhan rejim
dir.
leri kaldırılacaktır. Bu Anlaşma 23 Devlet ara
Böyle olduğu halde, bizim için hayati bir
sında 1947 de imzalanmıştır. Ve Havana Konfe- ı mahiyet arzeden bu mevzuda uyanık bulun
ransma iştirak etmiş olan bütün Devletlerin ilti
maktayız. Bu husustaki görüş, daha evvelinde
hakına da açık bırakılmıştır. Ancak bu iltihak:
dost Amerika Hükümetine bildirmiş bulunu
muayyen bir usule ve bâzı şartlara bağlıdır.
yoruz. Amerika'dan bu hususta lâzımgelen te
Türkiye Hükümeti bu Umumi Anlaşmaya j minatı aldık.
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Tütünde yapılan gümrük tenzilâtı yüzde
otuz, kuş üzümünde % 50 dir.
FAlK KURDOĞLU (Manisa) — Muhterem
arkadaşlar, iç politika dediğimiz hayatın hara
retli bir sahnesinden sonra, memleket umumi
hayatım alâkadar eden ciddî bir mevzuu huzu
runuza getirmiş bulunuyorum.
Sayın Dışişleri Bakanının açıklamaları mem
lekette en küçük müstahsıldan, en büyük ihra
catçıya kadar bu memleketin bütün istihsal sa
hasını ve bütün ticaret piyasasını alâkadar eden
bir ehemmiyet taşımaktadır. Şüphesiz bu ehem
miyeti takdir suretiyledir ki kendilerinin bekletmeksizin lütfettikleri cevaptan yolayı Yük
sek Huzurunuzda şükranlarımı arzederim.
Müstahsilimizin emeğinin mümkün olan
âzami bedelini elde edebilmesi bu mevzuu etraf
lı bir şekilde bilmesine bağlıdır. Bu bakımdan
müsaade buyurursanız takririm ve mevzuu hak
kında birkaç kelime de ben söylemek ve mâru
zâtımı birkaç temenni ile bitirmek istiyorum.
Takririmin ana hedefi tütündür. Fakat mutterem Dışişleri Bakanının izahatından anlaşıl
dığı üzere mevzu sadece tütüne münhasır değil
dir. Yalnız tütünü ele alsak bile tütünün bu
memleketin dış ticaretinde, döviz membaları ara
sında, tediye muvazenesinde haiz olduğu mühim
mevkii malûmdur. Bilindiği üzere tütün ihra
catımızın temin ettiği kıymet Türkiye ihracat
kıymetleri yekûnunda, beşer senelik vasatiler
nazara alınırsa, hiçbir zaman % 40 dan aşağı
düşmemiştir.
Tütünün, dış memleketlerdeki rekabet mü
cadelesi bakımından da, durumu bundan daha
az ehemmiyetli değildir.
Gene hepimizin malûmu' olduğu üzere geçen
Birinci Cihan Harbi sırasında ihracat imkânsız
lıkları ve Virjinya tütününün istilâ ve itiyadı
yüzünden bâzı memleketleri ve bilhassa İngiltere
piyasasını kaybetmiştik. Balkan Harbinden son
ra tütüncü olarak meydana çıkan Bulgaristan'la
yine Balkan Harbinde kaybettiğimiz bir iki vi
lâyetin istihsaline dayanarak Türk tütünü ihra
catçıları arasına giren Yunanistan'ın rekabeti
ve saire yüzünden tütün piyasamız birçok yeni
tehlikelerle de karşı karşıya kalmıştı, ikinci
Cihan harbinden sonra yine bildiğimiz gibi yep
yeni bir ufuk ve ümit açılır gibi oldu. Türk
müstahsili bundan istifade ederek istihsalâtmı
aşağı yukarı, % 100 artırdı. Her sene, tütün
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müstahsili bölgeler milletvekillerinin bildiği şekildo fiyat kırmaya matuf birtakım hareketler
ve şayialar piyasanın hususiyetleri arasına gir
mişti. Bunlara son yıllarda Amerika'nın tütün
istihsaline başladığı haberleri de karışmaya baş
lamıştı. Fakat bu yıl Amerika'nın Yunanistan'a
tatbik ettiği tenzilâtlı gümrük tarifesini Türki
ye'ye uygulamıyacağı yolunda yeni bir haber de
bu koleksiyona eklendi. Yunanlılara yapılacak
tenzilâtın % 50 nispetinde olacağı ileri sürülü
yordu. Matbuatımızda samimiyetle acaba şeklin
de bu millî endişeye kapılarak uzun neşriyat
yaptılar. Bunlardan son bir tanesinin birkaç sa
tırını okuyacağım. 24 punto ile dizilmiş uzun
bir başlık. Türk tütününün karşılaştığı tehlike,
ihracatçılar toplantısı, şeklinde. Okumak istedi
ğim birkaç satırı şu;
«Amerika Hükümetinin Yunan ve İtalyan
tütünlerine büyük gümrük tenzilâtı yapması,
ihracatçıları endişeye sevkediyor. Tütün ihra
cat tacirleri dün birlik merkezinde toplanarak,
kendilerini olduğu kadar Türk iktisadiyatını
alâkadar eden bu mesele üzerinde görüşmüş ve
bâzı kararlara varmışlardır. Yeni mahsul piya
sasını ve bu arada, ve şu sırada Ege'nin ilk ola
rak açılmasına pek az bir zaman kaldığı sırada
tütün ihracatçısının ciddî şekilde endişelenmesi
sebepsiz değildir. ...Ilh». Bundan sonraki kısım
ları okumakla vaktinizi almak istemiyorum, iki
uzun puntularla gazete ciddî bir endişe ile teş
rih etmeye uğraşmaktadır.
Arkadaşlar; bu endişe bu şeklile hakikaten
üzerinde durmaya lâyık bir ehemmiyet ve vüsat
gösteriyordu. Bilindiği üzre Birleşik Amerika'
nın kendisi de en büyük tütün müstahsili olması
na rağmen senelik tütün ithalâtı 1926 da 94 mil
yon dolardı. Bu senelerde bu 100 milyon dolara
da aştığı aylık rakamlardan anlaşılıyor.
Aynı memleketin 1948 istatistiklerine göre,
1948 yılı içinde bizi alâkadar eden tütün nevile
rinden yani Amerikan tarifesinde (Cignuette leaft unstemped) diye vasıflandırdıkları neviler
den ithalâtın yekûnu 52 milyon dolar kıymetin
de, 64 milyon libredir. İthalâtçılar arasında 36
milyon dolarlık 45 milyon libre ithalât ile başta
Türkiye gelir. Sekiz milyon dolarlık Yunanistan 'dan, iki milyon dolarlık da Bulgaristan'dan it
hal edilmiştir. Diğer kısımlar da, İran, Suriye,
Rusya, Rodezya gibi muhtelif memleketlerden it
hâl edilmiştir. Demekki aşağı yukarı yüzde yetmiş
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kispetinde ithalât yaptığımız bir piyasa akibeti
ile alâkalıdır.
Bu vaziyetin, bu şayianın esası nedir?.
Malûm olduğu üzere 1947 senesi Mayıs aymda
Cenova'd# 23 memleket toplanarak - bu 23 mem
leket, Muhterem Dışişleri Bakanımızın da söyle
dikleri gibi, bizim ithalât ve ihracat ticaretimizde
% 80 i nispetinde bir mevki tutanlar - araların
da «Genel Tarife ve Ticaret Anlaşması» diye ter
cüme edebileceğimiz bir anlaşma imza etmişlerdir.
Ve.bu anlaşma muhteviyatı 4 ciltf halinde neşre
dilmiş bulunmaktadır. Muhtelif lisanlarda inti
şar eden bu kitapları her isteyen beş dolar muka
bilinde Cemiyeti Akvam teşkilâtımdan veya bu
teşkilâtın -eserlerini satan kitapçılardan alabilir
ler.
Bu anlaşmayı ımütaakıp Cenova yakınlarında
ve Fransa topraklarında bulunan Annecy yomi
okunuş şeklile Ansi'de ayrı bir toplantı olmuştur.
Bu toplantıda bu anlaşmada kabul şartlara ve
umumi tarife ve ticaret diye bir protokol imzalan
mıştır. 1950 Mayısına kadar kapısını bu anlaşma
ya iştirak edecek memleketlere açak bulunduru
yor. Bu protokol da, öteki anlaşmalar gibi aynı
membadan aynı kıymet mukabilinde herkes tara
fından alınabilir. Bu anlaşmaya iştirak eden mem
leketler : Avustralya, Belçika, Brezilya, Burma,
Kanada, Seylân, Şili, Çin, Küba, Çekoslovakya,
Fransa, Hindistan, Lübnan Holânda, Yenizelânda, Norveç, Pakistan, Cenubi Rodezya, Suriye,
Cenubi Afrika, İttihadı, İngiltere, Birleşik Ame
rika.
Ansiprotokolu yolu ile girenler de şu» mem
leketlerdir :
Danimarka, Domoniken, Finlandiya, Yuna
nistan, Haiti, İtalya, Liberya, Nikarague, isveç,
Uruguay.
Bu memleketlerin tarife anlaşmasına bağ
ladıkları yani karşılıklı tenzilâta tâbi tutarak
bu protokole bağladıkları emtianın yekûnu
kendi ithalât ticaretlerinin üçte ikisi ve dünya
ticaretinin % 1,5 umı temsil etmektedir. Bu
memleketlerle bizim münasebetimiz kendi it
halât ve ihracat ticaretimizin % 80 idir.
Yine malûm olduğu üzere Amerika'da ti
caret anlaşması akdi, Kontinan'da mevcut olan
usuller dışında, fevkalâde kayıtlara bağlı ve
1930 tarihinde neşredilmiş olan Ticaret Anlaş
maları Kanununa bağlıdır.
Amerika, Cenova ve Ansi'de derdesti muza-
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kere olan meselelerde muayyen salâhiyetlerle
müzakere yapabilmek için bu kanun dâhilinde
salâhiyet almış ve kendi mahsulleri için bu
memleketlerden tenzilâtlı tarife elde etmiştir.
Amerika bu suretle tütün ve mamulâtı pa
muk, kuru üzüm, fındık, ve her nevi kuru ye
mişler, taze meyve, sepze ve bunların konserve
leri, süt, ve mamulâtı, meyva ve sebze suları ve
bâzı madenler, et, balık ve konserveler, hubu
bat ve müstahsılatı. Zirai ve gıdai maddeler, kü
çük baş hayvan derileri kürklü deriler, kürk
ve ilâh.
Bu husustaki tafsilât Amerika Hükümeti ta
rafından servis olarak neşredilmiştir. Herkes
tarafından kabili tedariktir. Ansi protokolünün
tahlili ilk başlıklıdır.
BAŞKAN — Dört dakikanız kalmıştır.
FAİK KURDOÖLU (Manisa) — Emreder
seniz inerim.
İniniz demiyorum hatırlatıyorum.
FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Bu kitabın
Yunanistan kısmında da şu malûmat vardır.
Tercüme edip okuyorum:
Yaprak tütünün gümrük resmi 1930 tarife
sine göre libresi 35 sent iken anlaşmalarla 30
sente indirildi. Yunan tütünleri için bu 30 sent
ten 20 sente indirilmiştir. Türkiye ve Yunanis
tan tarafından ithal edilen ve Amerikan tütün
leri sigara harmanında tamamlayıcı vasıfları
dolayısiyle kullanılan Türk tipi tütünlerdir.
Latkiya yani lazkıya tütünleri ise 15 sente in
dirildi.» Bu resmi metindeki satır bitiyor. Yu
nanistan'dan ithal edilen zeytin yağları da %
50 tenzilâta tâbi tutulmuş, Korent üzümü resmi
ise 1,5 sentten 1 sente düşürülmüştür. Aynı ki
tabın İtalya'ya ait kısmında tütün yoktur. Fa
kat deri, halı, meyva ve sebze, mermer gibi bir
çok maddeler vardır. Şimdi bizim durumumuza
geliyorum. Sayın Dışişleri Bakanının da bura
da izah buyurdukları veçhile biz, ne Cenova ne
de Ansi anlaşmalarına girmiş değiliz. Bizim
anlaşmalarımızın hemen heyeti umumiyesinde
«Kayıtsız, şartsız en ziyade müsaadeye mazhar
millet» kaydi mevcuttur. Nitekim 1 Nisan 1939
da Saraçoğlu tarafından imzalanan Türkiye Amerika anlaşmasının 6 ncı maddesi de böyle
dir.
O halde gerek Amerika'da ve gerekse Ceno
va ve Ansi ile ilgili memleketlerde anlaşmala-
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rımızda bu kaydimiz varsa her hangi memlekete
kabul edilmiş en asgari tarifeden otomatikman
biz de istifade edeceğiz. Tütünde de böyle. Bu
vaziyetin, Amerika'ca da böylece kabul edildi
ği kıymetli Dışişleri Bakanımızın buradaki iza
hatından anlaşılmış bulunuyor.
Şimdi bir, iki küçük temennide bulunup söz
lerime nihayet vereceğim. Bunlardan bir tanesi
şudur; Sayın Bakanın izahatına göre bu anlaş
malar gurupuna girmek için tetkikler ilerlemiş
aşağı yukarı kararlar verilmiş bulunuyor. Ken
dilerinden istirham ederim, faydalı olacağını mü
lahaza ediyorum, bizim mevzuatımıza göre an
laşmalar üç ay içinde Meclise getirilmek şartı ile
Hükümetçe yapılabilir. Kendileri tarafından da
tebarüz ettirilen mevzuun hususiyetleri dol ay ısiyle imzadan evvel Mecliste de esasları izah im
kânını arasınlar.
EMÎN SAZAK (Eskişehir) — Çok doğru....
FAÎK KURDOĞLU (Devamla) — tkincisi
bu kısaca arzetmeye çalıştığım izahattan da an
laşılacağı üzere Türk istihsalâtı ve ihracatı ile
alacaklı olarak bu 33 memleketin karşılıklı kabul
ettiği değişiklikleri ne müstahsil, ne tüccarımız
bulmak, tetkik etmek imkânına malik değildir.
Gazetelerimizde bunları toplayıp süratle neşre
diniz. Vaktiyle gazetelerimizin iktisadi bahislerle
alâkadar olmadıklarından şikâyet edenlerden bi
risi de bendim, şimdi hamdolsun gazetelerimiz bu
hususta neşriyat ve hassasiyetini esirgememekte
dir. Tütün piyasasını dolaşırsanız köylerde tü-
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tün fiyatlarının düşmesi endişesini bu Amerika'
ya matuf yalan şayiaya bağlamakta hâlâ şahsi
menfaat aııyanlar bulunduğunu görürsünüz Bu
nun doğru olmdığmı muhterem bakanımız bu
kürsüden ifade etmiş bulunuyor. Bu, yani bu
nun böyle olduğu bütün tafsilâtiyle ve hemen
mümkün ise diğer tenzilâttan istifade edecek
maddelere ait kısımları da ekliyerek broşür halin
de alâkadarların ıttılaına arzedilmelidir. Gaze
telere verilmelidir ve her ilgili, tâbiri mâruAı ile
«Au Courant» tutulmalıdır.
Üçüncü bir istirhamım var : Bu, zaten kendi
lerinin meşgul oldukları bîr mevzudur. Bugün
dünyanın içinde bulunduğu ticari vaziyet ticaret
şartları ve ticaret anlaşmalariyle politikaları ve
nüansları, bizim hariçteki vazifeli teşkilâtımız
için her gün takip her gün daha ziyade kendile
rini müstahsilimizin ve tüccarımızın gözü, di
mağı ve kulağı yerine koymalarını gerektiriyor.
Bu mesainin bir parça daha teksif edilmesinin en
lüzumlu olduğu bir devredeyiz. Bilhassa Marşal
plânı dediğimiz anlaşmanın espirisine uyularak
birçok mallarımız için sabit ihraç kontenjanları
temin için uğraşılması lâzımdır.
Kıymetli Dışişleri Bakanımıza süratle verdik
leri cevaptan dolayı tekrar teşekkür ederek söz
lerimi bitiriyorum.
BAŞKAN — Birşey söyliyecek misiniz?
DIŞÎŞLERÎ BAKANI
DAK (Sivas) — Hayır.

NECMETTİN SA

6. — GÖRÜŞt FLEN ÎŞLER
1. — Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 6
ve 16 ncı maddelerinin yorumlanması hakkında
Başbakanlık tezkeresi ve Millî Savunma, Maliye
ve Bütçe Komisyonları raporları (3/137) fi]
(Bütçe Komisyonu raporu okundu).
BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen var
mı? Raporu kabul edenler... Etmiyenler... Ra
por kabul edilmiştir.
2. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, Birinci Dönem Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin teşekkülünden evvel MUM Mücadeleye
katılarak fedakârlıkları sepkeden Müdafaai Hu[1] 22 sayılı basmayazı tutanağın
d%r,

kuk Merkez Heyeti Başkan ve Üyeleri Milis Sub aylar a ve bu kuvvetlere komuta edip emekliye
ayrılmış bulunan Muvazzaf Subaylara vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanmasına dair Kanun
teklifi ve Millî Savunma, Maliye ve Bütçe Ko
misyonları raporları (2/101) [2]
(Bütçe Komisyonu raporu okundu).
BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen var
mı?
SÎNAN TEKELÎOĞLTJ (Seyhan) — Sayın
arkadaşlar, Mıondros 'mütarekesini mütaakıp,
'hepimiz iriliyoruz ki, memleketimiz muhtelif

sonunda-

[21 21 sayılı basmayazı tutanağın
dır.
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cephelerden işgale uğramış ve memlekette bü
yük 'bir felâket ve perişaniyet başgöstermişti.
işte bu sırada, düşmanla müstevli olan yerler'de, memlekette ikan ve ruh kalmamış diye üzül
dükleri bir sırada, arkasına bir miktar kuvvet
alarak, düşman kuvvetlerine karşı koyan arka
daşlardan bir kısmı bugün felâket ve perişani
yet içinde kıvranmaktadırlar.
Komisyonların vermiş oldukları ret kararın
da, 'bunlar arasında bir tefrika yapılamıyacağı
ve 'bütün milletin İstiklâl Harbinde büyük feda
kârlıklar gösterdiği zikredilmektedir. Bendeniz
de aynı kanaatte olduğum içindir ki, bunlar içe
risinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuru
luş tarihi olan 23 Nisan 1336 tarihine kadar ya
ni hükümet kurulmazdan evvel arkasına bir
miktar insan toplıyarak memleketi müdafaaya
koyulan ve bugün aç, sefil ve perişan olan ar
kadaşları terfih etmek maksadı ile bu arkadaş
lara hidematı vataniye tertibinden maaş veril
mesini istedim.
Arkadaşlar; ben bunu isimle de yapabilir
dim, bizim Adana cephesinde bu şekilde ancak
15 kişi vardır ben bu 15 kişiyi tesbit ettikten
sonra başka cephelerde de olacağını düşünerek
Ve yalnız tesbit ettiklerime münhasır kalmasın
mülâhazası ile umumi şekilde teklif ettim.
Demin arzettiğim gibi Adana cephesinde 15
kişi çıkarsa belki İzmir cephesinde bu kadar ve
ya daha fazla çıkabilir, bendenizin teklifim 23
Nisan 1336 tarihine kadar cepheye iltihak eden
lerdir. Arzettiğim gibi Adana'da 15 kişi vardır
diğer cephelerde ne kadar olduğunu kestiremem. Biz bu arkadaşların, ibu kahraman arka
daşların büyük fedakârlıkları ile Türkiye Bü
yük Millet Meclisini kurduk. Bu kahraman ar
kadaşlardan bir kısmı bugün içimizde mevcut
tur. Bu işin ne kadar büyük mahrumiyetler için
de yapıldığına bu arkadaşlar şahittir. Arkadaş
lar; onların kurmuş olduğu Meclisin azalarına
bu lûtfu tanıdık. Ne olur, bu arkadaşlardan da
bu lûtfu esirgemesek. Bunların a'dedi, de
min de arzettiğim gibi, Adana cephesin
de 1'5 kişidir. Bunların bir tanesinin de
sefalet içinde öldüğünü gazetelerde okudum.
Buna Tarsus Belediyesi, sefaletinden dolayı, ay
da beş lira ile yardım yapıyormuş, çok feci şe
kilde ölmüş. Verilen paranın bence hiç kıymeti
yoktur. İstiklâl Harbi henüz bitmemiştir. Yarın,
Allah göstermesin, böyle bir vaziyette kalırsak,
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bu biçare insanları kayırmadığımızdan dolayı
bu memleketin fedakârlık hisleri acaba kısal
maz mı? Hiç şüphe yok ki, Türk Milleti memle
ketini istilâ için gelen kuvvetleri kahretmek için
her zaman elin'den gelen fedakârlığı göstermiş
kahraman bir millettir. Fakat bunların kayrılmadığını görürse teessürü artar. Onun için ben
bunu sizlerin vicdanınıza terkediyorum. Bunla
ra verilecek para çok azdır. Bâzı arkadaşlar
bunların 400 bin kişi olduğunu söylüyorlar.
Arkadaşlar, bizim o zaman 400 bin kişilik
bir kuvvetimiz olsaydı Yunan ordusunu biz İz
mir kapısına 'dahi uğratmazdık.
Bunların adedi, arzettiğim gibi Adana cep
hesinde 15, İzmir cephesinde de belki 50 olsa
eder 75, 25 t e Aydın cephesi için koysak bu su
retle 100 kişiyi (geçmez.
Arkadaşlar, 50 kişiye, 100 kişiye maaş tahsis
etmekle Türk Milleti fakir mi düşer?
Onun için rey ve k a r a r sizlerindir, fakat her
halde bu kahraman vatandaşlarımızı düşünme
miz ve onları unutmadığımızı göstermek için
yardım elimizi uzatmamız zannediyorum ki, bi
zim en büyük vazifemizdir.
BAŞKAN — Buyurun, Muzaffer Bey.
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAF
F E R AKALIN (Kastamonu) — Sayın arkadaş
lar; bu kanun teklifi Bütçe Komisyonuna gelme
den evvel Millî Savunma ve Maliye Komisyonla
rında da tetkik edilmiş ve o komisyonlar tarafın
dan kabule şayan görülmediği gibi Bütçe Ko
misyonu tarafından da kabulü muvafık görülme
miştir. Bunun sebebi ikidir :
1. Kanun teklifinin Millî Mücadelede hiz
met edenler arasında bir tefrik yapması bu hiz
mette bulunanların .bâzılarını terfih ve taltif et
meyi istihdaf ettiği halde aynı hizmette bulunan
bir kısmını teklifin dışında bırakmıştır.
İkincisi de; teklifin bütçeye tahmil edeceği
külfetin ölçülüp hesaplanmasının imkânsız bu
lunmasıdır. Kanun teklifinde sayın arkadaşı
mız Millî Mücadelede yüksek hizmetleri görülen
ler arasından yalnız şunların taltifini istiyor :
Bir Müdafaai Hukuk Merkez Heyeti başkan
ve üyeleri.
Demek ki, merkez heyeti başkan ve üyeleri
dışında kalan ve bu heyetlerde vazife alnradaıı
fedakârlıkta bulunanlar bunun dışında kalacak
tır.
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İkincisi, Milis subaylar. Gönüllü ve er ola
rak harekâta iştirak ve iltihak etmiş olanlar bu
taltifin dışında bırakılıyor. Yine üçüncü olarak
bu kuvvetlere kumanda edip de tekaüt edil
miş olan subaylar vardır. Demek ki, Milis kı
taata kumanda eden muvazzaf subaylar bunun
dışında kalıyor. Milis kıtaata kumanda etme
mişse böyle bir taltife lâyık değildir. Hattâ Mi
lis kıtaata kumanda etmiş de tekaüt edilmişse
bu kanunun yürürlüğü sırasında, yine taltifin
dışında bulunmaktadır. Yine bu teklifin dışın
da kalacaktır. Teklife girebilmek için hem Mi
lis kıtaata kumanda etmesi ve hem de bu kanu
n u » yürürlüğe girdiği tarihte tekaüde sevkedilmiş bulunması lâzımdır.
Aynı kıymet ve Ölçüde büyük hizmetleri gö
rülenler arasında böyle bir tefrik yapmak doğ
ru değildir.
SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan)^ — Aşağı
sını okuyun.
MUAFFER AKALIN (Devamla) — Okuya
cağım.
Böyle bir ayırmayı uygun görmedik. Aynı
kanunun metninde diyor ki, « Geçim darlığına
mâruz kalan ». Bir de bu kayıt vardır. Bütün
bunlar kaç kişidir? Ne kadar yekûn tutar? Ge
çim darlığına hangisi mâruzdur, hangisi değil
dir? Bunların tâyin ve tefriki çok güçtür. Misal
olarak arzedeyim ki, teklif sahibi Millî Mücade
lede hakikaten yüksek hizmetleri görülen iki ar
kadaşın ismini söyledi, bu kanun münasebetiyle;
bu iki zatın komisyonca kendlerini tanıyan ar
kadaşlarımız tarafından halen geçim darlığına
mâruz
kalmaları
şöyle dursun, zengin ol
dukları anlaşılmıştır.
SİNAN TEKELİOĞLU
kim? söylemiştir ?

(Seyhan) — Bunu

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAF
FER AKALIN (Kastamonu) — Bunu Zati Âli
niz söylediniz. Yani bu arkadaşları tanıyan ar
kadaşlarımız zengin olduklarını ifade buyurdu
lar.
Şimdi arkadaşlar, teklifin mahiyeti zaten hidematı vataniye tertibinden aylık tahsisidir. Bi
lirsiniz ki, hidem-atı vataniye tertibinden aylık
alanların isimli olarak teklif edilmeleri esastır.
Bİzim reddimizin mahiyeti ve mucip sebepleri de
haddi zatında böyle isimli bir teklif halinde
gelmediğinden ileri gelmektedir. Onun için böy-
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le bir teklifin komisyonca kabulüne imkân gö
rülmemiştir.
Takdir Yüksek Heyetinizindir. (Reye ses
leri) .
SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın
arkadaşlar, sayın sözcü benim teklifimin baş
tarafını okuyunca hepiniz hayrette kaldınız
Kimlere kimlere maaş tahsis etmek istiyormuşum. Benim maaş tahsis edilmesini istediğim o
insanla r bugün ekmek parası bulamıyorlar, aç
tırlar, sefildirler, perişandırlar. Benim iki isim
söylediğimden bahsettiler. Kanunun içine o
adamların isimlerini koydu: mu ki sayın sözcü
benim dâvamı çürütmek için söylüyor? O insan
ların isimlerini koymuş olsaydım siz de görür
dünüz. Ortaya atmış olduğum dâvanın hilafı
hakikat olduğunu meydana çıkardı. Binaen
aleyh katı olarak bildiğim arkadaşların mevcu
du 15 tir. Bendeniz bir takrir verip bu teklifi
mi geri alacağım. İsimlerini vererek onlar hak
kında bir teklif yapacağım. Ondan sonra kabul
edersiniz. Onlar da hiç olmazsa, zaten hayatla
rının hitama ermesine çok az zaman kalmıştır
hitama erer de kurtulurlar.
BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur, Ko
misyon raporunu reyinize arzediyorum. Kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) —
alıyorum, reye konmaması lâzımgelirdi.

Geri

BAŞKAN — Hidematı vataniye tertibinden
maaş almaları için kanunun ahkâmı dairesinde
ayrıca teklif yaparsınız.
3. — İçel Milletvekilliğine
seçilen Dr. Ali
Menteşoğlu'nun seçim tutanağı hakkında Tuta
nakları İnceleme Komisyonu raporu (5/108) [11
(Rapor okundu).
BAŞKAN — Komisyonun raporu hakkında
söz istiyen var mı ?.. Raporu oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
içel Milletvekilliğine seçilen Dr.
oğlu'nun seçim tutanağını oyunuza
Kabul edenler... Etmiyenler... içel
liğine seçilen arkadaşımızın seçim
kabul edilmiştir,

Ali Menteş
sunuyorum.
Milletvekil
tutanağı da

[1] 26 sayılı basmayazı tutanağın

sonundadır.
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4, —. ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı
hakkındaki 4250 sayılı Kanunun bâzı maddele
riyle aynı kanunun 4658 sayılı Kanunla değiş
tirilen 21 nci maddesinin
değiştirilmesine dair
Kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel Komisyonu
raporu (1/579)

]
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Muhterem Tekel Bakanı Fazıl Şerefettin arka
daşıma nasip olmasını dilediğimi de söylemek
isterim.
Arkadaşlar; mühim saydığım ve üzerinde
durduğum ikinci nokta:
Doğrudan doğruya hammaddesini bağcılık
tan alan müstahsilin yetiştirdiği hammaddeyi,
müstahsıllar tarafından kıymetlendiilmesi sa
natı demek olan şarapçılık ve şaraba ait kontrol
konularını ve bu ceza müeyyidelerini değişti
ren bir kanun lâyihasının Tarım Komisyonun
dan geçirilmeksizin huzuru âlinize getirilmiş
olmasıdır.

BAŞKAN — Tasarının geçen oturumda tü
mü üzerinde görüşülmüş başka söz istiyen kal
mamıştı. Halen söz istiyen var mı?
KEMAL CEMAL ÖNCEL (Denizli) — Ar
kadaşlar; bundan evvelki oturumda benim noktai nazarlarım gerek Bakan tarafından, gerekse
sözcü tarafından iyi anlaşılmamıştır. Onun için
Bu tasarıda cezaların teşdit veya tahfif
tekrar söz almak zaruretinde kaldım. Beni
edilmesi
doğrudan doğruya bağcılığı, şarap
mazur görmenizi rica ederim.
I
istihsal
işini
ilgilendirir. Bu mevzularda ise
Bu kanunun müzakeresi
vesilesiyle çok
Tarım Komisyonunun söyliyeceği şeyler bu
ehemmiyetli saydığım iki nokta üzerinde du
lunması gerektir.
ruyorum. Bu noktalardan birincisi:
Muhterem Tekel Bakanı arkadaşımın geçen
Memleketimizde şarap imali, şaraphaneler,
defaki sözleri arasında geçen - Tarım Bakanlığı
imalâthaneler, şarabın kalitesi ve satışı husus
ile mutabıkız - ve zaten bu işi onlarla birlikte
larına ait temelli bir kanunumuz yoktur. 4250
yapacağız
- yollu beyanatı Meclisi Âlinin Tarım
sayılı Kanunda ispirtoya ait kontrol konuları
Komisyonunun
bu tasarıyı incelemesi hakkını
gayet güzel ve açık olarak tesbit edildiği halde
ortadan
kaldırmaz.
şarap hakkındaki maddeleri kapalı geçilmiştir.
işte bu bakımlardan tasarının bir defa da,
Bu bakımlardan mevcut kanun kifayetsiz
Tarım
Komisyonunda tetkikini zaruri addedi
dir. Başka memleketlerde, hattâ yakın komşu
yorum.
Bu zaruret yalnız benim şahsi görüşüm
larımızda şarap konusuna ait esaslı kontrol ka
değil,
aynı
zamanda Tarım Komisyonunun noknunları çıkarılmıştır.
tai nazarıdır. Onun için takririmin reye arzePazartesi günkü oturumda Yüksek Heyeti
dilmesini
rica ediyorum. Takdir Yüksek Heyeti
nize etraflı olarak arzetmiş olduğum veçhile
nizindir.
bizde de son yıllar içerisinde bu zaruretler ga
Dr. SAÎM ALİ DÎLEMRE (Rize) — Şimdi
yet açık bir şekilde meydana çıkmıştır. Böyle
arkadaşlar; bendeniz Yüksek Sıhhat Şûrasmbir kanun için ihtiyaç belirdiği halde Tekel
daymı, Sıhhat Bakanlığının elinde kocaman bir
Bakanlığının, yetersiz olan mevcut mevzuattaki
kitap var, bize bundan birini verdi, alın oku
cezaları şiddetlendirmek suretiyle derde palyayun, Şubat ayma kadar, o zaman gelin konu
tik çare aramasını yerinde göremiyorum.
şalım dedi, görseniz korkarsınız. Kabil olsa da
Müstakil bir şarap yapımı ve kontrol kanu
getirebilse
idim, korkarsınız, alıp getiremedim.
nuna ihtiyaç vardır. Tekel Bakanlığı bu ihtiya
Bu
kitabın
içerisinde şarap ve şarapçılığa ait,
cı kabul ediyor mu? Etmiyor mu? Böyle bir ka
yağa,
peynire
ve süte ait, bütün gıdai madde
nunu Meclise getirmeyi düşünmez mi? Bu hu
lere ait her şey vardır, daha neler var neler.
susların burada vazıh olarak söylenmesini rica
ediyorum.
Memleket şarapçılığının mazbut bir teknik
ve fennî usullerle inkişafını sağlıyacak, bilhas
sa satışını ve ihracını emniyet altına alacak
yeni bir şarap yapımı ve kontrol kanunu mem
leket şarapçılığını geliştirecektir.
Böyle bir kanunu memlekete kazandırmanın
büyük şerefini çok sevdiğim,
takdir ettiğim j

Arkadaş yalnız şarap için söyledi, şarap için
olsun, yok diğer yağ, süt, yoğurt ve saire için
olmasın hepsi o kitapta var, bunların hepsi
Hükümetçe teemmül edilmiştir, bunlar için ko
caman bir proje hazırlanıyor, bu hazırlanırken
Tarım Bakanlığı da, Sıhhat Bakanlığı da, Te
kel Bakanlığı da ne konuşmuşsa hepsi onun
içinde vardır.
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KEMAL CEMAL ÖNCEL (Denizli) — Şu I dan 'bahsediliyor. Eski kanunda ceza beş. lira di
halde ihtiyaç var.
ye yazılı, 'bu beş lira orada kalsın mı? Dediği
Dr. SAlM ALÎ DÎLEMRE (Devamla) —
miz şeyler yapılıncaya kadar vaziyet 'böyle kal
Evet ihtiyaç vardır, hepsini Hükümet yapıyor, sın mı? Bu işin Tarım Komisyonunda görüşülüp
gelecek ve total bir şekilde konuşulacak.
bitirilmesinde 'bir fayda vardır ama kanun ge
KEMAL CEMAL ÖNCEL (Denizli) — Zatıcikir.
âliniz Hükümet adına mı, Meclis adına mı ko
BAŞKAN — Buyurun Tekel Bakanı.
nuşuyorsunuz?
SAÎM ALÎ DÎLEMRE (Devamla) — Bitme
BAŞKAN — Arkadaşımız bu hususta müta di.
lâasını söylüyor.
BAŞKAN — Sözünüzü kestiniz, hen de bitti
Dr. SAÎM ALI DÎLEMRE (Devamla) —
zannettim.
Azizim, Hükümet adına konuşmuyorum, size
SAÎM ALÎ DÎLEMRE (Devamla) — Komis
haber veriyorum ki, Hükümet böyle bir şeyi hayon
beş lirayı yüz liraya çıkartmış. Ben Tekel
zırlıyacak.
Bakanını
yakaladım, şaralba meşe palamudu, af
KEMAL CEMAL ÖNCEL (Denizli) — Ben
yon
konduğunu
söyledim, hu adamlardan iki
de söyledim.
yüz lira ceza alınması söylendiği halde yüz li
BAŞKAN — Canım efendim; siz de söyle
diniz, arkadaşımız da noktai nazarını söylüyor. raya razı olmuşsun dedim, neden kaibul etmiş,
Dr. SAÎM ALÎ DÎLEMRE (Devamla) — Ya niye razı olmuş? Onu söyledim.
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI Dr. FAZIL
lan mı söylüyorum? Bize dokuz tane kitap verŞEREFETTÎNBÜRGE
(Kocaeli) —Efendim; bu
diler. Onun dokümanını görünce hayret ettim.
Onlar çıkmadan şarap çıkmaz. Şarap onlarla kanunun tadili teklif edilen maddeleri, 27 Mart
1946 tarihinde hususi âmillerin de iştirak ettiği
beraber çıkar. Şarap onlardan evveal olsun, iş
te bu olmaz. Binaenaleyh Hükümet gayet esaslı kongrenin temennisi olarak ele alınmıştır. Yani
bir şeye teşebbüs etmiştir. Yapacaktır. Fakat onlar tarafından teklif edilmiştir ve hususi şa
rap âmilleri de cazei müeyyidelerin az olduğun
ne vakit?
Bu iş nereden çıktı? Ha, bu şarap işinin ge dan ve hâzı muafiyetlerin eksikliğinden hahsetrekçesini okurken orada gördüğüm, bir şey var. mişler ve ibu kanunda bu şekilde 'bir tadil yapıl
Esasen geçen defa da söz almamın sebebi bu masını istemişlerdir. Seleflerim zamanında naza
rı dikkate alınmış, hu tadil teklifi hazırlanmış.
idi. Bunu hepiniz açıp okuyun.
Arkadaşlar, bu kontrol halen de yapılıyor, Meclise şevki de bana nasip oldu.
bunu kimse inkâr edemez, eskiden beri beğen
Arkadaşımızın hakkı vardır. Fakat biz İbu
mediğiniz kanunlar,
gayrimevcut dediğiniz şarap kanununu yeni baştan hütün fenni nokşeyler boş değildir. Fakat o kanunlara göre şa sanlariyle, bilûmum eksik taraflariyle Meclise
raba hile katanlardan alman ceza nedir biliyor
getirmeyi düşünmedik. Kongrenin temennisini
musunuz? Beş lira. Gerekçeyi alıp okuyun, siz
ve hilhassa ısrar ettiği noktalar üzerindeki te
de bunu orada göreceksiniz.
mennisini yerine getirmek için bu kanunu şevk
Şimdi Tekel diyor ki, ilerde ne yapacaksam ettik.
yapacağım, şimdi bu kanun çıkmazsa, bir sene
Evvelki kanunlarda doldurma evleri yoktu.
bir buçuk sene, iki sene, intihap da geliyor, ne
Buna da onu da ilâve ettik. Mevcut şarap izahnakadar kalacağı belli olmaz. Dinliyor musunuz mesinden sonra hirtakım doldurma evleri kurul
beni? (Söyle hocam sesleri)
muştur, bilhassa şarap satışlarını Tekel tek ba
Beş lira ceza alıyoruz, bir şeye yaramıyor, yie şarap verdikten sonra kalite şaraplarında
fakat herkeste lıkır, lıkır, şarap içiyor. Bu şa muhtemel 'bir hileyi karşılamak üzere (bu dol
durma evlerinin ilâvesi düşünülmüştür.
rapların hepsinin üzerinde bir salkım üzüm res
mi vardır. Bakkal dükkânlarına baktığınız za
Sonra muafiyet 'bahsine geliyorum. Mevcut
man meyhanelere (benziyor.
kanunla Vakıflar Umum Müdürlüğü, hususi ida
Rica ederim, burada üç madde var ama bu
re, belediyelere ve menafiî umumiyeye hadim
maddelerin ekserisi, ispirto kaça satılır, ebelere, sıhhi müesseselere, eczanelere, tıhhi ve ispençi
doktorlara, eczanelere nasıl tevzi edilir, onlar- yari müstahzarlar yapan lâboratuvar ve saireye
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verilen ispirtonun muafiyeti vardır. Buraya
hayvan sağlığı ile ilgili (bâzı müesseselere ispir
tonun ucuz olarak verilmesi ve yine hususi has
taneleri de ilâve ederek Ib'u muafiyetlerden isti
fade ettirilmeleri şeklinde bir tadil yapılmıştır.
Ceza hükümlerine gelince; sayın 'hocam ilk
•birleşimde de ısrarla durarak bunun çok; az ol
duğunu söylediler. Biz bu hükmü, Sağlık ve Ta
rım Bakanlıklariyle anlaşarak cezai müeyyide
leri arıtırdık. Dalıa evvel de arzettiğim gibi, bu
27 Mart 1946 da Ankara'da toplanan kongre
nin (bir temennisi olduğunu ve bunu nazarı dik
kate almak suretiyle ve sırf umumi hıfzıssıhhayı korumak ımaksadiyle cezai müeyyideleri teş
dit etmiş bulunuyoruz. Elimizde mevcut 40 sahifelik Şarap îzahnamesi vardır. Bu izahnameye
bâzı maddeler ilâve etmek suretiyle daha müte
kâmil bir şekle koymak mümkündür. Fakat ev
velâ en elzem noktaları tadil etmek suretiyle bu
kanunu Yüksek Meclise şevkettik. Mesele bun
dan ibarettir. Kanaatimce yeni baştan bir şarap
kanunu meydana getirmek uzun zamana mütevak
kıftır. Umumi hıfzıssıhhayı korumak bakımın
dan acele olarak bu tadili getirdik. Arkadaşımın
ısrar ettiği şekilde ilerde bir kanun getiririz.
Binaenaleyh müsaade etsinler bu kanun tasarısını
Tarım Komisyonuna havale etmekle işi uzatmıyalım. Binaenaleyh kanunun olduğu gibi kabu
lünü rica ediyorum.
Dr. MİTAT SAKAROÖLU (Muğla) — Bir
sual; Tekelin sattığı ve hazırladığı bir boyalı is
pirto vardır. Bu ispirtoya içilmesin diye boya
konmuş, satışa arzedilmiştir. Ama bâzı sefil va
tandaşlar bu ispirtoya menekşe adını vererek bu
nu yine içmektedirler. 45 kuruş verip, yarım lit
re alıp sabaha kadar içiyor. Bu yüzden ölen de
var, meslek itibariyle bunlrı biliyorum. Acaba
bu ispirtoyu içilmiyecek hale getirmek için bo
yadan başka bir tedbir almak mümkün değil mi?
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI Dr. ŞERAF E T T İ N BÜRGE (Kocaeli) — Bunu tetkik et
mek lâzım. Icabeden tetkikatı yapalım, bunu da
nazarı dikkate alalım. Fakat bunlara mâni ol
mak çok zordur. Arkadaşımın hakkı var, ben de
görüyorum ispirto içenleri. Her halde düşünüp
birşey yapalım.
BAŞKAN — Tasarının Komisyona geri veril
mesi hakkında bir önerge var okutuyorum.

Ö :1
Yüksek Başkanlığa

4658 sayılı Kanunun 21 nci maddesi hakkın
daki tasarı izah ettiğim veçhile Tarım Komisyo
nunu ilgilendirdiğinden içtüzüğün 28, 35, 36 ncı
maddeleri dairesinde Komisyona havalesini sağ
lamak üzere Gümrük ve Tekel Komisyonuna ia
desini arz ve teklif ederim.
Denizli Milletvekili
Kemal Cemal öncel
SAHlR KURUTLUOĞLU
(Kırşehir) —
Efendim, 4250 sayılı Kanun ispirto ve ispirtolu
içkiler hakkında bîr kanundur. Arkadaşımızın
teklifi maddelerinin tadiline taallûk eden ve sıh
hati umumiyeyi yakından ilgilendiren ve cezai
müeyyideleri ihtiva eden hususattan ziyade hu
susi talimata imale, imlâya taallûk etmektedir.
Sıhhati umumiyeyi yakînen alâkadar eden husus
larda fazla kâr temini için halkın sıhhatini hiçe
sayarak gayesine varmak istiyenleri daha çok ve
ağır ceza ile tecziyeye matuf olan bu tadilin geri
alınması demek bu yolda yapıla gelmekte olanla
rın devamına bir müddet daha müsaade etmek
demektir.
Kanunun şarapçılık noktasından arkadaşımı
zın istediği şekilde incelenmesi elbetteki yerin
dedir. Ancak gönlümüzün arzu ettiği gibi daha
sıhhi, daha ilmî, daha fennî, daha rasyonel ve
daha iktisadi esaslara dayanan bir kanunla Mec
lis huzuruna gelinmesinde ancak fayda mülâha
za ederiz. Ama devam etmekte bulunan bir ha
lin tevalisine mâni olacak şekilde getirilen bir
kanunun tekrar komisyona havalesinde manzur
görmekteyim.
Ortaya atılan esas mesele nedir? Evvelâ imlâ
ile meşgul olmalarını evvelki kanunda unutulmuş
olmasından dolayı bunun dahi kontrol altında bu
lundurulması ve cezai bir müeyyide altında bulundurulmasıdır.
ikinci tadil maddesiyle, 29 ncu madde ile sıh
hi şartlara riayet etmiyenlere hükmedilmekte olan
beş liradan 250 liraya kdar olan ceza miktarı
Hükümet teklifinde 200 den ve komisyon teklifin
de ise 100 lira haddi asgariden başlıyarak bin lira
ya kadar çıkarılmaktadır. Yani sıhhati umumiye ile
alay edercesine fennî şartlara ve kanunun emret
tiği hususlara riayet etmeksizin yapıla gelmekte
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olan birtakım ihmallerin veyahut az masrafla
çok kâr temin edecek bir yola sapanlar için 5
lira para cezası, Ceza Kanununda 1941 - 1945i se
neleri arasında vaz'edilmiş olan para cezalarını
üç misline çıkaran son tadiliyle dahi tenkiline im
kân olmıyan bu hallerin yüz lira mebdeinden
bağlıyarak 1000 liraya kadar ağır para cezasına
çıkarmakla önleyici müeyyidelerin konulmuş ol
masıdır.
Üçüncü tadil şekline gelince : Tadadi olarak
Tekel Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu
nun, kararı ile ispirto fiyatları üzerinde yapıla
cak indirmeler ve az fiyatla sıhhi müesseselere ve
rilmesi imkânını sağlıyan bu maddeye bâzı mü^
essesatın yani veteriner kısmına taallûk eden kı
sımlar ile hususi hastanelere taallûk eden kısmın
evvelki kanunda tadat edilmesinden mütevellit
Bakanlar Kurulunca buralara ehven fiyat tarifesiyle ispirto verilmesi mümkün olmadığından
bu müesseseleri de tadat ile maddeye ithal et
mektir.
Arkadaşım lütfetsinler; bu kanunun h^men
kabulü ile memlekete sağlıyaeağı faydaları g3ciktirici mahiyette olan tasarının Tarım Komisyo
nuna alınması teklifini geri alsınlar.
KEMAL CEMAL ÖNCEL (Denizli) — Arka
daşlarım; sayın bakan buyurdular ki, bundan üç
sene evvel toplanan Şrapçılık Kongresinin karar
ları dâhilinde bir kanun tasarısı getirilmiştir. O
kongrede bendeniz de bulunmuştum ve bizzat ben
de cezai müej'yidenin artırılmasına işaret etmiş
tim. Buna ben de taraftarım. Yalnız benim an
ladığım hukuk telâkkisine göre, her hangi bir
ceza konulurken o cezanın daha evvelden tâyin
ve tahdit edilmesi lâzımdır. Bu kanunda bu,
yoktur. Onun için arzetmiştim. Fakat bakan
arkadaşım, bu kürsüden buyurdular ki, Şarap
çılık Kanununun açık ve vazıh olarak getirilmesi
lâzımdır. Bu sözler, beni çok sevindirdi ve mem
nun etti. Benim istediğim de budur. Bundan
dolayı müteşekkirim. Yakın bir zamanda açık
ve vazıh bir şarapçılık Kanununu Yüksek Meclise
getirmesini ben tekrar rica ediyorum ve bu ba
kımdan takririmi geri alıyorum.
BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Mad
delerin müzakeresine geçilmesini kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Birinci maddeyi okuyorum:

im

o :ı

İspirto ve ispirtolu İçkiler İnhisarı hakkındaki
4250 sayılı Kanunun bazı maddeleriyle aynı
Kanunun 4658 sayılı Kanunla değiştirilen 21 nci
maddesinin değiştirilmesine dair Kanun
MADDE 1. — İspirto ve İspirtolu İçkiler İn
hisarı hakkındaki 4250 sayılı Kanunun 12 nci
maddesinin 3 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir :
Şaraphanelerin, doldurma evlerinin ve şarap
ların sıhhi ve teknik bakımdan niteliklerine
kontrol ve muayeneleri ile şaraba uygulanacak
işlemlere ait esasları Sağlık ve Sosyal Yardım,
Gümrük ve Tekel ve Tarım Bakanlıklarınca bir
likte tesbit edilir.
Şarap âmilleriyle doldurma evleri sahipleri
nin bu esaslara riayet etmeleri mecburidir.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen varmı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir.
MADDE 2. — Aynı Kanunun 4658 sayılı Ka
nunla değiştirilen 21 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir :
Devlete, Vakıflar Genel Müdürlüğüoıe, özel
İdarelere, belediyelere ve genel menfaatlere yarar
derneklere bağlı olan insan veya hayvan sağlığı
ve hayvan yetiştirmesi ile ügili teşkilât ve ;nüesseselere ve Gümrük ve Tekel ve Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlıklarınca birlikte tesbit
edilecek esaslar
dâhilinde Eczahanelerle tıbbî,
İspençiyari ve Galenik müstahzarlar yapan lâboratuvarlara ve özel hastanelere lâzım olan is
pirtonun satış fiyatından tenzilât yapılarak sattırılmasma Gümrük ve Tekel Bakanlığının teklifi
üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.
KEMAL CEMAL ÖNCEL (Denizli) — Efen
dim, bu ispirto yalnız hastanelerde kullanılmaz;
aynı zamanda ziraat, sanat okulları ile üniversi
telerde ispirtonun yeri vardır oralarda da kul
lanılır, bu itibarla bu maddeden istifadelerini
rica ederim, bu hususta bir önerge takdim edi
yorum.
BAŞKAN — önergeyi okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Maddeye (Ziraat ve sanat okulları, üniversi
telere) kaydının ilâvesini rica ederim.
Denizli
f
Kemal Cemal öncel
BAŞKAN — Komisyon ne diyor?
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TEKEL BAKANI Dr. ŞTREFETTÎN BÜR- js le yapan şrapçıların cezalarının Hükümetin tekGE (Kocaeli) — Komisyon yok ki, bendeniz ka- jj lifi üzere (200) liradan başlamasını teklif ederim,
bulüne taraftar değilim.
Bunların hepsinin
Rize Milletvekili
tahsisatı vrdır. (Kürsüye sesleri).
Dr. Saim Ali Dilem re
Biz, kanunda lâzımgelen müesseselere muafi- ı
BAŞKAN — Okuduğumuz Komisyon mad
yetler tanıdık. Bunun haricinde yeni bir mua
desinde bu ceza yüz liradan başlamaktadır. Ar
fiyet yolunu açmamalarını arkadaşlarımdan rica
kadaşımız önergesinde 200 liradan başlamasını
ederim.
teklif ediyorlar. Kabul edenler,., Etmiyenler....
KEMAL CEMAL ÖNCEL (Denizli) — Bu
İki yüz lira olarak kabul edilmiştir.
hal bilfiil yürümektedir.
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde bu değişiklikle kabul
BAŞKAN — Hükümetin de buna muhalif
edilmiştir.
noktai nazarını dinlediniz. Tahsisata matuf bir
teklif olduğunu ifade ettiler ki, böyledir. Bu
kayıtlar altında önergeyi oyunuza sunuyorum.

MADDE 4. — Aynı kanunun 34 ncü mad
desinin (B) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir :

KEMAL CEMAL ÖNCEL (Denizli) — Bil
fiil yürümektedir.

b) İspirto ve ispirtolu içkilerin nitelik ve
derecelerini değiştirerek veya su katarak satan
lar veya satışa çıkaranlardan yüz liradan bin
liraya kadar ağır para cezası alınır ve bu mad
deler zabt ve müsadere olunur. Suçun tekerrürü
halinde bu ceza iki kat hükmolunur. Bu işleri
yapanlar tekel maddesinin satıcıları ise, bu cezaya
çarptırılmakla beraber bunların satış ruhsat tez
kereleri Tekel İdaresince iptal edilir.

BAŞKAN — önergenizi geri alıyor musunuz?
KEMAL CEMAL ÖNCEL (Denizli) — Geri
almıyorum.
BAŞKAN — Hükümetin, aleyhte olan müta
lâasını dinlediniz. Maddeye (Ziraat, sanat okul
ları ile üniversiteler) kaydının ilâvesi hkkmdaki
teklifi reyinize sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Önerge kabul edilmemiştir.
İkinci maddeyi kabul edenler... Etmiyenler...
Madde aynen kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Aynı kanunun 29 ncu mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
On ikinci maddede yazılı beyannameyi vermiyen veya şaraphanelerin, doldurma evlerinin
veya şarapların sıhhi ve teknik bakımdan nite
liklerine, kontrol ve muayeneleri ile şaraba uy
gulanacak işlemlere ait esaslara riayet etmiyenlerden hareketlerinin ağırlığına göre yüz liradan
bin liraya kadar ağır para cezası alınır.
Suçun tekerrürü halinde bu gibilerin ayrıca
bir yıldan iki yıla kadar şarap imal ve imlâ et
melerine ve satış yapmalarına izin verilmez.
Yapılan şaraplardan bozukları sirkeye çevrilir.
Bu suretle kıymetlendirilmesi mümkün olmıyan
veya sıhhate zararlı olduğu tesbit edilen şarap
lar yok edilir.
BAŞKAN — Bu madde hakkında bir önerge
vardır, okutuyorum.

BAŞKAN — Şimdi arkadaşlar; üçüncü mad
dedeki cezayı, yüz lira yerine, önergeyi kabul bu
yurarak iki yüze çıkarttınız. Buna muvazi ola
rak buradaki yüz lira da tabiatiyle 200 olacaktır.
Bunun da iki yüz lira olarak, bu değişiklikle mad
deyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul
etmiyenler... Madde bu değişiklikle kabul edilmiş
tir.
MADDE 5. — 4658 sayılı kanun
ten kaldırılmıştır.

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul
etmiyenler... Madde kabul edilmiştir.
MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul
etmiyenler... Madde kabul edilmiştir.
I

ı

MADDE 7. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul
etmiyenler... Madde kabul edilmiştir.
Tasarının birinci görüşülmesi bitti.
yaptığım gibi hi- I|

Yüksek Başkanlığa
Sözlü olarak açıklamasını

yürürlük
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5. — İstiklâl Harbi malûllerine
verilecek
para mükâfatı hakkında Kanun tasarısı ve Bütçe
Komisyonu raporu (1/580) [1]
BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var
mı? Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilir iştir.
İstiklâl Harbi malûllerine verilecek para mükâfa'tı hakkında Kanun
MADDE 1. — îlişik cetvelde ad, künye ve
maluliyet dereceleri yazılı üç subay ve dokuz
ere 397 sayılı Kanun gereğince verilecek ceman
3 700 liralık para mükâfatı, 1949 yılı Bütçe
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Devlet
Borçları kısmının 530 ncu (Emekli, dul ve yetim
aylık ve ödenekleri) bölümündeki ödenekten
verilir.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
yoktur? Maddeyi ilişik cetvelle birlikte kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edildi.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edildi.
MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı
yürütür.
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Tasarının birinci örüşülmesi bitmiştir.
6. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat
Bankası
Kanununun 5 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında Kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu ra
poru (1/518) [2]
BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen
var mı?
FTRÎDUN F Î K R Î DÜŞÜNSEL (Bingöl) —
Arkadaşlar, hakikaten mühim bir lâyihanın gö
rüşülmesine başlıyoruz. Ziraat Bankasının, hal
kının ekseriyeti çiftçi olan memleketimizin haya
tında oynadığı büyük rol hepimizce malûmdur.
Her sıkıntılı zamanımızda müstahsilimizi kur
tarmak ve korumak için yegâne çaldığımız kapı
olarak Ziraat Bankasını karşımızda görüyoruz.
[1] 20 sayılı basmayazı tutanağın

sonunda-

dır.
[2] 27 sayılı basmayazı tutanağın

sonundadır.
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Bu kerre Hükümet itibari sermayesini 100
milyon liradan 300 milyon liraya çıkarmak için
gayet güzel bir lâyiha ile karşımıza gelmiş bulu
nuyor. Tabiatiyle Tarım kredisinin takviye
edilmesi ve memleketin kalkınması için bu yolda
mütemadi mesailer
sarfedilmesi hepimizin en
candan istediğimiz bir noktadır. Yalnız şurasını
düşünmek lâzımgelir ki; Hükümetin bilhassa
itibari sermaye mevcudunu ileriye alırken ve
Yüksek Meclise getirip bir kanun karekterine bü
ründürürken, aynı zamanda bu kaynakların fiilî
şekilde artırılması için her lâzımgelen tedbiri
kuvvetle alması ve bu işi fasılasız takip ederek,
muhtaç olduğumuz durumu ortaya fiilen getir
mesi, bankanın faaliyet imkânlarının artırılması
bakımından en mühim bir zarurettir.
Memleketin hayatında tarımın ve onun geliş
mesi için Ziraat Bankasının oynadığı büyük rolü
bu suretle tebarüz ettirirken, gerek bankanın
ajanlıklarını tevsi etmek suretiyle gösterdiği mesa
iyi övmeyi ve bankanın başında bulunanlarla, bu
müessesede emek harcıyan bütün unsurların, sı
kıntılı şartlar altında, göstermiş oldukları feda
kârlığı Yüksek Huzurunuzda takdirle yâdetmeyi
vazifeden sayarım. (Bravo sesleri).
HASAN FEHMÎ ATAÇ (Gümüşane) — Ar
kadaşla?, itibari sermayesinin 300 milyona çı
karılması hakkındaki tasarıya esas itibariyle iti
raz edecek değilim. Fakat bu 300 milyonu han
gi zaman, hangi tarihte hangi kaynaklarla bu
miktara baliğ olacağını hâlâ anlıyamadım. Çünki 30 milyon sermayesi, zannediyorum hatırım
da kaldığına göre, Saraçoğlu Beyin Maliye Ba
kanlığı zamanında bir teklif yapıldı, yüz milyo
na iblâğ edildi. Aradan bu kadar zaman geçti.
Muhtelif menabiden toplanan paraların mevcu
du, İktisadı Devlet Teşekküllerinin Genel Kurul
toplantıları münasebetiyle muttali oldum, ser
mayesi 88 milyon 900 bin liraya baliğ olmuştur.
Sermaye rakam itibariyle memnuniyeti mucip
görülürse de fakat hakikatta bu sermaye nedir?
Bu kadar uzun senelerden beri bu rakama na
şı], vasıl oldu? Bir taraftan bankanın mesaisin
den doğan temettüü safisinin ilâvesi, diğer ta
raftan Maliyenin yardımları ve bâzı, tasarıda
birer birer zikredilen gelirler sayesinde ve uzun
senelerde 88, 89 milyona iblâğ edilmiştir. Haki
katta bu rakam nedir efendiler? 1914 Harbi
çıkmadan önce Ziraat Bankasının, eski kanunu
na göre itibari sermayesi 10 milyon altın idi.

— 23 —

B : 12

2.1 .1949

1914 Harbi çıktığı vakit de bu, 14 milyon altı
na baliğ olmuştu. Muharebeden sonra bunun
tahminen, yuvarlak rakam arzediyorum, hatı
rımda kaldığına göre 1,5 milyon arazii münfekkede kaldığına göre, 8,5-9 milyon altın serma
yesi kalmış idi. Bugün bilançoda gördüğüm ra
kamın hakiki kıymeti ve çiftçiye açacağı kredi
nin yapacağı yardımın baliği arkadaşlar aşağı
yukarı eskiden bir sene zarfında yaptığı sekiz
buçuk altınlık yardım yerine şimdi 2 milyon
altın kıymetine inmiş olan sermayesiyledir.
Nihayet
bugünkü miktar 89 milyon veya
88 9t)0 000 rakamiyle ifade edilmektedir. Bu
bir vâittir. Buna bu yılki kârı da ilâve ederler
se itibari sermayesi olan 100 milyon lirayı an
cak doldurabilecektir. Binaenaleyh bu miktarı
itibari olarak artırmak, yapılacak işi yapmaya
yetmez, ona yepyeni membalar bulmak lâzımdır.
Böyle para üzerinde yapılan oyunlar bilmem ne
kararı, 7 Eylül kararı ve sairenin hayatı umu
miye üzerinde yaptığı tesirlerinden mütessir
olan müesseselerin en iyi misali Ziraat Bankası
dır. O günkü sermayesinin hakiki kıymeti, kırk
senelik mesaiden sonra işte iki milyon liraya
inmiştir. Hayatı umumiye de işte böyle felce
uğrar, bunu böyle kabul edelim. Bu paranın bu
günkü kıymetsiz para ile en aşağı yarım milyar
olması lâzımdır. (Doğru sesleri) Fakat bu gi
dişle bu 50 sene sonra mı olacaktır, onu da bil
mem. Yakın seneler için böyle bir hayal peşinde
koşmıyalım. Benden evvel konuşan arkadaş gi
bi ben de Hükümetten rica ediyorum: Bu raka
mı böylece kabul, edelim, fakat Hükümet esaslı
membaJar arasın, bulsun ve getirsin; bunu hiç
olmazsa 1914 Harbinden evvelki hakiki kıyme
te tekabül eden bir miktara çıkarsın. Bu, bir
iki senede olmaz, on senede dahi olsa razıyım.
Bankanın memleket bünyesinde oynadığı de
ğerli vazifeden bahsetmiyeceğim. O, malûmu
ilâm kabilinden bir şey olur.
BAŞKAN — Arkadaşlar mevzu mühimdir.
Tasarı hakkında görüşmeye başladığımız zaman
Ticaret Bakanı Mecliste idi. Maalesef haiber ver
meden Meclisi terketmiş. Arkadaşlar bu mev
zuda mühim konuşmalar yapıyorlar. Hükümetin
bulunup dinlemesi lâzım. Onun için müsaadele
rinizle müzakereyi geri bırakıyorum.
(Başbakan geldi sesleri).
Sayın Başbakan, müzakereye devam ede
lim mi ?
,
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BAŞBAKAN
(Sivas) — Evet.

ŞEMSETTİN

GÜNALTAY

BAŞKAN — Emin Sazak.
EMİN SAZAK (Eskişehir) — Arkadaşlar;
Hasan P^hmi Beyefendinin buyurdukları gibi,
bu sermayeyi artıracağız. Fakat membaı nere
dedir ? Bendeniz membamı bulerak huzurunuza
geliyorum. Bu miktarın lâakal 500 milyon lira
olmasında ben de Hasan Fehmi Bey gibi çok
musırrım. Bugünkü vaziyette, âdeta tuz biber
kabilinden hiçbir yaraya merhem olamamakta
dır. Ben arazimde şu ıslahatı yapacağım, şu gö
lü kurutacağım dediğim zaman, Ziraat Banka
sının elini göremezsin. Çünkü kudreti yok. Bir
verip bin alacağını bildiği halde bana yardım
edemez. Bendeniz çok rica ediyorum; Toprak
Ofisi, Ziraat Bankasına bağlıyalım. Benden 12
liradan aldığını Toprak Ofis 40 liraya sattı. Bu
kârı yapan Ziraat Bankası olsaydı, sizi temin
ederim, gücüme gitmezdi. Fakat aradan 12 sene
geçtiği halde bu, hâlâ yüreğimde bir yaradır.
Ben her zaman bunu musırrane rica ettim, yi
ne de rica ediyorum, Toprak Ofisi Ziraat Ban
kasına verelim, bunda çok fayda vardır. Böyle
Kuraklık senelerde Ziraat Bankası kolaylıkla
çiftçiye elini uzatabilir, çünkü her yerde teşki
lâtı ve kasası vardır. Bu teşekkülde çalman ve
kaybolan Ziraat Bankasının eline kalsaydı Şim
diye kadar Ziraat Bankasının sermayesi 500 mil
yonu geçerdi. Bunun üzerinde, nebileyim, eğer
sakat düşünenler varsa, Allah ıslah etsin. Eğer
azettiğim şekilde yapılacak olursa, ümit ettiği
miz zamandan daha evvel istenilen şey hâsıl
olacaktır. Ambarları, şunları, bunları, bütün
Toprak Ofis Ziraat Bankasına zammedilirse,
Ziraat Bankası kâfi miktarda faydalı bir mües
sese haline getirilmiş olur. Sayın Reisimizin
dediği gibi, bahsetmeye de lüzum yok. Fakat
ben Başbakandan hassaten, ki kendisinin mesu
liyeti mâneviye ve maddiyesi vardır, üzerinde
meşgul olmasını ve Toprak Mahsulleri Ofisinin
Ziraat Bankasına verilmesini ve sermayesinin
de 500 milyon liraya çıkarılmasını cümle arka
daşlarıma teklif ve rica ediyorum. Eviriyoru/,
çeviriyoruz, memleketin menfaati bakımından,
ama kim gelirse gelsin, olduğu yerde sayıyor.
Bu ne ile olur Nihayet maddi yardımla olur
bunu yapalım, devlete ve millete bâr olmadan.
bu Toprak Mahsulleri işi ile uğraşırsa Banka,
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arkadaşımızın buyurdukları gibi bu işi yapar,
bu işi halledelim, hepimiz birden sevinelim.
Teklif ve maruzatım bundan ibarettir.
Dr. AZÎZ URAS (Mardin) — Arkadaşlar;
bu devre içinde Hükümetin getirmiş olduğu ka
nunların içinden en enstrüktifi şüphesiz bu ka
nundur. îtfa edilmiş sermayesi 100 milyon lira
ya çıktığı sarih şekilde ifade edilmiş olan Zira
at Bankası itibari sermayesi, hükümetçe 200
milyon liraya, Bütçe Komisyonunca büyük bir
semahatle 300 milyon liraya çıkarılması teklif
edilmektedir.
Hakikaten 300 milyon liranın da kâfi gelip
gelmiyeceği meşkûktür. Arkalaşlarımız daha ev
vel 500 milyon liraya çıkamlmasmıs istediler. 500
hattâ 600 milyon liraya çıkarılması elbette
yerindedir ve muhiktir. Ama arkadaşlar bu itiba
ri sermayenin yükseltilmesi, bugünkü şerait altın
da hiçbir şeyi sağlıyamıyaeaktır. Yani meydan
var, at yok. Hâmid Bey; bu itibari sermayenin
300 milyon liraya çıkarılmasına mukabil bize,
her hangi bir şekilde enstrüktif mahiyette çiftçi
ye inikas edecek bir şekilde yardım yapacak bir
vaziyette değildir, bugünkü şekilde bu itibari
sermayenin itfası için şunlar düşünülmektedir :
Kanunda derpiş elilen şeyler üç mühim maddede
mütalâa edilmektedir. Bunlardan birisi, 1938 ma
lî yılından itibaren umumi bütçeye konulacak tah
sisat yekûnunun yüzde yarımı nispetinde her yıl
Hazinece ödenecek paralar ki, bu yedi buçuk mil
yon lira eder.
Bir de Ziraat Bankası kânının sermayeye ini
kas ettirilmesi. Bunlardan gayri bir de Devletin
yapacağı yardım.
Arkadaşlar, bunlarla kısa zamanda sermayenin
300 milyon liaya çıkması imkânı müstehildir.
Yani 20 senede, hâttâ 30 senede dahi mümkün ol
mayacaktır. Ben bu kanaatteyim ki, bütçeden ay
rılacak para veya demin Emin Sazak arkadaşı
nızın söylediği gibi bu müesseseye doğrudan doğ
ruya Toprak Mahsulleri Ofisini bu müesseseye
raptedip efektif olarak bu sermayeyi kısa müddet
ler zarfında bu miktam da aşması lâzımdır ki,
Hükümet bu itibari sermayenin yanında bu ser
mayeyi itfa edebilecek membaları da derpiş edip;
ama hakiki mahiyette derpiş edip kısa bir müddet
zarfında Ziraat Bankasının sermayesinin bu mik
tara ulaşmasını temin ederse bundan daha büyük
bir hayır ve muvaffakiyet olamaz.
Kanaatim, ve naçiz düşünceme nazaran bütçe
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müzakerelerinde bu husus behemehal mevzubahis
edilmelidir. Hiç olmazsa 50 - 100 milyon lirayı
bütçeden ayırıp vermeliyiz. Hâttâ Nafıaya veri
lecek olan paranın ne kadar mühim olacağını tak
dir buyurursunuz. Bence bankaya verilecek para
Nafıaya verilecek olandan mühimdir. Biz çiftçi
memleketiyiz. Bizi kurtaracak yegâne çare budur,
BAŞKAN — Şahin Lâçin.
ŞAHİN LÂÇİN (Afyon Karahisar) — Efendim, memleketimiz halkının % 80 i ziraatle iş
tigal etmektedir. Bu ziraatle iştigal eden halk
köylü, çiftçi Ziraat Bankasından yardım gör
mektedir; yegâne dayanağı Ziraat Bankasıdır.
Bu müessese şimdiye kadar kendisinden
beklenen vazifeyi tamamiyle yapmıştır. Fakat
şunu da açıklamak lâzımgelir ki sermayesi bu
işleri çevirmeye müsait değildir. 1936 senesine
kadar sermayesi 30 milyon lira iken, 1936 se
nesinden sonra 3202 sa yılı Kanunla 100 milyon
liraya çıkarılmıştır. Bu, itibari bir kıymettir.
Şimdi bu artışın rakamlarla ifadesine geli
yorum.
a
1937 tarihine kadar 30 milyon lira olan ser
maye 1942 ye kadar 45 milyona yükselmiştir.
1943 senesinde 5 milyon artmış, 49 milyon ol
muştur. 1944 te 54 milyona çıkmış, 1945 te 59
milyona çıkmış. Yani beşer milyon lira artmak
suretiyle. 1946 senesinde on milyon lira artmak
suretiyle 69 milyonu bulmuştur. 1947 de 9 mil
yon artmıştır. 1948 de 9 milyon 200 bin lira art
mak suretiyle 87 milyonu bulmuştur.
Bu, damlaya damlaya biriken bir paradır.
Bununla zirai kalkınmamızı temine
imkân
yoktur. Ne yapmak lâzımgeliyor1? Sermayeyi
arttırmak için de memba bulmak lâzımgelir.
Elimizdeki memba mahdut. Binaenaleyh bu
mahdut memba karşısında bu işi başarmaya ben
imkân göremiyorum. Âzami senede 10 milyon
lira ilâve etmek suretiyle ancak 200 - 300 mil
yon liralık sermayeyi 20 senede elde etmiş ola
caktır. Çiftçinin, köylünün, 20 sene beklemeye
tahammülü yoktur. Bunu biran evvel sağlamak
lâzımgelir. Bankanın 1948 senesinde sermayesi
87 milyon, ihtiyatları 51 milyon, karşılıklar '5
milyon, mevduat 325 milyondur. Yekûn (469)
milyon ediyor. Buna karşı bankanın yaptığı mu
amele 475 milyondur.
Zirai kredilere 235 milyon lira tahsis edil
miştir. Borçlu hesaplar, 239 milyondur. Senedat
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cüzdanı 22 milyon, Esham ve tahvilât cüzda
nı 24 milyon tutmakta ve bununla 475 milyon
lira olmaktadır. Ziraat Bankası bu plasmanı
yüz milyon lira ile karşılıyor da değildir. E n
ziyade dayandığı nokta mevduat meselesidir.
Eğer 325 milyon liralık mevduatı olmamış ol
saydı bu plasmanı yapmasına imkân yoktu. Bu
na bir de reeskonta tâbi olan krediyi ilâve et
mek icabediyor, Borçlu hesaplar içinde reeskon
ta tâbi tutulan 142 milyon liradır.
Bu 142 milyon lira içinde de 13 100 000 lira
lık donmuş bir para vardır. Bu para, Millî Ko
runma Kanunu gereğince hizmetlilere sarfedilmesi için ayrılan paradır. Bu paranın şimdiye
kadar Hükümet tarafından kapatılması icabederdi. Bu, reeskonta tâbi tutulmıyan meblâğ
arasındadır. Şu halde bu donmuş para şüpheli
alacaklar meyanma giriyor demektir: Halbuki
Hükümetin emri ve kefaletiyle yapılan bu pa
ranın bugüne kadar kapatılması ve Ziraat Ban
kasının zürraa ve tüccara daha fazla yardım
sağlamasını temin etmesi icabederdi. Bu hale
göre Ziraat Bankasının sermayesinin artırılma
sı çok yerinde ve isabetli bir karardır. Bu ne
olmalıdır? Bugün zirai kalkınmayı temin ede
bilmek için ve zürram lalettayin ihtiyacını te
min edebilmek için asgari 500 milyon liraya
ihtiyaç vardır. Sonra köylünün kalkınma dâva
sı milyarlarca lira ile yapılabilir. Biz bu 500
milyon lirayı temin etmekle mükellefiz, ama ne
reden?.., Nereden bulacağız?. Memba kuru ve
musluklar akmıyor. Bula bula 1937 senesindeki
3202 sayılı Kanunla bulduğumuz membaları bu
luyoruz. Bu membaları bollaştırmak lâzımdır.
Fakat 1,5 milyar liralık bütçe içerisinden Ziraat
Bankasına yardım etmeye imkân yoktur, tasav
vur da ©dilemez. Ne yapmak lâzmıgeliyor. De
min Emin Sazak arkadaşnmızm'söyledikleri gibi
Toprak Mahsulleri Ofisinin buraya devredil
mesi ve oradan temin edilecek kârın buraya ilâ
vesi lâzımgelir, ama bu noktai nazardır. Bura
dan bir sermaye temin edilebilir diye kesin bir
kanaate varmak imkânı da yoktur.
Netice olarak şunu arzetmek istiyorum:
Ziraat Bankasının sermayesinin 500 milyon li
ra olmasını istemek doğrudur ama bugün için
bulunamıyacağına göre Komisyonun kabul et
tiği 300 milyon lira isabetli bir rakamdır. Bu
nu aynen kabul etmek yerinde bir hareket olur.
Ayrıca demin de arzettiğim gibi, Hükümetin
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13 100 000 lirayı da Ziraat Bankasına vermesi,
bu hesabın tasfiyesi lâzımgelir. Ayrıca bütçe
den yapılan yüzde yarım farkın yüzde bire ib
lâğ edilmesi suretiyle kabulünün muvafık ola
cağı kanaatindeyim.
ABtDÎN POTUOĞLU (Eskişehir) — Arka
daşlar; benden evvel arkadaşlar uzun boylu te
mas ettikleri için fazla söylem iyeceğim.
Hakikaten memleketin ekseriyetini teşkil
eden çiftçinin en büyük ihtiyaçlarından birisi
kredidir. Maalesef şimdiye kadar çiftçinin kre
di ihtiyacının belki onda birini karşılamış va
ziyette değiliz. Bugün çiftçi tefeci elinde yuğrulmaktadır. Bunu hepimiz biliyoruz ve görü
yoruz. Ziraat Bankasının yaptığı yardım çok
azdır. Yapılan yardım şekil itibariyle hiçbir
zaman kredi denilemiyecek şekildedir. Ziraat
Bankası senede 260 milyon lirayı kredi olarak
çiftçiye veriyorum diyor. Halbuki yapılan kredi
yani vadeli kısmı ancak bunun % 10 u yani 26
milyon liradır. Üst tarafı çevirme kredisi de
nilen bir yardımdır. Hiçbir zaman esas krediyi
teşkil etmez. Nihayet ticari kredi olarak 8 - 9
aylığına verir ve bu müddet hitamında parayı
getir der. Fakat bu müddet zarfında hiçbir
çiftçi bu parayı amorti ederek bankaya iade
edemez. Ne yapar? O zaman çiftçi hemen muh
tekire baş vurarak on on beş günlüğüne yüksek
faizle para alır ve bu parayı bankaya verir ve
onu mütaakıp de tekrar bankadan alır ve muh
tekire olan borcunu öder. Bu suretle de arada
çiftçi büyük zararlara duçar olur.
Arzetmek istediğim; çiftçiye hakiki kredi ola
rak verilen para 20 - 30 milyon lira arasındadır.
Kredi ihtiyacına lüzum olmadığına hiçbir arka
daşınız kaani değildir. Hattâ arkadaşlarımız
bunu benden daha iyi bilirler, takdir ederler.
Bugün yapılan hesaplara göre, banka müdüriyle, sununla bununla ettiğim temaslar neti
cesine göre bankanın lâakal 500,000.— lira ser
mayeye ihtiyacı vardır. Bugün önümüze bir
Kanun tasarısı geliyor ve bu tasarı ile bankanın
sermayesi 100 milyondan
300 milyona iblâğ
ediliyor. Demin bâzı arkadaşlar da temas etti
ler, hakikaten bu artış itibari bir şeydir. Orta
ya yeni bir varidat membaı konmuş değildir.
Yalnız Bankanın, formalite icabı olarak, de
vam etmekte olan 100 milyon sermayeye, para
ilâve etmesi için ancak bir şekilden ibarettir.
Bu varidat membaı ile sermayesinin 300 milyona
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Çıkması için şöyle vasati bir hesapla 1 5 - 2 0 sene
ister. Çiftçiye lâzım olan krediyi temin etmek
için bugünkü mevcut membaı ile de ancak 35,
hattâ 40 sene sonra mümkün olabilir.
Şu halde çiftçi kredi ihtiyacını temin ede
bilmek için 40 sene beklemek lâzımdır.
Şu halde bugün gelen tasarı ile çiftçinin
kendisine lâzım olan kredi ihtiyacı temin edil
miş gibi bir zehaba katılmak külliyen hatadır.
Bunun çaresi nedir?
Her halde cezai tedbirler almak lâzımgelir.
Bendeniz bu iş Bütçe Komisyonunda görüşülür
ken bu hususta bir teklifte bulundum, dedim ki,
bu her şeyden ehemdir ve elzemdir, eğer komis
yon muvafakat ederse biz bu kanunda yüzde ya
rım olan yardım miktarını yüzde ikiye çıkaralım
dedim, ve bu hususta bir de takrir verdim, fa,-kat maalesef komisyon bu teklifimi kabul etme
di, efendim; bütçenin müsaadesi yoktur, dedi
ler. Sonra ikinci bir şey ilâve ettiler, bütçe imkân
verirse yine koruz dediler. Bunun her ikisi de
mâkul bir mazeret değildir. Bütçede imkân
yoktur demek olmaz, bu kredi işi memleketin en
büyük dertlerinden biridir, bunu kayıt altına
almak bir mecburiyettir. Kayıt altına alınırsa
tasarruf yapmak imkânı bulunur.
Bu memleketin en ehemmiyetli dertlerinden
biridir, bundan daha az ehemmiyetli olan işler
âtiye bırakabiliriz. Bu vaziyette sekiz on senede
300 milyon liraya varabileceğiz. Bu şerait altında
bile ancak en çok on sene beklemeye mecburiyet
hâsıl olacaktır.
Efendim; sonra; dediler ki; kanunda imkân
vardır, bütçede imkân olursa biz veririz, nite
kim veriyoruz da. Verdikleri az bir şeydir. Bu
para ile hiçbir zaman bu yarayı tedavi edeme
yiz. Hazır bu kanun önümüze gelmiştir, mem
leketin derdidir; bendeniz, maddesi geldiği za
man bu yardımın % 2 ye çıkarılması için bir de
takrir veriyorum ve teklif edeceğim.
Bu vaziyette dahi 300 milyon liraya varması
için daha on sene beklememiz lâzımdır. On sekiz
sene sonra bu miktar ancak 500 milyon, liraya: var
mış olacaktır. Bunun kabulünü rica ederim.
BAŞKAN — Hüseyin Ulusoy.
HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Muhterem
arkadaşlar, bu sene yurdumuzun büyük bir
bölgesini müthiş bir kuraklık kastı kavurdu.
Devlet tutarı 7 milyona yakın tohumluk hubu
batı köylere kadar giderek bütün çiftçilerimize
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avuç avuç dağıtmak mecburiyetinde kaldı. Ve
bu vazifeyi Ziraat Bankasına yükledi.
Bu millet kürsüsünden işaret etmek isterim
ki, Ziraat Bankası personeli geceli gündüzlü
çalışarak bu vazifeyi gayet iyi bir şekilde başar
mışlardır. Bunu burada tebarüz ettirmeyi ve
kendilerine teşekkür etmeyi bir borç bilirim.
Sekiz seneden beri, Milletvekili olduğum gün
den beri, Devlet Ekonomi Kurumları Heyeti
Umumiyesinde ve Ziraat Bankası Komisyonunda:
çalışan bir arkadaşınız olmaklığım dolayısiyle
Bankanın sekiz seneden beri geçirdiği istihaleyi
bilen bir Milletvekili olarak ifade edebilirim ki,
Ibanka safha safha vazifesini yapabilecek bir
duruma gelmektedir. Yüksek Murakabe Heyeti
nin 1944 ten bu yana vermiş olduğu raporları tet
kik buyurursanız, ilk senelerde mevcut olduğu bil
dirilen gerek nizam, gerek personel ve sermaye ba
kımından mevcut olduğu bildirilen bütün hatalar
'bugüne 'kadar giderilmiş ve Yüksek Murakabe
Heyetinin 1948 raporunda bankanın durumunun
hakikaten salâh 'bulduğu memnuniyetle ifade
edilmiş 'bulunmaktadır. Sermaye artırılmasına
'ben de, benden evvel konuşan arkadaşlarım gi
bi tanıamiyle taraftarım. Fakat Toprak Ofisin
lâğvedilerek Ziraat Bankasına katılmak suretiy
le (bir sermaye artırılmasının ne şekilde yapıla
bileceğini pek anlamadım. Çünkü, Toprak Ofisin
kendine mahsus bir fonksiyonu vardır. Devlet,
Hükümet bu fonksiyonu yapmaktan büsbütün
vazgeçerek ofisi feshedip de hâsıl olacak serma
yeyi bankaya devretmek bakiyeyi mi bankanın
sermayesini artıracaktır, yoksa bugünkü Top
rak Mahsulleri Ofisinin yapmakta olduğu fonk
siyonu bankaya 'devretmek suretiyle sermaye ar
tırmayı mı düşünüyorlar? Bu sonuncuyu düşü
nüyorlarsa bu şekilde Ziraat Bankasının serma
yesinin artmıyaeağına kaniim. Netice olarak şu
nu arzedeceğim. Ziraat Bankası gerek kendi öz
kaynakları ile gerekse memleket imkânlarını
çiftçinin lehine kullanmakla kendisine düşen
vazifeyi mükemmelen yapmaktadır.
BAŞKAN — İhsan Olgun.
İHSAN OLGUN (Yo'zgad) — Muhterem ar
kadaşlar; ben, benden evvel konuşan arkadaş
larımın sözlerine fazla bir şey ilâve etmiyeceğim. Arkadaşlarım, bütün mevzu hudut ve şü
mulü ile görüştüler. Türkiye'de üç milyon çift
çi ailesi vardır. Ve halkiki ihtiyacın ifadesi ise

B : 12

2.12 .1949

500 milyon liradır. 1938 yılında kredi istiyen
müstahsil 600 Ibin iken, 10 sene sonra 1948 de
1 milyon 100 hin kişiye baliğ olmuştur. Yine
1938 de açılan kredi 40 milyon iken, 1948 de de
yani on sene sonra 243 milyon olmuştur. İşte şu
durum da gösteriyor ki, Ziraat Bankası ne bü
yük müstahsilin, ne de küçük müstahsilin yara
sına merhem olacak derecede bir yardımda 'bu
lunamamaktadır.
Benim de temennim, Ziraat Bankasının mem
leketin hakiki ihtiyacına uygun olarak sermaye
sinin istenilen miktara ablağına yarıyacak im
kânların ve kaynakların bulunmasını teminden
ibarettir.
Kısaca arkadaşlar, arzediyorum; Toprak
Mahsulleri mevzuuna gelince, şuna nazarı dik
katinizi celbetmek isterim, bu müessese kâr
eden bir müessese değildir. Eğer bu müessese
teşkilâtfyle beraber devredilecek olursa bu mü
essese zarar eden bir müessesedir ve Ziraat Ban
kasının kazancını da götürecektir.
Yalnız Zirai Donatım, acaba Ziraat Bankası
için bir gelir membaı olabilir mi, olamaz mı?
Bu mevzu üzerinde etüd edilmesi faydalı olur,
kanaatindeyim.
Arkadaşlar;
Ziraat
Bankasının
hizmet
lerini hudutsuz olarak hürmetle anıyorum. Son
senelerde memleketin yalnız istihsalini koruma
dı, Türk Çiftçisinin sefaletini dahi önlemiştir.
Bu bakımdan 'bankada çalışan arkadaşları ve
bu tedbiri alan Hükümeti hürmetle selamlarım.
HASAN POLATKAN (Eskişehir) — Arka
daşlar; Büyük Devlet adamı Mitat Paşanın
uğurlu eliyle kurulmuş, fedakâr kadroya sahip
bir müesseseyi alâkadar eden bir Kanun tasarısı
karşısındayız. Hükümet gerek teşkilâtının geniş
liği, gerekse, iktisadi Devlet Teşekkülleri içinde
hakikaten iyi bir kadroya sahip olması bakımın
dan Hükümet hemen hemen, daima Ziraat Ban
kasının yardımına muhtaç olmuştur. Hükümet
bu müesseseye yurt içinde kahve, şeker sattırmış,
demir tevzi ettirmiş, çimento işleriyle uğraştır
mış, velhâsıl Ziraat Bankası esas faaliyeti dışın
da pek çok işlere de koşmuştur, koşturulmuştur.
Şimdi bu münasebetle bu müessesenin serma
ye miktarı üzerinde çok dikkatle durmak zama
nındayız. Bütün arkadaşlar Milletvekili olarak
kendi seçim bölgelerini
dolaşırken ve bilhassa
yaz sonunda Ankara'j r a döndükten sonra içiniz
den hiçbir arkadaş yoktur ki, Ziraat Bankası
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Umum Müdürlüğüne giderek seçmenlerinin kre
diye, tohumluğa muhtaç olduğunu söylemesin
ve kendi seçim bölgelerinde bulunan Ziraat Ban
kası şubelerine ve ajanslarına
ayrılmış
olan
plasmanın artırılmasını istemesin. Hepiniz Zi
raat Bankası Umum Müdürlüğüne bu münase
betle bir değil belki bir yıl içinde mütaaddit de
falar gitmişsinizdir.
Şimdi, seçmenlerimizin dertlerini yakından
bilen ve bu dertleri daima da aksettiren insanlar
olarak bu mühim mevzuda oylarınızı kullanaca
ğız. Hükümet adma çıkacak zatın, tahmin ediyo
rum ki, bu sermaye artırımı mevzuunda Ziraat
Bankasının tahvil çıkarmakta olduğunu, Marşal
Yardım Plânı kanalı ile gelen ziraat aletlerinden
toplanan paranın da Ziraat Bankasına verilece
ğini söyliyerek banka sermayesinin şimdi fiilen
artırılması yoluna gidilmesi istenecektir. Ama
ben hepinizden Ziraat Bankasına kredi, tohumluk
ve diğer yardım mevzuunda çok defa müracaat
eden milletvekilleri olarak bankanın sermayesi
nin hakiki olarak artırılması hususunda yapaca
ğım teklife karşı oylarınızı müspet olarak kullan
manızı rica edeceğim.
,
Arkadaşlar, Ziraat
Bankasının zirai kredi
mevzuunu iki büyük grupa ayırarak gözden geçi
rebiliriz. Birisi çevirme kredisi. İkincisi de do
natma, verimlendirme, iyileştirme kredisidir.
Bugün Ziraat Bankasının faaliyeti, % 90 nispe
tinde çevirme kredisi mevzuundadır.
Halbuki bir az evvel Potuoğlu arkadaşımızın
tebarüz ettirdiği gibi Ziraat Bankasının asıl müs
mir faaliyeti donatıma, verimlendirme ve iyileş
tirme kredisi mevzuunda olabilir. Ama bu yola
gidildiği takdirde Ziraat Bankası iki yıl veya da
ha fazla vadeli olan donatma, verimlendirme ve
iyileştirme mevzularında sermayesini tamamen
kullanamıyor; buna imkân bulamıyor. Bizzarure asıl maksadı donatma kredisi mevzuundan uzaklaşıp çevirme kredisine gi
diyor. Bir yıl bir mmtakada veya umumi ola
rak tecil yapıldı mı banka tekrar çiftçiye ikrazatta bulunamamaktadır. Halbuki borcun tecili köy
lünün o sene muhtaç olduğu krediyi temin etmez.
Nereye gitsek, ne vasıtaya başvurmak istesek iş
sermaye azlığına gelmektedir.
Sermaye hangi vasıta ve ne gibi yollarla arttı
rılabilir. Tekrara hacet yoktur ve hepiniz ellerinizdeki matbuada Ziraat Bankasının sermayesini
hangi yollardan sağladığını göreceksiniz. Bunun
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EKONOMİ VE TİCARET BAKANI VE
için en kestirme ve kabulü en kabil olan yol, |
DAT DİCLELİ (Diyarbakır) — Sayın arkadaş
umumi bütçeye konacak tahsisat yekûnu üzerin
lar, hepinizin büyük bir hassasiyetle üzerinde
den her sene Hazinece % 0,5 nispetinde tediye
durduğunuz ve hepinizin candan takdir ve teş
olunan paralar hakkındaki fıkranın değiştirilme
vik ettiğiniz Ziraat Bankasının sermayesini
si yoludur. Bunun için bir teklif hazırlamış bulu
artırma mevzuu üzerinde Hükümetiniz huzuru
nuyorum, kabul etmenizi rica edeceğim. Çünkü
nuza bir tasarı getirmiş bulunuyor.
hepinizi yakından alâkadar eden bir konudur.
Gerek Ziraat Bankasının varlığı, gerek Zi
(Doğru sesleri)
raat
Bankasının mütevazı çalışmaları ve ela
EMÎN SOYSAL (Maraş) — Efendim; ben
manlarının
gayreti hakkında hiçbir arkadaşım
deniz bu kanun teklifini getirdiğinden dolayı Hü
dan bizi üzecek bir tenkid görmediğim için hu
kümete teşekkürle söze başlıyacağım.
zurunuzda evvelâ teşekkür etmeyi bir borç sa
Ziraat Bankası benim nazarımda adetâ mu
yıyorum.
kaddes bir banka halindedir. Bu vesile ile Mithat
Bütün endişelerin temerküz ettiği nokta;
Paşayı daima hürmetle yâdetmenin mânevi bir
ne yapalım ki, el birliği ile Ziraat Bankasnm
borç olduğu kanaatindeyim. Yalnız bu bankanın
sermayesini mümkün olduğu kadar artırmak
gelirini artırmak için ben de Toprak Ofisiyle be
suretiyle
köylüye biraz daha yaklaşalım; çift
raber Petrol Ofisin de bu bankaya bağlanmasını
çiye
daha
faydalı olalım! Bu noktada bütün
istiyorum. (Donatım da vardır sesleri) Donatım
muvafık,
muhalif
toplanmış bulunuyor. Hakika
duracak mı?. Durmıyacak mı?. O ayrı bir mevzu
ten bunun huzurunu tatmaktayım.
olduğu için o, sÖyliyen arkadaşların olsun. Ciddî
Ziraat Bankasının, geniş müstahsil kitlesi
olarak Toprak Mahsulleri Ofisiyle Petrol Ofisini
karşısında
kendisine düşen vazifeyi lâyikı üe
bu bankaya bağlıyarak gelirini artırmak yerinde
yapabilmesi için elamanlarının gayreti yanında
olur. Esasen bankanın çalışmalarını görüyoruz.
hiç şüphesiz imkânların bu vüsatte bulunması
Toprak Ofisin de yapV.ğı işlerde imdadına yeti
da lâzımgelir.
şen yine Ziraat Bankasıdır. Nevama onların işi
Bugüne kadar 100 milyon lira civarında
ni de Ziraat Bankası görüyor. Gel Ziraat Ban
tesbit edilmiş bulunan itibari sermayesi bugün
kası, git Ziraat Bankası, her işe Ziraat Bankası
lerde tamamiyle ödenmiş bir duruma girmekte
koşuyor. Mademki bu işler Ziraat Bankası tara
ve umuyoruz ki yıl başında 100 milyonu aşmış
fından yapılmaktadır, böyle formaliteleri arttı
bulunacaktır.
Bir itibari sermayenin ödenmiş
rıp işlere pas geçmektense, bunları doğrudan doğ
bir
hale
gelmesi
belki vehleten o şirketin, o
ruya Ziraat Bankasına devretmek yerinde olur.
müessesenin ilk zamanlar tahayyül ettiği ga
Ziraat Bankası tarafından kredi kooperatifle
yeye ulaşmış olduğu intibaını uyandırırsa da,
rine, bugünkünden daha fazla ehemmiyet veril
gerek Hükümet gerek Meclis olarak Ziraat
mesini, köylünün kalkınması bakımından, çok ri
Bankasının bu büyük gayeye ulaşmaktan uzak
ca ediyorum.
olduğu, itibari sermayenin başabaş ödenmesi
Ayrıca da Ziraat Bankasının köylünün işle
muvacehesinde dahi sermaye artırımının zaruri
rinde yer alması iyi olur kanaatindeyim.
olduğunu belirtmekle müşahede etmektedir. Bu
Bu temennilerde bulunduktan sonra, bu yaz
imkân ne olmalıdır? 200 milyondan başlıyarak,
Ziraat Bankasının kuraklık sahalarda köylüye
muhterem arkadaşlar 300 - 400 - 500 milyon ve
yaptığı yardımı şükranla kaydetmekten kendimi
belki daha fazlasını istemekle, bunu telkin et
alamıyorum. Hakikaten, Ziraat Bankası memur
mekle bize ilham vermektedirler. Sermayenin
itibari olarak artırılması ve rakamların bir mik
ları, kuraklık sahalarda bu yaz geceli, gündüzlü
tar yükseltilmesi her zaman mümkündür. Fa
çalışarak, büyük bir fedakârlıkla, âdeta cephe
kat itibari sermayenin artırılması, mesul ma
de çalışır gibi, çalışarak, köylü vatandaşlar,
üzerinde kuraklıktan muztarip olan vatandaş-. kamlara, o gayeye ulaşmak için bir heves, bir
imkân ve bir direktif telkin etmekle beraber,
lar üzerinde, şifa verir birer insan rolü oyna
asıl zaruret bu imkânın maddi cihetlerini elde
mışlardır. Onun için Ziraat Bankasına ve Ziraat
etmeye bağlıdır.
Bankasında çalışan memurlara yürekten teşek
kür etmeyi bir borç bilirim.
|
Biz ilk hamle olarak sermayeyi .100 milyon-
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dan 200 milyona çıkarmak teklifi ile Bütçe Ko
misyonunun huzuruna giderken, 200 milyonu
bir gaye değil, Hükümeti imkân içinde, realizm
içinde harekete getiren bir ölçü olarak mütalâa
etmiştik. Ve biz mucip sebebimizde ilk hamle
nin 300 milyon olacağını da derpiş etmiş ve fa
kat yakın gayelere daha yakın ve daha ener
jik hamlelerle ulaşılmasının mümkün oldu
ğunu nazarı itibara alarak çalışanları gay
rete getirmek maksadiyle bu rakamı 200 olarak
teklif etmiştik. Encümenin, Hükümetin 300
milyonluk gayeye ulaşmak hususundaki arzu
sunu takviye etmek bu şekilde teklif yapmasını
memnuniyetle kabul etmiş bulunuyoruz.
Bunu 300, 400, 500, 600 milyona çıkara
biliriz. İtibari olarak arzu buyurduğunuz ra
kama çıkartmak mümkündür. Fakat realitenin
hudutlarından ne kadar uzaklaşırsak o kadar
nazari kalmak, belki de hakikatle nazariye ara
sında geniş bir uçurum açmak tehlikesi baş
gösterir. İtibari sermayenin müntehası Hükü
met için teşvik edici bir istikamet olmakla bera
ber işi çok geniş ölçüde tutmak millî bir mü
essesesinin itibar, samimiyet ve imkânları bakı
mından her zaman doğru mütalâa edilmiyebilir.
Ziraat Bankasının sermayesini 100 milyondan
birkaç yüz milyona tezyidi cihetine giderken,
her şeyden önce gönlümüzün içinden gelen ve
bu memlekette ekseriyeti teşkil eden büyük küt
leyi düşünerek ve onun için yüreğimiz sızlıyarak, nazari bir rakama ulaşmak değil, fakat
yine aynı gaye uğrunda çırpınarak* maddi im
kânlarımızı zorlamak ve ancak ona muvazi bir
hudut tâyin etmek zorundayız. Bu hududu bul
mak için imkânlarımızın ne olduğunu gözden
geçirmek lâzımdır. Kanunda zikredilen imkân
lardan, biri mevcut sermayesine ilâveten her
sene Arazi Vergisinin muayyen bir nispette
elde edilmesidir.
İkincisi, Ziraat Bankasının safi kârının %
25 inin sermayesine ilâvesi;
Üçüncüsü, Umumi Bütçenin ödenek kısmının
% 0,5 inin sermaye olarak ayrılmasıdır.
Bunların yanında, Sayın Hasan Polatkan ar
kadaşımın, benim söyliyeceğimi tahmin ederek
söylediği gibi - zira ben ilk defa söylemiyorum,
komisyonda da aynı şeyi söylemiştim - Yüksek
Heyetinizin kabul etmiş bulunduğu Marshall'dan elde edilecek bedellerin bu gayeye tevcihi
ve Ziraat Bankası sermayesine fevkalâde bir
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kaynak olarak ilâvesi. Bu da küçüksenmiyecek
biv yekûnla görünmektedir.
Dördüncüsü, normal bir kaynak olmamakla
beraber Yusuf Kemal Tengirşenk hocamın vâki
teklifi ile Yüksek Heyetinizin kabul ettiği tah
vil çıkarma.
Tahvil çıkarma işimiz müspet safhaya gir
miştir. 1950 Haziranında satışa çıkaracağımızı
ve rağbet göreceğimizi umuyoruz.. Çünkü bun
dan elde edeceğimiz imkânları, köylüye ne ka
dar mütevazı bir J'aizle devredersek edelim, tah
vil sahibine vereceğimiz faiz cazip olacaktır; ve
;mnun farkını yine Hükümet ödiyecektir.
Bugünkü imkânlar dairesinde Ziraat Banka
sının yıllık sermaye tezayüdü şöyledir:
Bu seneki bütçenin ;% yarımı ile 7 milyon
civarında bir ödenek.
Bütçelerimiz, gerek ihtiyaçların yükselmesi,
gerek zaruretlerin tazyiki ve gerek paranın işti
ra kuvveti bakımından eksilmeye doğru değil,
normal bir inkişafa doğru seyretmekte bulun
masından dolayı, bu miktarın azalması değil,
yükselmesi beklenebilir: Bu yıl % yarım karşı
lıkla 7 milyon, Arazi Vergisinden bir milyon,
banka kârından 2 milyon ki yekûn 10 milyon
tutmaktadır. Ayrıca buna ilâveten Marşal yar
dımından ortalama olarak malzeme bedelinin
de sermayeye tahsisiyle yıllık olarak senede 4
milyon tahmin etmekteyiz. Bu suretle asgari
bir hesapla 13,5 - 14 milyon normal sermaye
tezayüdü olmaktadır. Bu itibarla Bütçe Komis
yonunun takdim ettiği itibari sermayenin yüz
milyondan üç yüz milyona çıkarılması teklifi
nihayet 13 - 14 sene içerisinde bugünkü hadler
dâhilinde kalsak dahi kendisi dolduracaktır.
Gerek Ziraat Bankası Kanunu, gerek burada
esen hava ve gerek Hükümet bundan almış ol
duğu ilham üzerine Hükümetimizin endişelerin
de, gayretlerinde bunun daha mütebariz bir se
yirle gelişeceği merkezindedir. Sayın arkadaşım
Abidin Potuoğlu Bütçe Komisyonunda bu me
sele görüşülürken en pratik ve kolay bir yol ola
rak yüzde yarım ödeneğin yüzde ikiye çıkarıl
masını teklif etti. Zannediyorum, Hasan Polat
kan arkadaşımın da, nispeti bilmemekle bera
ber, bu mevzu üzerinde ayrı bir önergesi var
dır. Yüzde yarımın yüzde bire veya ikiye çıka
rılması hepimizin arzu ettiği bir görüş olmakla
beraber nihayet Hükümetiniz bütçeyi huzuru
nuza getirmeye lâyık bir şekilde üzerinde çah-
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şarak, ve muayyen tertipler bularak muvazene
li bir hale getirmiştir. Bu itibarla bütçenin bağ
lanmış bulunduğu şu sırada bütçedeki yüzde
yarımın yüzde ikiye çıkarılması muvafık görül
memektedir. Kaldı ki böyle bir maddeye de lü. zum yoktur zira aynı kanunun (Ç) bendi hükü
mete bu imkânı vermiş bulunmaktadır, (c) ben
dimle: (1938 malı yılından itibaren umumi büt
çeye konacak tahsisat yekûnunun yüzde yarımı
nispetinde her yıl Hazinece tediye olunacak
paralar) dendikten sonra (ç) bendinde şu hük
mü ilâve etmektedir: (Bu kanunda zikredilenler
haricinde Devletçe fevkalâde olarak verilecek
tahsisat) ki bu bent nazari kalmamıştır.
Gerek Hükümet hazırlıkları bakımından ge
rekse bankaya ayrılacak fevkalâde yolların,
bu iki bendin, birleşmesi demek olan böyle bir
teklifi Hükümetiniz şayanı kabul görmemekte
dir.
Yine bütün hüsnüniyet sahibi arkadaşların
Bankanın sermayesinin artırılması yolunda tel
kinde bulundular. Milletvekili arkadaşlardan
bâzıları bir kısım müesseselerin ziraat banka
sına bağlanması suretiyle bu müesseselerin te
kevvün edecek kârlariyle Ziraat Bankası Bütçe
sini tenmiye etmek kâfidir dediler. Zannede
rim. Bu hususta üç teklif yapıldı.
Bir tanesi Toprak Ofis, diğeri Petrol Ofis,
üçüncüsü de Donatım Kurumudur.
Donatım için şu sırada huzurunuzda söyliyecek bir vaziyetim yoktur. Bu hususta Ziraat
Bakanı arkadaşım yetkilidir. Onun da kendine
göre dâvası vardır ve aynı kütle için kurulmuş
•bir müessesenin haşka bir zaviyeden çalışması
dır. Onun için Donatım Kurumunun bu müesse
se içinde eritilmesi belki açık bir surette belir
tilmiş icaJbeden donatım dâvasını da gölgelemiş
olacaktır. Bendenizin (burada arzedeceğim cihet,
Toprak Mahsulleri Ofisi ve Petrol Ofistir.
Şunu arzedeyim ki, (bu iki müessese de ka
zanç müesseseleri değildir. Her ikisini de ka
zanç müesseseleri olarak kullanamayız. Bilhas
sa Petrol Ofisin bünyesinde daha fazla hususi
yet vardır.
Toprak Mahsulleri Ofisine gelince; bir taraf
tan memleketin iaşe dâvasını ele alırken, diğer
taraftan da şu anda düşündüğümüz kütlenin is
tihsal -«ittiği malı değerlendirmekte, ona yardım
cı olmaktadır. Fiyatların asgari bir hadden aşa
ğı düşmemesi için, köylünün kalkındırılması için
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çalışan bir müessesedir. Kaldı ki, bu müessese
kâr etmiş değildir. Zararı ise kendi tedbirsizli
ği, veya müsrifine hareketinden dolayı değil,
Hükümetin bir fiyat politikasını takibe ittiba
etmesinden ileri gelmiştir. Geçen sene Toprak
Ofisin köylüyü hafifletmek suretiyle aldığı hu
bubata müstehlike intikal ettirirken bütün mas
rafları kendi sırtına yüklenmiş ve 20 milyon ci
varında zarar görmüştür. Bâzı sene kâr, (bâzı se
ne zarar eden hir müesseseyi, Ziraat Bankası
nın sermayesini tezyit yolunda normal bir
vasıta telâkki etmeye imkân yoktur. Bu
telkinlere kısaca arzı cevap ettikten sonra Hü
kümetimizin bu konu üzerindeki hassasiyetini
de belirtmeyi bir vazife bilirim.
Gerek (bütçe hazırlığı sırasında gerek ona
takaddüm eden günlerde mesul bakan olarak
kabine arkadaşlarıma bu mevzu üzerinde mese
leyi açtım ve uzun konuşmalar yaptık. Burada
hepinizin ittifak halinde-iştirak ettiğiniz dâva,
nihayet size hesap vermek durumunda bulunan
Hükümetinizin de üzerinde hassasiyetle titredi
ği bir dâvadır. Bunun üzerinde çalışmalarımız,
gayretlerimiz vardır. Fakat bugün bizi bütçe
den ayrılacak % 5 hisseyi % 1 veya % 2 ye çı
karmamız yolunda tazyik etmemenizi ve bunu
bizim imkânlarımıza bırakmanızı rica ediyo
rum.
HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Biz
onu temenni ettik. Ayrı bir kanunla menafbiî
takviye edin dedik.
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Sa
yın bakanı dinledikten sonra bu hususta birkaç
söz söylemek mecburiyetini duydum.
Biliyorsunuz ki, hemen hemen (bütün kabine
lerin programında, Türkiye'de zirai kredi konu
sunu halledecekleri yolunda bir dâva bulunmuş
tur. Hasan Saka Kabinesi programını getirdiği
zaman bendeniz hunun üzerinde konuştum ve
ısrarım üzerine çıkıp kürsüden Ziraat Bankası
nın sermayesi artırılacaktır şeklinde vaitte bu*
lundu.
Görüyoruz ki, böyle bir kanunun getirilmesi
dahi ancak Şemsettin Günaltay Kabinesine ka>dar kalmıştır, ve bu kabine getirmiş bulunuyor.
Kanunun getirilmiş olması dahi mucibi memnu
niyettir. Yalnız biz, Meclis olarak, şimdiye ka
dar konuşan arkadaşların hepsinin temas ettiği
gibi, bu meselenin halledilmemiş olduğunu da
tesbite mecburuz. Dikkat ettim, bu nokta üze-
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rinde genç Bakan arkadaşım Vedat Dicleli'ye,
hiç bir enerjik durumda değildir.
Arkadaşlar, Türkiye'de öyle şeylere tahsisat,
öyle şeylere imkân ve formül bulunmuştur ki....
Hasan Fehmi Bey arkadaşımızın dediği gibi, baş
ka kanunlarla imkân, arama yoluna gidilmemiş
tir. Zira kredinin memleketimiz iktisadi hayatın
da şimdiye kadar oynadığı rolü ve bundan sonra
oynıyacağı rol üzerinde hassasiyetimiz büyüktür.
Âdeta Hükümet bu noktada sırf bir kanun ge
tirmiş olmak gibi bir noktada kalmıştır. Dikkat
buyurun, ifadelerine nazaran, bu sene 10 milyon
gibi ıbir artış olacak. Fakat Ibîz halen mevcut zi
rai kredi plasmanı imkânlarının ölü sahalara in
tikal ettiğini ve seneden seneye tecil mekanizma
sı ile aktif bir rol oynamadığını açıkça biliyoruz.
Sonra Marschall Plânı gereğince verilen mal
zemenin taksitleri geçen sene çıkarılan bir karar
gibi, bundan sonra tecile mahkûm ola,caktır. Hü
kümetin yaptığı tecrübeleri nazarı itibara alır
sak Devlet eliyle yapılan yardımların ekseriya
tecil mekanizması ile gayri kabili tahsil hale gel
miş olduğunu görüyoruz. Şimdi Marsehall Plânı
ile yapılan malzeme yardımının mühim bir kıs
mının ertelenip seneden seneye tedahül edeceğine
kaniim.
Sonra Bakan arkadaşımız, arkadaşlarımızın
temas ettikleri kooperatif mevzuuna temas etme
diler. Arkadaşlar; bizdeki kooperatifler işleme
mektedir. Zirai kredi mevzuunda ancak birta
kım zaruretleri, âfet gibi kuraklık gibi ve saire
gibi zaruretleri karşılamak ve nihayet böyle za
ruretlerle tecili seneden seneye devam ettirmek
hududunda kalmaktadır. Halbuki Başbakanın
Şark seyahatlerinde söylediği gibi; hayvancı
lık işi hâlâ halledilemedi. Vedat Dicleli arkada
şımız, kendi intihap bölgelerinde, zirai kredi
mevzuu hakkında konuştu. Hükümet bu mev
zuu memleket hayatı içinde, haiz olduğu ehem
miyetle ele almamıştır. Hattâ hu sahada enerji
gösterememiştir. Misal; istanbul'da her zaman
mevzuuhahis ediyoruz; bir bina inşası için bir
tek 'bina inşası için hir milyon lira bulmayı der
piş ediyoruz. Fakat Hükümet zirai kredi işle
rinde arzu ettiğimiz kadar dinamik olamamış,
yapılmak istenenler de Hazinenin umumi vari
datı endişe'si içerisinde kaynayıp gitmiştir.
Sonra Marshall plânından bir Sanayi Banka
sı kurulması işi düşünülüyor da niçin Hükümet
bu dış kredi işlerini bilhassa Ziraat Bankasına
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vermeyi düşünmüyor. Bilhassa hayvancılık, çel
tikçiliğe el uzattığımız takdirde, bu ziraat saha
sına kredi hayatına ait bir yardım yaptığımız
takdirde gelecek sene bu büyük bir tedavül ser
mayesi olarak umumî hayatımızda zaten kendi
sini gösterecektir.
Biz âdeta yumurta yumurtlıyacak servetle
rimizi ihmal ediyor, Devletin satvetini göstere
cek işlere paramızı harcıyoruz. Meselâ belediye
lerin su işleri. Ben her belediyenin sıhhi bir su
ya kavuşmasını bir hayal mevzuu, kendim için
büyük bir rüya mevzuu telâkki ederim. Fakat
şunu bilelim ki zirai kredi halledilirse su işi
kendiliğinden meydana gelir. Fakat bir şehrin
su işine milyonlar sarfetsek dahi bunun zirai
istihsalâta en küçük bir tesiri olmaz, ö b ü r ta
raftan vatandaşa biraz daha sıhhî su içirmiş
vaziyette oluruz. Şimdi bu Hükümetin politika
sını Devlet Başkanının nutkunda dahi dinledik.
70 milyon belediyelere ikraz yaptık derken zirai
kredi sahasında ölü hale gelmiş zirai kredi plas
manına yılda on milyonluk yapılacak bir ilâve
ile on senede zirai kredi meselesinde ne kazana
cağımız meselesinde mütreddidim. Meslis şunu
bilmelidir ki Hükümet zirai kredi meselesinde
hiçbir enerjik adım atmamıştır. Küçük mikyas
taki faaliyetlerde bile, meselâ su işine, 600 ha
neli bir beldenin elektrik işine verdiği ehem
miyeti zirai kredi işine veremiyor. Bunu böyle
ce tesbit etmekte bir defa fayda var.
İkincisi, ikraz işlerimiz iktisadi değildir, si
yasidir. Siyasidir demekle parti faaliyetini kasdetmiyorum. Meselâ kooperatif borçluları bu
gün fazla para alır, her sene Ziraat Bankasına,
kooperatife gider borcunu öder, tekrar senedini
yeniler, para alır, iş böylece yürür gider. Tarım
satış kooperatifleri, tarım kredi kooperatifleri
ne bakınız; bunların aşağı yukarı % 60 ı ölü
müesseseler halindedir. Âdeta bu politikanın
içinde şu vardır: Ziraat Bankası köylünün te
ker teker müracaat edeceği bir müessese olmak
tan çıkmış, yerine bir kooperatif kaim olmuştur.
Fakat Müşterek menfaatler içerisinde bulunan
ve müşterek ihtiyaçlar içerisinde bulunan bir
köyü veyahut bir kooperatif mmtakasım elimi
ze hayatiyeti ile almazsak bu kredi ihtiyaçları
nı da zamanında karşılamak mümkün olmıyacaktır. Meselâ bu sene verdiğimiz tohum kredi
si gibi. Meselâ; pancar küspesi mmtakası hay
vancılığı inkişaf ediyor. Fakat Ziraat Bankası
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talimatına göre evvelâ büyük baş hayvan ola
cak, ondan sonra altı lira besleme veya ihya
kredisi verecek. Küçük baş hayvan için iki ve
ya dört lira verecektir. Halbuki pancar mıntatakasmda besicilik o demektir ki 150 kilo olarak
harmandan yorgun çıkardığım/ bir öküz küspe
ile 250 kilo olur. Bunun, memleketin hayatiyeti
itibariyle mânasını düşünün.
Görürsünüz, zirai kredi Ziraat Bankasının
bugüne kadar tatbik ettiği ölü sistemle, ölü sis
tem diyorum, çünkü 'büyük çiftlik sahiplerin
den alacağını tahsil edememiş, tecile uğramış,
ziraat aletleri, hattâ yirmi seneden Iberi patates
için verdiği parayı alamamış ve bu her sene ter
kin edilegelmiştir. Şimdi mevcut sermayesine
ilâve edeceğimiz zirai kredi miktarı 10 milyon
lira raddesindedir. Böyle bir vaziyette diyece
ğiz ki, oh, hir kanun kalbul ettik, Türkiye 'de zi
rai kredi meselesinde elimizde bulunan imkân
ları kullanarak artırdık. Bu gibi Hükümetin
Şarkta ve Garpta ziraatimizi ihya edeceğiz şek
lindeki sözleri, birer lâftan ibaret kalır.
Çünkü arkadaşlar; daha evvel hayvancılığı
mıza temas ettim. Bizim ağıl meselesi hakkında
yirmi yıl evvel çıkardığımız bir kanun vardır.
Bu kanunun tatbikatı yıldan yıla tehir edilerek,
'bugün Türkiye'de ağıl diye bir şey yapılama
mıştır. Geçen sene Ankara civarında büyük bir
kış oldu hayvanlar ölüme malhkûm oldular. Bir
katır sırtın'da iki denk saman, ot ve saire yetiştirilirse hayvan kurtulur. Memleket hayvancılı
ğına Hükümet olarak hakmak lâzımgelirse rea
liteyi tesbit etmeli, Ekonomi Bakanlığı da Zirai
Kredi Kanunlarını memleketin zaruretlerine gö
re halletmek mecburiyeti duymalıdır. Onun için
ben Meclisin hu kanunu kabul etmesi insanı
âdeta meseleyi halletmiş gilbi bir vaziyete geti
receği için, Heyeti Umumiyeye arzediyörum, bu
kanun iade edilmeli ve Hükümet yüzde yarımı,
yüzde bire çıkaramaz ama fevkalâde tahsisat
maddemiz vardır, oradan ilâve ederiz gibi ölü
vaitler değil, ne yaparsak evvelâ zirai kredi
mevzuumuz nedir, mevcut sermayenin ne kada
rı köylü üzerindedir, 'bunlardan tahsil edilenler
nedir, sonra kooperatifler üzerindeki çalışma
lar ne raddelerdedir, ne gibi tedbirler alınmak
tadır. Vasıtalarla teçhizi yolunda ne gibi tedhorler almak lâzımdır. Müsaade ederseniz bu me
seleyi nazarî olarak değil, fiilî olarak ele almak
yoluna gitmeliyiz. Bunu yapmazsak biz serma-
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yeyi artırdık diye Meclisten gönül hoşluğu ile
çıkarız ama memleket iktisadiyatında hiçbir
değişiklik olmaz. Onun için hakan arkadaşımız
bize şu noktaları izah etsin : Bu sene Ziraat
Bankasının bu yılbaşında 100 milyon liraya çı
kacak olan sermayesinin ne kadarı köylü üze
rindedir ve bunların seneden seneye ne kadarı
ödenmekte ve ne kadarı tecdidi senet halinde
dir? Her sene artmış olarak ne kadar zirai kre
di yapmak mevkiindedir. Bunları izah etsinler
ondan sonra hu kanun hakkında rey verelim.
Başka türlüsü memleketin faydasına değil, zararınadır.
EKONOMİ VE TİCARET BAKANI VE
DAT DÎCLELÎ (Diyarbakır) — Efendim sayın
arkadaşımız Tahtakılıç bana, bir meziyet ola
rak mı yoksa bir nakisa olarak mı, aynı yaşta
olmamıza rağmen genç Bakan diye hitap edi
yorlar..
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Biz
hayalimizde dahi yaşatmadığımızdan sizi takdivea ifade ediyoruz.
EKONOMİ VE TİCARET BAKANI VE
DAT DÎCLELÎ (Devamla) — Bu bir şahıs işi
değil parti meselesidir. Sizde ekseriyeti alır,
itimada lâyık olur iktidara gelirsiniz de..
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Biz
artık cennette bakan oluruz.
EKONOMİ VE TİCARET BAKANI VE
DAT DİCLELİ — Yardım imkânlarımızın se
nede 10 milyon olacağını söylediler, biraz evvel
bunun 13,5 hattâ 14 milyon olacağım arzetmiştim. Sayın arkadaşımız Marşal Plânından bir
sanayi bankası kurulacağından bahsettiler. Bu
nun aslı yoktur. Ve Marşal Plânının bünyesi
buna müsait değildir.
Zannedersem imar ve Kalkınma Bankasını
kasdettiler. İmar ve Kalkınma Bankası da doğ
rudan doğruya bir banka kurmuyor. Bu mem
lekette hiçbir zümre endişesine kapılmaksızın,
her kütlenin aynı imkânlara, aynı haklara, ay
nı refah şartlarına ulaşmasını gönülden istiyo
ruz. Bugün ziraat sahasında iyi kötü bir kredi
miz vardır, Ticaret sahasında da keza.. Fakat
sanayi sahasında hususi teşebbüse uzatılacak
bir el yoktur. Eğer bir ecnebi bankayı bu yola
imale edebilmişsek bundan ancak memnun ol
mak lâzımdır. Yoksa ziraat ve sanayi rekabetini
ortaya atarak bir zümre rekabetini burada mu-
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kayese yolu yapmamak lâzımdır. (Millet, Par
ha uygun ve daha faydalı t'elâkki etmekteyiz.
tisinden, öyle bir şey yok sesleri)
I
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Efen
Kooperatif meselesine gelince; hakikaten bu ' dim; Muhterem Bakan arkadaşıma maksadımı
izah edemedim. Bir defa ben tın ar Iîalikasından
koperatifieri desteklemek ve müstahsili koope
lemin ed'len imkânı, bir tenkit maksadı ile de
ratif yoluna gitmeye teşvik etmek istiyoruz.
ğil;
böyle bir yardımın Ziraat Bankasına da temi
Kooperatif bir zihniyet meselesidir, kooperatif
ni
kabil
olup ohnıyaca.ğı mülâhazası ile serdetbir terbiye meselesidir, kooperatif bir yetişme
tim.
meselesidir. Kooperatif uzun vadeli, yorucu
Fakat bütün mesele, bizini hükümetler 40 bin
gösterişsiz gayret neticesidir. Bugün o netice
köyü
dolduran 14 milyon insanın haiz okluğu,
ye vâsıl olduğumuzu iddia edenlerden değilim.
ihtiva
ettiği hacımdaki zaruretleri ele almaktan
Fakat başka çıkar yol da göremiyorum. Devlet,
daima
kaçınmışlardır. Ve şimdi Bakan arkada
fertten ziyade meslekî teşekkülleri, kooperatif
şım
Vedat
Dicleli'yi de bu enerjisi ile zirai kre
leri tercih ediyor. Bugün halkımızın, köylümüzün
di meseleleri hududundan içeri, girmiş olarak
kooperatif şuuru arzu ettiğimiz seviyeye ulaşma
görmüyorum.
makla beraber kooperatif yolundaki İsrarımız ve
Suallerimi tevcih ederken, bugün elinizde
kooperatif yolu ile yaptığımız yardımların kendi
benim
ifade ettiğim hayvancılığı teşvik edecek,
lerinin zararlı değil, faydalı bir müessese oldu
onlara yarıyaeak, bizim düşündüğümüz şekilde
ğunu göstermiştir. Memleketin muhtelif bölge
ziraati teşvike yarıyaeak faal ne kadar paranız
lerinde yer yer kooperatifçilik fikri daha ziya
var? Diye sordum. Meselâ İlkbahar ekiminden
de teşvik ve rağbet görmektedir. Bu itibarla
hasadına kadar ve nihayet bugün Trakya'nın
kooperatifler üzerinde şahsan hassas olduğum
hayvancılığının feci durumuna - çünkü müthiş
gibi Hükümetiniz de bunun üzerinde durmak
surette et fiyatları düşmektedir - bu gibi zirai
tadır. Ve Ziraat Bankasının imkânlarının bir
hareketlere karşı faal olarak kullanacağımız im
kısmı köylüye, müstahsıla verilirken müstahsılkadar para ayrılmıştır.? Dikkat ederseniz bu bir
larm evvelâ bir müstahsil grupu, bir madde
meseleyi halletmiş görünme kanunudur. Ben
üzerinde endişesi olanlar grupu olarak, toplan
mazideki
Hükümetleri tenkit için söylemiyo
maları ve aralarında kaynaşmaları ve müşterek
rum. Kasabalarda gelir getirecek suyu yapacak
dertlerini bu kanalla bize bildirmeleri, Devletle
imkânı hatırlatıyorum. Boyuna Hükümet ko
şahıs arasında hem terbiyevi ve hem de iktisadi
nakları yapacağımıza zirai kredileri temin et
bir vasıta telâkki ederim.
seydik
bugün daha hayırlı işlere para yatırmış
Sayın Tahtakılıç, kasabalardan bahsettiler.
olurduk.
Yine dikkat ederseniz görürsünüz ki,
Bunu Hükümetin elindeki imkânlar ne kadar
birçok banka binaları yapılmaktadır. Binaen
dağınık ve ölçüsüz olarak dağıttığına misal ola
aleyh bu mevzuun hududunu ele almak lâzım
rak verdiler.
geldiğini Bakana söyledikçe bundan çekiniyor,
Kasaba dediğimiz zaman nihayet 8 - 10 sene
biz mütevazı adımlarla gidiyoruz, diyor. Arka
evvel köy olan, mütevazı 200 - 300 haneli ve
daşlar,
biz. şunu arzetmek istiyoruz. Zirai
2 - 3 bin nüfuslu ve tamamiyle köy manzarası
kredi
meselesinin
halli Türkiye'deki devlet
gösteren mütevazı nüfus topluluklarıdır. Bu
mesel el erinin içinde birinci değilse de ikinci
itibarla müstahsıla. zürra a imkânlar hazırlar
meselelerdendir. Halbuki, Hükümet buna bir
ken, az da olsa, kredi yardımları yaparken ka
birinci iş gibi el koymamıştır. Bütçenin yüzde
sabaya, en mütevazı bir imkânın hasretini çeken
yarımını
verecek, Marshall plânına göre verilen
kasabalıya bir yudum su temin edilmesini fazla
makinelerden
tahsil edilecek paralar sermayesine
telâkki etmiyorum.
ilâve edilecek. Bir defa bu dört milyon değil
Sayın arkadaşıma teminat vermek isterim
dir.
benim hatırımda kaldığına göre 2,5 milyon
ki, biz bu sermayenin müntehasını. bizim için
lira
kadardır. O da tecile mahkûmdur. Arka
muvaffakiyet sayılan birşey olarak telâkki et
daşlarımız
çok iyi bilirlerki devlet eliyle yapı
miyoruz. Fakat bu memleketin 500 milyona veya
lan
işler
üzerinde
daima tecil müessesesi işler.
bir milyara ihtiyacı varsa, bunu, heyecana kaNasıl ki Erzincan için yapılan para yardımları
pıîmıyarak, merdivenlerin basamağım çıkar gi
nın tecili, zirai krediler için yapılan tecil mürabi, temkinle, hüsnüniyetle çıkmayı realiteye dai
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enatları gözümüzün önündedir, Binaenaleyh bı.
Marsh ali plânı yardımı da böyle olacaktır. Bu
günden ben bunu böyle hissediyorum, inşallah
böyle olmaz. Fakat benim söylediğim şey, yılda
10 milyon lira artışla zirai kredimiz hiçbir şey
kazanmaz.
Halbuki 'bugün büyük sıtma meselesini hal
letmek şartiyle Türkiye'de çeltik ekilecek sa
haları iki sene harekete getirsin, bizim, 'hiç ol
mazsa Avrupa'nın iaşe durumu karşısında prinç
ihraç eden memleket haline gelmemiz mümkün
dür. Meseleyi böyle almak başka ; lıöyle bir me
sele vardı onu da hugünkü imkânlarımızla hal
lediyoruz diye gelmek başka şeydir.
Şemsettin (iüna'ltay Hükümetinin enerjik
üyesi sayın arkadaşım Vedat Dicleli, zirai kredi
meselesinin Türkiye'de hayati meseleler içinde
haiz olduğu yeri maalesef ya anlamış, fakat hal
çaresini bulamamıştır, veya anlamamıştır. Ben
bunu bir milletvekili olarak tebarüz ettirmek
mecburiyetini hissediyorum.
BAŞKAN — Buyurun Hasan Fehmi Ataç.
HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşanc) — Ar
kadaşlar, Ziraat Bankasının itibari sermayesinin
artırılması münasebetiyle 'bankanın mazi. hal ve
istikbaline ait birçok mülâhaza ve mütalâaları
dinledik. Ben de tekrar 'bâzı 'maruzatta buluna
cağım, vaktimiz gecikmiştir ama, af buyurun.
Mâruzâtını şu veya bu arkadaşa cevap teşkil
ctmiyeeektir. Naçizane kendi mülâhazamı arzedeceğim :
Bir kere bu kanunu tehir edemeyiz. Sebep?
Bendeniz ilk sözümde dedim ki, bankanın 'bu
günkü itibari sermayesi 100 milyon, tediye edil
miş 'sermayesi ise 87 - 88 milyon lira kadardır.
1948 senesindeki membaları da ilâve edince 100
milyona yaklaşmış oluyor. Kanunu tehir eder
sek önümüzdeki senenin yahut 1949 senesinde
bankaya ait olması lâzım gelen miktarı sermaye
ye ilâve edemezler. Onun için itiıbarî sermaye
nin artması hakkındaki kanunu hemen kabul et
mek bir zarurettir.
Bankanın gelir mem'balarınm zayıf olduğuna
hepimiz temas ettik. Hükümet de, sizinle bera
berim, lâzım gel en imkânları araştıracağım ve
takviye edeceğim dedi.
Yalnız 'bir noktayı huzuru âlinizde tekrar
arzetmek lüzrnmmu hissediyorum. Zinnederim
ki, şimdi arzedeceğim rakamlar da gösterecek
tir, Ankara şehrinde teşekkül eden. Millî Hükü- '
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met kurulduğu günden ve Cumhuriyet olduğu
gününden itibaren, Hükümetin en fazla ehem
miyet verdiği, Ziraat Bankası mevzuu olmuş
tur. Arkadaşıma resmî kayıtlara istinaden arz•ediyorum. Ankarada teşekkül eden Millî Hükü
met zamanında Zira.at Bankasın.".n elinde 280 000
lira sermaye kalmıştı. Yeni teşekkül eden Hükü
met, bunu, birinci hamlede 30 milyona iblâğ etti.
İkinci hamlede 100 milyona iblâğ etti. Şimdiki
kanunla da 300 milyona iblâğ ediyor. Bu, Anka
ra Hükümetlerinin eseridir. Ama bu kâfi değil o
başka mesele. Fakat hiçbirşey yapmadı demek
doğru değildir. İştirak ettiğim nokta, bu kâfi
değildir meselesidir. Fakat çok şeyler yaptık.
Meseleyi bidayeten ve arzettiğim gibi parası, al
tını, kâğuV ne varsa Damat Ferit Hükümeti elin
den cebren İstanbul'da aldı, hem de faiziyle bir
likte. Millî Hükümet bunu bankaya ödedi. Vç
bankayı ayakta duracak bir hale getirdi.
Arkadaşlar; Sayın Tahtakılıç arkadaşınvn babasiyle yakın arkadaşlık ve yakın dostluk yaptım.
Kendisiyle de yine arkadaşım.
AHMET TAHTAKILTÇ (Kütahya) — Te- •
şekkür ederim.
HASAN F E H M İ ATAÇ (Devamla) — Fon
dan bahsettiler. Fon tesisinde (Teçici Komisyon
da birlikte (-alıştık, arkadaşlık yaptık. Bu Fonu
y-'Aûr ve kasaba halkııvn belediyeye ait hisselerine
zamlar yapmak suretiyle meydana getirdik. Şimdi
Hükümet yine bankanın sermayesini artırıyor.
Fakat kısa zamanda 300 milyona iblâğ için yalnız
Devlet Bütçesini ele almak kâfi değildir. Biliyo
ruz bütçenin halini de, istikbalini de. Yeni bankamenabiini kendi mesaisi içinde arayacağız. Fon,
her zaman kâr etmez, zarar da edebilir, onun
zararını bankanın üzerine koyacaksınız, netice
oraya müntehi olur. Bir sene kâr etmiş, bunun
kıymeti yoktur. Buğday fiyatının bir hadden
aşağıya düşmesine mâni olmak ne demektir. Za
rarına dahi olsa bunu tutacaksın, demektir Bi
naenaleyh, istediğimiz menabii bırakalım Hükü
met istediği şekilde tertip ve tâyin etsin. Bize
ayrı bir kanunla gelsin. Fakat bu kanunu çıkar
maya mecburuz. Çünkü 100 milyonluk itibari ser
maye 1949 gelirleriyle doldurulmuştur ve -ndan
sonraki menabiini toplıyamıyaeak vaziyete gele
cektir. Bu itibarla tensip buyurursanız müza
kereyi kâfi görü]) maddelere geçelim. TT(-pimiz
burada bankanın daha verimli bir hale gelmesi
temennisinde bulunduk. Hattâ ısrarla bulunduk.
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Hükümet de işi buna göre ayarlasın. Sözüm
bundan ibarettir.
HASAN POLATKAN (Eskişehir) — Arka
daşlar, iş, karşılıklı münakaşa olurken fiilen
meseleden uzaklaşılır gibi oluyoruz. En son ko
nuşan arkadaşımız işi tatlıya bağladı, biz bu
kanunu kabul edelim. Hükümet imkânlarını
yoklasın, bunun a y n bir kanunu getirilsin yo
lunda mütalâa ileri sürdüler. Fakat, arkadaşlar,
mevzu önümüzdedir. Sermayeyi artırmak da
elimizde. Niçin bu imkânı kullanmayıp da Hü
kümet ayrıca düşünsün ayrıca kanun getirsin?
Elimizdeki hazır imkânları niçin kullanmıyalım ?
Seçim, bölgelerimize gittiğimizde kredi dar
lığından Ziraat Bankasının kredisi müsait olma
dığından hangimize bahsedilmedi1? Sermayenin
artırılması şimdi fiilen elimizde iken. artırmazsak yarın seçim bölgelerimize «ittiğimiz zaman,
aynı şikâyetlerle karşılaştığımız sırada kendi
lerine ne cevap vereceğiz? Onun için arkadaş
larım, çok rica ediyorum, elimizde imkân vardır,
Ziraat Bankası Kanununun beşinci, maddesinin
(.! fıkrası müsaittir, bir artırmayı da kabul edi
yor. Yüzde yarımı yüzde ikiye çıkarmak sure
tiyle sermaye artırılmasını temin edebiliriz. Oylarmız! müspet olarak kullanmanızı rica ediyo
rum.
BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Mad
delere geçilmesini, kabul, edenler.. Etmiyenler .
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 5 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında Kanun
MADDE 1. — 3202 sayılı Kanunun beşinci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının iti
bari sermayesi üç yüz milyon liradır ve aşağıda
yazılı unsurlardan teşekkül eder:
a) Türkiye Ziraat Bankasından devir ala
cağı sermaye,
b) 1454 sayılı Kanun mucibince Arazi Ver
gisinin Türkiye Ziraat Bankasına ait bulunan
% 6 sı,
e) 1938 malî yılından itibaren umumi büt
çeye konacak tahsisat yekûnunun % 1/2 (yüz
de yarımı) nispetinde her yıl Hazinece tediye
olunacak paralar,
ç) Bu kanunda zikredilenler haricinde Dev
letçe fevkalâde olarak verilecek tahsisat,
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d) Bankanın yıllık safi kârından ayrılacak
kısmı.
BAŞKAN — Bu maddenin (C) fıkrası hak
kında yani her sene Hükümet bütçesi yekûnun
dan c/c yarım nispetin artırılması hakkında iki
önerge vardır. Okutacağım.
Yüksek Başkanlığa
Şifahen arz ve izah ettiğimiz sebeplerden ötü
rü Bütçe Komisyonu teklifindeki tasarının birin
ci maddesinin (C) fıkrasının aşağıdaki şekilde
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Eskişehir Milletvekili
Mardin Milletvekili
Abidin Potuoğlu
Dr. Aziz Uras
(O) : 1950 malî yılından itibaren umumi büt
çeye konacak tahsisat yekûnunun % 2 nispetin
de her yıl Hazinece tediye olunacak paralar.
Yüksek Başkanlığa
Şifahen arz ve izah olunan sebeplerden ötürü
1 nci maddenin (O) fıkrasının aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini teklif ederim:
Eskişehir Milletvekili
Hasan Polatkan
((.)) : 1950 malî yılından itibaren umumi büt
çeye konacak tahsisat yekûnunun % 2 nispetinde
her yıl Hazinece tediye olunacak paralar.
BAŞKAN — Her iki önerge de aynı mahiyet
tedir. Tasarıdaki yüzde yarımın % 2 ye çıka
rılması dileğidir.
Bu teklifi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir.
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde aynen kabul edilmiş
tir.
MADDE 2. —• Bu kanun yayımı
yürürlüğe girer.

tarihinde

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir.
Arkadaşlar; gündemde Hâkimler Kanunu var
dır. Söz almış, daha komisyonda mazbataya işa
ret etmiş birçok arkadaş vardır. Vakit de geç
miştir. Tensip ederseniz gündemin alt tarafına

B : 12

2.12 1949

önümüzdeki birleşimde devam ederiz. (Muva
fık sesleri)
Arkadaşlar; bir dakika müsaude buyuru
nuz, dağıtmayınız.
7 Mayıs 1947 tarihinde Paris'te toplanmış
olan On ikinci Evrensel Posta Kongresi karar
larını kapsıyan senetlerin onanmasına dair olan
Kanun tasarısına (241) kabul oyu verilmiştir.
Muamele tamamdır. Tasarının kanunluğu (241)
oyla kabul edilmiştir.
Milletlerarası Telekomünikasyon Sözleşme
siyle buna bağlı protokollerin onanması hakkın-
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da Kanun tasarısına (238) kabul oyu verilmiş
tir. Muamele tamamdır. Tasarının kanunluğu
(238) oyla kabul edilmiştir.
Sayıştayda açık bulunan bir üyelik için iki
arkadaş üzerinde oy verilmiştir. Oya iştirak
edenler 199 dur. Rakım Savcı (110) Niyazi
önceler (89) oy almıştır. Yeter çoğunluk yok
tur. Gelecek Birleşimde seçimi tekrar edeceğiz.
Pazartesi günü saat 15 de toplanmak üzere
oturuma son veriyorum.
Kapanma saati : 19,10

DÜZELTİŞLER
Onuncu Birleşimin « içindekiler » sahifesinin birinci sütununun on yedinci satırındaki « görü
şülmesine » kelimesi «geri verilmesine » olarak düzeltilecektir.
11 nci Birleşimde aşağıdaki düzeltişler yapılacaktır :
Sahife

Sütün

Satır

252

8.-10

252

11-15

Yanlış
7 Mayıs 1947 tarihinde Paris'te
toplanmış olan XII nci Evren
sel Posta Kongresi kararlarını
kapsıyan senetlerin onanmasına
dair Kanun tasarısı
MADDE 1. — 1947 yılında
Paris'te toplanmış olan XII nci
Kvrensel Posta Kongresi karar
larım kapsıyan ve ilişik listede
adları yazılı yedi parçadan iba
ret senetlerin içinde yazılı olan
hükümler onanmıştır.

Doğru
Pariste toplanmış olan On ikinci
Evrensel Posta Kongresi kararla
rını kapsıyan senetlerin onanma
sına dair Kanun
MADDE ] . — 7 Mayıs 1947
tarihinde Pariste, toplanmış olan
On ikinci Evrensel Posta Kongre
si kararlarını kapsıyan ve ilişik
listede adları yazılı yedi parçadan
ibaret senetlerin içinde yazılı olan
hükümler onanmıştır.
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Paris'te toplanmış olan on ikinci Evrensel Posta Kongresi kararlarını kapsıyan senetlerin onanma
sına dair Kanuna verilen oylann sonucu
(Kanun kabul edilmiştir.)
U: -e sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
(> rinserler
Oya katılınıyanlar
Aeık Millet ve killikleri

465
241
241
0
0
219
5

[Kabııl edenler]
AFYON KARAHİSAR
Mehmet Aşbar
Hasan Dinçer
Şahin Lâçin
Ahmed Veziroğlu
AĞRI
Müştak Aktan
Ahmet Alpaslan
Halid Bayrak
AMASYA
Zeki Tarhan
Esad Ura s
Ali Kemal Yiğitoğlu
ANKARA
Naki Oevad Akkennan
Mehrure Aksoley
İbrahim Rauf Ay aslı
Raşit Börekçi
Arif Çu'bukcu.
Emin Halim Ergim
Muammer Eriş
ihsan Ezğü
Cevdet Gölet
Fakihe öymen
Dr. Ahmet Hami t Selgil
Gl. Naci Tınaz
ANTALYA
Dr. Galip Kahraman
AYDIN
Neşet Akkor
Mitat Aydın
BALIKESİR
Ahdi Ağabeyoğlu
Esat Altan
Fuat Bilal
Osman Niyazi Burcu

Org'l. Izzeddin Çalışlar
Eminittin Çeliköz
Süreyya Örgeevren
Orgl. KâzımÖzalp
Hilmi Şeremetli
Fahrettin Tiritoğlu
İsmail Hakkı Vnuv.çarşılı
BİNGÖL
Feridun Fikri Düşünsel
Ziya Ge'boloğlu
BOLÜ
Hasan Üemi'l Çambel
Hıfzırrahman R. Öymeıı
Cemil Özçağlar
Celâl Sait Siren
İhsan Yalçın
BURDUR
Dr. M. Şerif Korkut
BURSA
Atıf Akgüç
Fahri Bük
Aziz Duru
Muhlis Eritmen
Cemil Öz
ÇANAKKALE
Hüseyin .Bingül
Niyazi Oıtakoğlu
Behçet Gökçen
Nurettin Ünen
ÇANKIRI
Dr. Akif Arkan
Rifat Dolunay
Mustafa A. Ren d a
Ahmet İhsan Zeynel oğlu
ÇORUH
Atıf Tüzün

ÇORUM
Edip Alpsar
Naim Atalay
Dr. Mustafa Cantekin
ismet Eker
Hasene İlgaz
Suheyp Kara fak roğlu
Necdet Yücer
DENÎZLÎ
Dr. Hamdi Berkman
Naili Küçük a
Hulusi Oral
DİYARBAKIR
Fazıl Ahmed Aykaç
Vedat Dicleli
Cavit Ebin
ihsan Hami d Tigrel
Şeref Uluğ
EDİRNE
Mahmut N. Gündüzalp
ELÂZIĞ
Fuad Ağralı
Mustafa Arpacı
Fahri Karakaya
Dr. ibrahim T. Öngören
ERZİNCAN
Abdülhak Fırat
ERZURUM
Eyüp Sahri Akgöl
Şakir İbrahimhakkıoğlu
ESKİŞEHİR
Ahmet Oğuz
Hasan Polatkan
Abidin Potuoğlu
Emin Sazak
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GAZÎANTEB
Ömer Asım Afksoy
Dr. Muzaffer Carfbolat
GİRESUN
Eşref Dizdar
Tevfik Ekmen
ismail Sahuncu
Ahmed Ulus
Fikret Yüzatlı
GÜMÜŞANE
Şevket Erdoğan
Ahmet Kemal Varınca
HATAY
Gl. Eyüp Duruban
Raisini Yurdnıan
İÇEL
Salih Inankur
İSPARTA
Rifat Güllü
Sait Koksal
İSTANBUL
Dr. Adnan Adıvar
Oihad Baban
İZMİR
Benal Nevzat Anman
Lâtife B. Çeyrekbaşı
Esat Çınar
Sedat Dikmen
Sami Gülcüoğlu
Ekrem Oran
Şükrü Saraçoğlu
KARS
Fevzi Abtaş
Mehmet Bahadır
Akif Eyidoğan
Dr. Esad Oktay
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Zihni Orhon
Abdurra'hman Sürmen
Tezer Taşkıran
KASTAMONU
Muzaffer Akalın
Gl. Abdullah Alptoğan
Cemil Atay
TaJhsin Coşkan
Hamdi Çelen
FetM Mağara
Adil Tofcözlü
Baki Tümtürk
KAYSERİ
Gl. Salih Avf?m
Faik Seter
HayraHan Ürkün
KIRKLARELİ
Zühtü Akın
Şevket ödül
Dr. Fuad Umay
KIRŞEHİR
İsmail H. Balta'cıoğlu
Nihat Erdem
Sahir Kurutluoğlu
KOCAELİ
Cenap Aksu
Fuad Balkan
Dr. Fazıl Ş. Bürge
Ali Dikmen
Nihat Erim
Sedad Pek
KONYA
Dr. Hulusi Alataş
Muhsin Adil Bimal
Gl. Ali Fuad Ce'besoy
Dr. Muhsin F. Dündaf
Rasim E r el
Şevki Ergun
Fatin Gökmen
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NİĞDE
Huiki Karagülle
Halid Mengi
Naim Hazim Onat
Vehbi Sandal
Tevfik Fikret Sılay
İbrahim Refik Soyer
Halis Ulusan
Şükrü Süer
KÜTAHYA
Hüseyin Ulusoy
Halil Benli
ORDU
Ahmet Bozbay
Dr. Vehbi Demir
Memduh îspartalıgil
Mehmet Furtun
Ömer özdek
Amiral H. Gökdalay
MALATYA
Abdurrahim U. Beydağı Arif Hikmet Onat
Yusuf Ziya Ortaç
Esat Doğan
Dr. Zeki Mesut Sezer
Mehmet Sadık Eti
RİZE
Di'. Hikmet Fırat
Mustafa Naim Karakövlü Dr. Saim Ali Dilemre
Dr. Fahri Kurtuluş
Dr. Cafer özelçi
Fuad Sirmen
MANİSA
Korgl. Ali Rıza Artunkal Ali Zırh
Kâmil Coşkunoğlu
SAMSUN
İsmail Erteni
Yakup Kalgay
Faik Kurdoğlu
Dr. Sadi Konuk
Yaşar özey
Mehmed Ali Yörüker
Hilmi öztarhan
SEYHAN
Feyzul'lah Uslu
Kemal Çelik
MARAŞ
Dr. Makbule Diblan
Dr. Kemali Bayizit
Kasım. Ener
Rıza Çuhadar
Kasım Gülek
Hasan Reşid Tankut
Sinan Tekelioğlu
Ali Münif Y"egena
MARDİN
SIIRD
Mehmet Kâmil Boran
Ali Rıza Esen
Rıza Erten
SİNOB
Abdülkadir Kal av
Lûtfi Aksoy
Dr. Aziz Ur as
Cevdet Kerim Incedayı
MUĞLA
Yusuf K. Tengirşenk
Nuri özsan
StVAS
Dr. Mit at Sakaroğlu
Nazif Ergin
MUŞ
Şemsettin Günaltay
Hamdi Dayı
Muttalip Oker
Halid Onaran
Gl. Fikri Tirkeş

İsmail Mehmed Uğur
Şakîr Uma
Abidin Yurdakul
TEKİRDAĞ
Emin Ataç
Ziya Ersin Cezaroğkı
Ekrem Pekel
Cemil Uybadın
TOKAD
Feyzi Eken
Reeai Güreli
Cemal Kovalı
Mustafa Lâtifoğlu
Reşit önder
Nazım Poroy
TRABZON
Faik Alhmed Barutçu
Temel Göksel
Raif Karadeniz
Ali Sarıalioğlu
Mustafa R. Tarakçıoğlu
TUNCELİ
Necmeddin Sahir Sılan
URFA
Atalay Akan
Hasan Ora!
Esat Tekeli
VAN
Rü§tü Oktar
YOZGAD
Fahri Akgöl
Celâl Arat
Ziya Arkamt
Kâmil Erbek
Sırrı Içöz
ZONGULDAK
Ahmet Gürel
Naim Kromer
Orhan Seyfi Orhon
Nuri TarTıan

[Oya katılmıyanlar]
AFYON KARAHİSAR
Gl. Sadık Aîdoğan
Hazim Bözea
Kemal özçoban
Dr. Cemal Tunca
AMASYA
Ahmet Eymir (I.)

ANKARA
Falih Rıfkı Atay
Hıfzı Oğuz Bekata
Avni Refik Bekman
İsmet İnönü (Cumhur
başkanı)
Mümtaz öktffen

ANTALYA
Niyazi Aksu
Rasih Kaplan (î.)
Mustafa Korkut (1.)
Tayfur Sökmen
Nurullah Esat Sümer

(I.)
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AYDIN
Dr. Salbri Akın (1.)
Gl. Refet Aİpman
Emin Bilgen
Dr. Mazhar Germen
Nuri' Göktepe

B : 12
BALIKESİR
Muzaffer Akpmar
Hacim Çarıklı
BİLECİK
Reşit Bozüyük
Memduh Şevket Esendal
Dr. Muhlis Suner
BİNGÖL
Tahsin Banguoğlu (Ba
lkan)
BİTLİS
Muhtar Ertan
BOLU
Hasan Şükrü Adal
Lûtfi Gören
BURDUR
Orgl. Fahrettin Altay
Ahmet Ali Çınar
BURSA
Zehra Budunç
Ahmed Münir Erüıan
Mustafa Fehmi Gerçeker
Abdürralhman Konuk
Muhittin Baha Pars
Dr. M. Talât Siimcr
Faik Yılmazâpek
ÇANAKKALE
ihsan Karasioğlu
Ali Rıza Kırsever
ÇANKIRI
Gl. Zeki Soydemir (î.)
ÇORUH
Ali Çoruh
Ali Rıza Erem
Dr. Cemal Kazancıoğlu
Asım Us
ÇORUM
Münir Çağıl
DENIZLI
Reşad Aydınlı
Cemil Çalgüner
Abidin Ege
Kemal Cemal Öncel
Dr. Behçet Uz
DİYARBAKIR
Feyzi Kaltfagil
Osman Ocak
EDİRNE
Mehmet E. Ağaoğulları
Fethi Erimçağ

2.12 . 1949

Dr. Bahattin öğütmen
Mehmet öktem
ELÂZIĞ
Hasan Kişioğlu
ERZİNCAN
Ziya Ağca
Rauf Bayındır
Nahid Pekcan
Şahit Sağıroğlu
ERZURUM
Salim Altuğ (î.)
Mesut Çankaya (I.)
Nafiz Dumlu
Oevat Dursunoğlu
Münir Hüsrev Göle
Gl. Vehbi Kocagüney

O :1

Dr. Aziz Koksal
Dr. Ali Menteşoğlu
Dr. Celâl Ramazanoğlu
İSPARTA
Kâzım Ay dar
Kemal Turam
Şevki Yalvaç
İSTANBUL
Salamon Adato
Enis Akaygen
Ekrem Amaç (I.)
Ali Rıza Arı
Celâl Bayar
(U. Refet B.ele
.
Mareşal Fevzi Çakmak

Ömer Taşçıoğlu
Reşit Turgut
KIRKLARELİ
Korgl. Kemal Doğan
KIRŞEHİR
Şevket Torgut
KOCAELİ
Ahmet Faik Abasıyanık
İsmail Rüştü Aksal
('Bakan)
Amiral Şükür Okan (î.)
ibrahim Süreyya Yiğit
KONYA
Mitat Şakir Alt an
Sedad Çumra h
Dr.
Sadi Irmak
(I.)
Faruk Nafiz Çamlıbel Dr. Aziz Perkün
(i.)ı
Şükrü Koçak
Fuad Hulusi Demir eli i Ali Rıza Türel
KÜTAHYA
ESKİŞEHİR
Dr. Nikola Fakaçelli
Hakkı
Gedik
tömail Hakkı Çevik
Mekki Hikmet Gelenbeğ
Orgl.
Asım
Gündüz (t.)
Osman Nuri Koni
(ÎO
Dr. Ahmet ihsan Gürsoy
Fuad Köprülü
Kemal Zeytinoğlıı
Adnan Menderes
Atıf ödül
GAZIANTEB
İhsan Şerif özgen
Dr. Mim Kemal Öke
öenıil Alevli
Ahmet
Tahtakılıç,
Recep Peker (I.)
Gl. Aşir Atlı
MALATYA
Ahmet Kemal Silivrili
Cemil Said Barlas
Hamdullah S. Tanrıöver Atıf Esenbel
(Bakan)
Orgl. Cemil O Toydemir Osman Taner
Rekiir Kaleli
Abdülkadir Taşangil
Dr. Ahdurrahman Melek Hüseyin Cahit Yalçın
Şefik Tugay
Senihi Yürüten
GİRESUN
Malhmud Nedim Zaibcı
İZMİR
Celâl Esad Arseveıı
MANİSA
Şeviket Adalan (Bakan)
Kâzım Okay
Dr. Galip K. Zaimoğlu Münir Birsel (Bakan) Yunus M. Alaikant
Şevket Raşit Hatipoglu
Dr. Hüseyin H. Cura
(t)
Dr.
Lûtfi Kırdar (I.)
Atıf
inan
GÜMÜŞANE
Dr.
Memduh
N. Otaman
Rahmi Köken
Hasan Fehmi Ataç
MARAŞ
Sait Odyak
Şükrü Söknıensüer
Dr.
Kâmil
İdil
Haydar
Rüştü
öktem
Edip Tör
Emin
Soysal
Dr.
Kanaram
ö
r
s
Tahsin Tüzün
Abdullah Yaycıoğlu
H asan Âli Yücel
HAKKÂRİ
MARDİN
KARS
Selim Seven
İrfan Ferid Alpaya
Şı-rafettin Karacan
HATAY
Şemsettin Ekmen
H
üsamettin
Tugaç
Abdullah CilH (î.)
Yusuf
Mardin
KASTAMONU
Hasan Mursaloğlıı
MUĞLA
Dr.
Fahri
Ecevit
Abdülgani Türkmen
Abidin
Çakır
KAYSERİ
Suphi Bedir Uluç
Necati Erdem
Fikri Apaydın
İÇEL
Asım Gıirsu
Sait Azmi Feyzioğlıı
Haydar Aslan
NİĞDE
Kâmil Gündeş
Halil Atalay
r
Ferit
Ec
er (I.-)
Reşid
özsoy
Refik Koraltan
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Dr. Kemal Satır
(Bakan)
Hilmi Uran
Ahmet Remzi Yüregir
SİÎRD
Eteni İzzet Benice
Salbri Çeliktuğ ( t )
Lûtfi YEMXZ (t.)
SAMSUN
SÎNOB
Hüseyin Berk (t.)
Suphi Batur
Hüsnü Çakır (Balkan)
Enver Kök
Naşit Fırat
SİVAS
Rıza Işıtah
Mitat Şükrü Bleda (î.)
Ömer Karataş,
Hikmet Işık
Muin Köprülü (t.)
|l Kâmil Kitapçı (I.)
SEYHAN
Necmettin Sadak (Ba
kan)
Cavid Oral (Bakan)

îti&tt Gürsoy.
ORDU
Hamdi Şarlan
Hamdi Yal'man
RÎZE
Tahsin Bekir Balta
Hasan Oavi'd Belûl (I.)

0:1

Reşat Şemsettin Sirer
(Bakan)
TEKİRDAĞ
Fayıik öztrak
TOKAD
Mustafa özden (1.)
Refik Ahmet Sevemgil
TRABZON
Sırrı Day
Zekiye Dranaz
Daniş Eyiboğİü
Ali Rıza Işıl
Hamdi Orhon
Hasan Saka
Muammer Yarımbıyık
TUNCELİ
Malhmut Tan

[ÂğîU Milletvekillikleri]
Antalya
Erzurum
Kırklareli
Samsun
Zonguldak
5

UEFA
Osman Ağan
Vasfi Gerger (1.)
Suut Kemal Yetkin
VAN
İbrahim Arvas
Muzaffer Koçak
YOZGAD
Dr. Kemal C. Berksoy
İhsan Olgun
ZONGULDAK
İsmail Ergener
Emin Erişirgil (Bakan)
Ali R. Incealemdaroğlu
Sabri Koçer

B : 12
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Ö : İ

Milletlerarası Telekomünikasyon Sözleşmesiyle buna bağlı Protokollerin onanması hakkındaki ka
nuna verilen oyların sonucu
(Kanun kabul edilmiştir.)
Üye sayısı
Oy verenler

465
238

Kabul edenler

238

Reddedenler

0
0

Çekinserler
Oya katılmıyanlar
Açık Milletvekillikleri

222
5

[Kabul edenler]
AFYON KARAHÎSAR
Mehmet Aşikar
Hasan Dinçer
Ahmed Vezîroğlu
AĞRI
Müştak Aktan
Ahmiet Alpaslan
Halid Bayrak
AMASYA
Zeki Tarhan
Esad Uras
Ali Kemal Yiğâtoğlu
ANKARA
Na'ki Oevad Akkerman
Mebrure Aköoley
ibrahim Rauf Ayaşlı
Avni Refik Bekman
Raşit Börekçi
Arif Çubukçu
Emin Halim Ergun
Muammer Eriş
İhsan Ezğü
Cevdet Gölet
F a t i h e öymen
Dr. Ahmet HâmitSelgil
Gl. Naci Tınaz
ANTALYA
Dr. Galip Kahraman
AYDIN
Neşet Akkor
Mitat Aydın
BALIKESİR
Abdi Agabeyoğlu
Esat Altıan
Fuat Bilal
Osman Niyazi Burcu

1
ÇORUH
Atıf Tüzün
ÇORUM
Edip Alpsar
Naim Atalay
Dr. Mustafa Oantekin
ismet Eker
Basene İlgaz
Suheyp Karafakıoğlu
Necdet Yüeer
DENİZLİ
Dr. Hamdi Berkman
Cemil Çalgüner
Naili Küçüka
Hulusi Oral
DİYARBAKIR
Fazıl Ahmed Aykaç
Vedat Dicleli
Oavit Ekin
Şeref Uluğ
EDİRNE
Mahmut N. Gündüzalp
ELÂZIĞ
Fuad Ağralı
Mustafa Arpacı
Fahri Karakaya
ÇANAKKALE
Dr. ibrahim T. öngören
Hüseyin Bingül
ERZİNCAN
Niyazi Çıtakoğlu
Abdülhak Fırat
Behçet Gökçen
ERZURUM
Nurettin Ünen
Eyüp Sabrı Akgöl
ÇANKIRI
| Şakir Ibrahimhakkıoğlu
ESKİŞEHİR
Dr. Akif Arkan
Ahmet Oğuz
Rifat Dolunay
Hasan Polatkan
Mustafa A. Renda
Ahmet ihsan Zeyneloğlu Abidin Potuoğlu
Örgl. Izzeddin Çalışlar
Emindttin Çeliköz
Süreyya örgeevren
Orgl. Kâzım Özalp
Hilmi Şeremetli
Fahrettin Tiritoğlu
ismail Hakkı Uzunçarşılı
BİNGÖL
Feridun Fikri Düşünsel
BİTLİS
Ziya Geboloğlu
BOLU
Hasan öemi'l Çambel
Hıfzırrahman R. öymen
Cemil özçağlar
Celâl Sait Siren
ihsan Yalçın
BURDUR
Dr. M. Şerif Korkut
BURSA
Atıf Akgüç
Fahri Bük
Aziz Duru
Muhlis Enkmen
Cemil Öz
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1 Emin Sazak
OAZİANTEB
Ömer Asım Aksoy
Dr. Muzaffer Canbolat
GİRESUN
Eşref Dizdar
Tevfik Ekmen
ismail Sabuncu
Ahmed Ulus
Fikret Yüzatlı
GÜMÜŞANE
Şevket Erdoğan
Ahmet Kemal Varınca
HATAY
Gl. Eyüp Duruka,n
Rasim Yurdman
İÇEL
Salih Inankur
İSPARTA
Rifat Güllü
Sait Koksal
İSTANBUL
Dr. Adnan Adıvar
Cihad Baban
İZMİR
Benal Nevzat Anman
Lâtife B. Çeyrekbaşı
Esat Çınar
Sedat Dikmen
Sami Gülcüoğlu
Ekrem Oran
Şükrü Saraçoğlu
KARS
Fevzi Aktaş
Mehmet Bahadır
Akif Eyidoğan

B : 12
Dr. Esad Oktay
Zihni Orhon
Abdurralhman Sürmen
Tezer Taşkıran
KASTAMONU
Muzaffer Akalın
ÖL Abdullah Alptogan
Cemil Atay
Talisin Coşkan
Hamdi Çelen
Fethi Mağara
Âdil Toközlü
Baki Tümtürk
KAYSERİ
öl. Salih Avgın
Faik Seler
Ömer Taşçıoğlu
Hayrullalh Ürkün
KIRKLARELİ
Zühtü Akın
Şevket ödül
KIRŞEHİR
İsmail H. Bal'taeıoğlu
Nihat Erdem
Sahir Kurutluoğlu
KOCAELİ
Cenap Aksu
Fuad Balkan
Dr. Fazıl Ş. Bürge
Ali Dikmen
Nihat Erim
KONYA
Dr. Hulusi Alataş
öl. Ali Fuad Cebesoy
Dr. Muhsin F . Dündar
Rasim Erel
Şevki Ergun
Fatin öökmen
Hulki Karagülle

2.12.194Ö

Naim Hazim Onat
Tevfik Fikret Sılay
Halis Ulusan
KÜTAHYA
Halil Benli
Ahmet Bozbay
Memduh tspartalıgü
Ömer özdek
MALATYA
Abdurrahim U. Beydağı
Mehmet Sadık Eti
Dr. Hikmet Fırat
Mustafa Naim Karaköylü
Osman Taner
MANİSA
Korgl. Ali Rıza Artunkal
Kâmil Coşkunoğlu
İsmail Ertem
Faik Kurdoğlu
Yaşar özey
Hilmi öztarhan
Feyzullah Usılu
MARAŞ
Dr. Kemali Bayizit
Rıza Çuhadar
Hasan Reşid Tankut
MARDİN
Mehmet Kâmil Boran
Şemsettin Ekmen
Rıza Erten
Abdülkadir Kalav
Dr. Aziz Uras
MUĞLA
Nuri özsan
Dr. Mitat Sakaroğlu
MUŞ
Halid Onaran
NİĞDE
Halid Mengi

Û :İ

Vehbi Sandal
İbrahim Refik Soyer
Hüseyin Ulusoy
ORDU
Dr. Vehbi Demir
Mehmet Furtuaı
Amiral H. Gökdalay
Arif Hikmet Onat
Yusuf Ziya Ortaç
Dr. Zeki Mesut Sezer
RİZE
Dr. Saim AM Dilemre
Dr. Fahri Kurtuluş
Fuad Sirmen
Ali Zırh
SAMSUN
Yakup Kalgay
Dr. Sadi Konuk
Mehmed Ali Yörüker
SEYHAN
Kemal Çelik
Dr. Makbule Dıblan
Kasım Ener
Kasım öülek
Sinan Tekelioğlu
Ali Münif Yegena

Şakir ÜmA
Abidin Yurdakul
TEKİRDAĞ
Emin Ataç
Ziya Ersin Oezaroğlu
Ekrem Pekel
Cemil Uybadım
TOKAD
Feyzi Eken
Recai öiireli
Cemal Kovalı
Mustafa Lâtifoğlu t
Reşit önder
Nazım Poroy

TRABZON
Faik Ahmed Barutçu
Temel Göksel
Raif Karadeniz
Ali Sarıalioglu
Mustafa R. Tarakçıoğlu
TUNCELİ
Necmeddin Sahir Sılan
URPA
Atalay Akan
Hasan Ora!
Esat Tekeli
SURD
VAN
Ali Rıza Esen
Rüştü Oktar
SİNOB
YOZGAD
Lûtfi Aksoy
Fahri Akgöl
Cevdet Kerim Incedayı Celâl Arat
Ziya Arkant
Yusuf K. Tengirşenk
Kâmil Erbek
SİVAS
Sırrı îçöz
Nazif Ergin
Şemsettin öünaltay
ZONGULDAK
Müttalip öker
Ahmet Gürel
Reşat Şemsettin Sirer
Naim Kromer
Öl. Fikri Tirkeş
Orhan Seyfi Ofhon
tsımail Mehnıed Uğur
Nuri T a r t a n

[Oya kahlmtyanlar]
AFYON KARAHİSAR
Gl. Sadık Aldoğan
Hazim Bozca
Şahin Lâçin
Kemal özçoban
Dr. Cemal Tunca
AMASYA
Ahmet Eymir (î.)

ANKARA
Falih Rıfkı Atay
Hıfzı Oğuz Bekata
İsmet înönü (Cumhur
başkanı)
Mümtaz ökmen
ANTALYA
Niyazi Aksu

Rasih Kaplan (t.)
Mustafa Korkut (î.)
Tayfur Sökmen
NurulMı Esat Suın*r
AYDIN
Dr. Saferi Akın (î.)
Gl. Refet Alpman
Emin Bdlgen

— 43 —

Dr. Mazhar Germen
Nuri Göktepe
BALIKESİR
Muaaffer Akpmar
Hacim Çarıklı
BİLECİK
Reşit Bozüyük
Memduh Şevket E s e n d i

B : 12
t)r. Muhlis Suner
BİNGÖL
Ta'böin Banguoğlu
(Bakan)
BİTLİS
Muhtar Ertan
BOLU
Hasan Şükrü Adal
Lûtfi Gören
BURDUR
Orgl. Fahrettin Altay
Ahmet Ali Çınar
BURSA
Zehra Budunç
Ahmed Münir Erhan
Mustafa Fehmi Gerçeker
Abdürrahman Konuk
Muhittin Baha Pare
Dr. M. Talât Siıner
Faik Yılmazipek
ÇANAKKALE
Ihstan Karasioğlu
Ali Rıza Kırsever
ÇANKIRI
Gl. Zeki Soydemir (1.)
ÇORUH
Ali Çoruh
Ali Rıza Erem
Dr. Cemal Kazaîieıoğlu
Asım Us
ÇORUM
Münir Çağıl
DENİZLİ
Reşad Aydınlı
Abidin Ege
Kemal Cemal öncel
Dr. Behçet Uz
DİYARBAKIR
Feyzi Kalfagil
Osman Ocak
İhsan Hâmid Tigrel
EDİRNE
Mehmet E. Ağaoğulları
Fethi Erimçağ
Dr. Bahattih öğütmen
Mehmet öktem
ELAZIĞ
Hasan Kişioğlu
ERZİNCAN
Ziya Ağca

2.12.1949

Rauf Bayındır
Nahid Pekcan
Sabit Sağıroğlu
ERZURUM
Salim Altuğ (1.)
Mesut Çankaya (1.)
Nafiz Dumlu
Oevat Dursunoğlu
Münir Hüsrev Göle
Gl. Vehbi Kocagüiıey

O :1

Kemal Turam
Şevki Yalvaç
İSTANBUL
Salamon Adato
Enis Akaygen
Ekrem Amaç (1.)
Ali Rıza A n
Celâl Bayar
Gl. Refet Bele
Mareşal Fevzi Çakmak

KIRŞEHİR
Şevket Torgut
KOCAELİ
Ahmet Faik Abasıyanık
İsmail Rüştü Aksa!
(Bakan)
Amiral Şükür Okan

KAYSERİ
Fikri Apaydın
Sait Azmi Feyzioğlu
Kâmil Gündeş
Reşid özsoy
Reşit Turgut

MARDİN
İrfan Ferid Alpaya
Yusuf Mardin
MUĞLA
Abidin Çakır
Necati Erdem
Asım Gürsu

(î.)

Sedad Pek
İbrahim Süreyya Yiğit
KONYA
(î.)
(t)
Faruk: Nafiz Çamlıbel
Şükrü Koçak
Mitat Şakir Altan
ESKİŞEHİR
Fuad Hulusi Demirelli Muhsin Adil Binal
Dr. Nikola Fakaçelli
İsmail Hakfkı Çevik
Sedad Çumralı
Mekki Hikmet Gelenbeğ Dr. Sadi Irmak
(I.)
Osman Nuri Koni
Dr. Aziz Perkün
Kemal Zeytinoglti
Fuad Köprülü
Ali Rıza Türel
GAZİANTEB
KÜTAHYA
Atıf Ödül
Cemil Alevli
Dr. Mim Kemal ök«
Hakkı Gedik
Gl. Aşir Atlı
Orgl. Asım Gündüz (1.)
Cemil Said Barlas (Ba Recep Peker (1.)
Ahmet Kemal Silivrili Dr. Ahmet İhsan Gürsoy
kan)
Hamdullah S. Tanrıöver Adnan Menderes
Bekir Kaleli
Dr. Abdürrahman Mn'.eK Orgl. Cemil C. Toy demir İhsan Şerif özgen
Hüseyin Cahit Yalçın
Ahmet Tahtakılıç
GİRESUN
Senihi Yürüten
MALATYA
Celâl Esad ArseVen
İZMİR
Esat Doğan
Kâzım Okay
Dr. Galip K. Zaimoğlu ŞeVfket Adalan (Balkan) Atıf Esenbel
Münir Birsel (Bakan) Dr. Cafer özeigi
(t)
GÜMÜŞANE
Dr. Hüseyin H. Cura
Abdülkadir Taşangil
Şefik Tugay
Hasan Fehmi Ataç
Atıf İnan
Rahmi Köken
Şükrü SÖkmensüer
MaJhmud Nedim Zabcı
Sait Odyak
MANİSA
Edip Tör
Haydar Rüştü öktem
Yunus M. Ala/kant
Tahsin Tüzün
Dr. Kâmran ö r s
HAKKARİ
Şevket Raşit Hatipoğlu
Hasan Âli Yücel
Dr. Lûtfîı Kırdar (1.)
Selim Söven
Dr. Memduh N. Otaman
KARS
HATAY
MARAŞ
Şerafettin Karacan
Abdullah Çilli (1.)
Dr. Kâmil İdil
Hüsamettin Tuıgaç
Hasan Mursaloğlu
Emin Soysal
KASTAMONU
Abdülgani Türkmen
Abdullah Yaycıoğlu
Dr. Fahri Ecevit
Suphi Bedir Uluç
İÇEL
Haydar Aslan
Halil Atalay
Refik Koraltain
Dr. Aziz Koksal
Dr. Ali Menteştfğlu
Dr. Celâl Râmaz^noğlu
İSPARTA
Kâzım Aydar

KIRKLARELİ
Korgl. Kemâi Dtğan
Dr. Fuad Umay
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MUŞ
Hamdi Dayı

B : 12
NİĞDE
Ferit Ecer (î.)
Rifat Gürsoy
Şükrü Süer
ORDU
Hamdi Şarlan
Hamdi Yalman
RİZE
Tahsin Bekir Balta
Hasan Cavid Belûl (1.)
SAMSUN
Hüseyin Berk (1.)
Hüsnü Çakır (Bakan)
Naşit Fırat
Rıza Isıtan
Ömer Kara taş
Muin Köprülü (î.)

2.12.1949
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SEYHAN
Cavid Oral (Bakan)
Dr. Kemal Satır
(Bakan)
Hilmi Uran
Ahmet Remzi Yüregir

Necmettin Sadak
1
URFA
(Bakan)
Osman Ağan
TEKİRDAĞ
Vasfi Gerger (1.)
Fayık öztrak
Suut Kemal Yetkin
TOKAD
VAN
Mustafa özden (î.)
1 İbrahim Arvas
Refik Ahmet Sevengil Muzaffer Koçak
SttRD
TRABZON
Etem İzzet Benice
YOZGAD
Sırrı Day
Sanri Çeliktug (î.)
Dr. Kemal C. Berksoy
Zekiye Dranaz
Lûtfi Yavuz (î.)
İhsan Olgun
StNOB
Da/niş Eyiboğlu
Suphi Batur
Ali Rıza Işıl
ZONGULDAK
Enver Kök
Hamdi Orhon
İsmail Ergener
SİVAS
Hasan Saka
Emin Erişirgil (Bakan)
Mdtat Şükrü Bleda (î.) Muammer Yarımbıyık AH R. Incealemdaroğlu
TUNCELİ
Hikmet Işık
Sabri Köçer
Kâmil Kitapçı (î.)
Mahmut Tan
|

[Açık Millet 'vekillikleri]
Antalya
Erzurum
Kırklareli
Samsan
Zonguldak

1
1
1
1
1

S. Sayısı: 20
İstiklâl Harbi malûllerine verilecek para mükâfatı hakkında Ka
nun tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/580)

T. C.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı: 71-371, 6/2502

2 . VII . 1949

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına

*

İstiklâl harbi malûllerine verilecek para mükâfatı hakkında Millî Savunma Bakanlığınca hazır
lanan ve Bakanlar Kurulunca 27 . VI . 1949 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan
Kanun tasarısının gerekçe ve ilişiğiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim.
Başbakan
§. Günaltay

GEREKÇE
İstiklâl harbi malûllerinden 397 sayıh Kanunun 1 nci maddesi gereğince para mükâfatı veril
mesi gereken ad ve künyeleri ilişik kanun tasarısına bağlı cetvelde yazılı 3 subay ile dokuz ere ait
ceman 3 700 liranın, 1949 yılı Devlet Borçları Bütçesinin 530 ncu (Emekli, dul ve yetim aylık
vo ödenekleri) bölümünden ödenmesi uygun görülmüş ve bu maksatla ilişik kanun tasarısı hazır
lanmıştır.

Bütçe Komisyonu Raporu
T. B. M. M.
Bütçe Komisyonu
Esas No. 1/580
Karar No. 9

25 .XI

. 1949

Yüksek Başkanlığa
İstiklâl Harbi malûllerine verilecek para
mükâfatı hakkında Millî Savunma Bakanlığın
ca hazırlanıp Başbakanlığın 2 . VII . 1949 ta
rihli ve 6/2502 sayılı tezkeresiyle Yüksek Mec
lise sunulan kanun tasarısı
Komisyonumuza
havale buyurulmakla. Maliye ve Millî Savunma
Bakanlıklarının yetkili temsilcileri hazır olduk
ları halde incelenip görüşüldü.
İstiklâl Harbinde malûl kalanlara para mü
kâfatı verilmesi hakkındaki 397 sayılı Kanu
nun birinci maddesi, kanuna bağlı cetvellerde

adı yazılı olmayıp da vaziyetleri kanun hükümrine uygun olan malûller meydana çıktıkça ad
larının Büyük Millet Meclisine bildirilerek ye
niden ek ödenek alınarak derecelerine göre ka
nunda tesbit edilen nispetlerde para mükâfatı
verilmesini âmir bulunmaktadır.
İstiklâl Savaşma katılıp malûl kalanlardan
bu mükâfatı almıyanlarm zaman zaman müraeat ederek bu mükâfatı istedikleri ve gerekli
incelemelerden sonra bunların her yıl Millî Sa
vunma Bakanlığınca yapılan defterleri bir tasa-

rı ile Meclise arzedilerek H97 sayılı Kamın hük
münden faydalanmalarının temin edilmesi adı
geçen kanun hükmüne uygun olarak devam et
mektedir.
Millî Savunma temsilcisinin beyanına göre
müracaatlarının gecikmesi, malûllerin ya böyle
bir hakları olduğunu ve müracaat usulünü son
radan öğrenmiş olmalarından veyahut muhtaç
duruma düşmedikçe bu haktan faydalanmak
talebinde bulunmamalarından ileri geldiği an
laşılmaktadır.
Komisyonumuz adı geçen kanuna uygun İm
Umduğu tasarıyı teldir gibi ayniyle kabul elmiştir.
Kamutavm onayına arzedilmok üzere Yük

sek Başkanlığa sunulur.
Kati])
Sözcü
Başkan
Ankara
Kastamonu
.Mardin
F. Öymen
M. Akalın
R. Erten
Bolu
Aydın
Ankara
(\ S. Siren
(II. R. Alpman
M. Eriş
istanbul
İsparta
Krzincau
K. Turun
E. Amae
N. Pekean
Kastamonu
Kırklareli
İzmir
T. Coşkun
Kore/1. K. Doğan
S. Dikmen
Malatya
Manisa
Konya
M.
S.
Eti
F. Kurdoğlu
Dr.M. F. Dündaı
Ordu
Samsun
Niğde
II. Yalman
M. A. Yörüker
R. (S ur soy
Trabzon
l'rfa
Toka d
A. İt. Isıl
.1. Akan
R. A. Seven</il

HÜ KÜMETİN TEKLİFİ
İstiklâl Harbi malililerine verilecek para mükâ
fatı hakkında kanun tasarısı
MADDE 1. — İlişik cetvelde ad. künye ve
maluliyet dereceleri yazılı üç subay ve dokuz
ere -*>07 sayılı Kanun gereğince yerilerek ceman
•'! 700 liralık para mükâfatı, 1949 yılı Bütçe
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Devlet
Borçları kısmının 5.10 ucu (Emekli, Dul ve Ye
tim aylık ve ödenekleri) bölümündeki ödenek
ten verilir.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı
yürürlüğe girer.

tarihinde

MADDE .'i. -— Bu kanunu Maliye Bakanı
yürütür.
Başbakan
Devlet Bakanı
Devlet Bakam
S. Günaltay Başb. Yardımcısı
Ar. Erim

Adalet Bakanı
F. Sirmen
İçişleri Bakanı
E. Erisirgil
Maliye Bakam
/. R. Aksal
Bayındırlık Bakanı
S. Adaları
Sa. ve So. Y. Bakanı
Dr- K. Bayizit
Tarım Bakanı
C. Oral
Çalışma B.
Mesad S. Sirer

( S. Sayısı : 2ü )

Millî Savunma Bakanı
//. Çakır
Dışişleri Bakanı
.V. Sadak
Millî Eğitim Bakanı
T. Banguoğlu
Ekonomi Bakanı
C. S. Barlas
(rüınrük ve Tekel Bakanı
Dr. F. S. Bürge
Ulaştırma Bakanı
Dr. K. Satır
İşletmeler B.
Münir Birsel

397 sayılı Kanuna göre (istiklâl Harbi Malûllerine mahsus) 32 nci subay mükâfa

Kıtası

isim ve şöhreti

Mükâfat
Maluliyet Mükâfat miktarı
Memleketi derecesi derecesi
Lira

İstiklâl Harbinde Kocaeli
Grupundan Bl. 1. Takım
Kumandanı

Malûl Sv. Üsteğmeni Cabir
oğlu Celâl Kasal
Doğuma : 1314
Sicil No. 335 - 10

İstanbul

Millî Mücadelede Ayvalık
cephesinde yaralanarak malûl kaldığından

Milis Yüzbaşı İbrahimoğlu iz- Birecik
zet Yılmazsoy
Doğumu : 1297
Sicil No. 336 - 362

İstiklâl Harbinde 21 nci
Amele Tabur subayı

Üsteğmen Abdullahoğlu Hacnnehmet Sapdar
Doğumu : 1289
Sicil No. 311 - 585

Sivas

İki subayın birinci dereceden ve A fıkrasından mükâfat miktarı
Bir subayın 'beşinci dereceden ve C fıkrasından mükâfat miktarı

C

1200

i
d

300

i

1200

i
h

2 X 1200=2400
1 X 3 0 0 = 300
2700

397 sayılı Kanuna göre (istiklâl Harbi Malûllerine mahsus) 32 nci erat mükâfa

Sıra
No.
1

Kıtası

İsim ve şöhreti, memleketi
ve mahalli emvali

Maluliyet
derecesi

Mükâfat
derecesi

Mükâfat
miktarı
Lira

İstiklâl Harbinde 6. Tüm. 51.
Al. Tb. 1. M. 2 erlerinden

Çine İlçesinin Akçaabat Kö
yünden Hasanoğlu Mehmet
Ünlü
Doğumu : 1316

İstiklâl Harbinde Kuvayi Milliyede Yörük Ali müfrezesi
erlerinden

Çine İlçesinin Karaman Kö
yünden Ahmetoğlu Mehmet
Çetinkaya
Doğumu : 1315

C

100

İstiklâl Harbinde Kuvayi Mil
liye müstahdemlerinden

Ankara C. Merkez Banka
sında müstahdem Ahmet kızı
Ayşe Altmdaş
Doğumu : 1314

c

100

İstiklâl
Harbinde
İnebolu
Halk Cephane yardım kolla
rında çalışan

Kastamonu Kemah Köyünden
Ibharim kızı Halime Kocabıyık
Doğumu : 1314

c

100

İstiklâl Harbinde 5 nci Kaf
kas Tümeni A. 10. Tb. 3. Bl.
12. erlerinden

Zile İlçesinin Fatih Köyün
den Seyit Ahmetoğlu Muzaf
fer Taner
Doğumu : 1311

e

100

İstiklâl Harbinde 18. Tüm. Hü
cum Tb. Bl. 3 eri

Akyazı İlçesinin İrf anısani
Köyünden Ismailoğlu Hasan
Ağır
Doğumu : 1302

B

200

6

100

Sum
No.

9

Kıtam

isim ve şöhreti, memleketi
ve mahalli emvali

Mlâlûliyet
derecesi

Mükâfat
derecesi

miktar
Lira

İstiklâl Harbinde 57. Tüm. 39.
A. Tb. 2 erlerinden

Ulus İlçesinin Aşağı Köyün
den Hasanoğlu Mustafa Yağcı
Doğumu : 1312

C

100

İstiklâl Harbinde 62 nci A. Tb.
3. Bl. 9 erlerinden

Söke ilçesinin Yenicami Mahallesinden Osmamoğlu Mustafa
Gülteperoğlu
Doğumu : 1315

C

100

İstiklâl Harbinde A. 61. Tb. 2.
Bl. 7 erlerinden

Karaman ilçesinin Akçaşehir
Köyünden Süleymanoğlu ib
rahim Yılmaz
Doğumu : 1310

Bir erin dördüncü dereceden ve B fıkrasından mükâfat miktarı
Üç erin beşinci dereceden ve C fıkrasından mükâfat miktarı
Beş erin altıncı dereceden ve C fıkrasından mükâfat miktarı

100

IX
3X
5X

200=
100= 3
100= 5
1
Mükâfa

S. Sayısı: 21
Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, Birinci Dönem Türkiye
Büyük Millet Meclisinin teşekkülünden evvel Millî Mücadeleye ka
tılarak fedakârlıkları sepkeden Müdafaai Hukuk Merkez Heyeti
başkan ve üyeleriyle Milis subaylara ve bu kuvvetlere komuta edip
emekliye ayrılmış bulunan Muvazzaf subaylara vatani hizmet terti
bimden aylık bağlanmasına dair teklifi ve Millî Savunma, Maliye ve
Bütçe Komisyonları raporları ( 2 / 1 0 1 )

7 . V . 1948

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
istiklâl Harbinde büyük fedakârlıkları mesbıık olup halen geçim darlığına mâruz kalan Türkiye
Büyük Millet Meclisi Hükümetinin teşekkülünden evvel kellesini koltuğunun altına alarak meydan-*
atılan Müdafaai Hukuk Heyeti Merkeziye reis ve âzalariyle Milis subaylara ve bu Milis kıtaata ku
manda edip tekaüde sevkedilmiş, bulunan Muvazzaf subaylara vatan hizmeti tertibinden tahsis edile
cek maaş hakkındaki teklifimin ivedilikle müzakeresi ile kesbi kanuniye! etmesine müsaade ve delâ
letlerini istirham eylerim. Sonsuz saygılarımla.
Seyhan Milletvekili
;
Sinan Tekelioğlu
(

GEREKÇE
İstiklâl Harbinde pek büyük fedakârlık ve yararlıklar gösteren Müdafaai Hukuk Heyeti Merke
ziye reis ve âzalariyle Milis subaylara ve o sıralarda Milis kıtaata kumanda edip emekliye ayrılmış
bulunan muvazzaf subaylardan bir kısmının halen pek büyük müzayaka içerisinde çırpınmakta ol
dukları görülmekte ve işitilmektedir.
Memleketin kara günlerinde âtinin ne getireceği kestirilemediği zamanlarda kellelerini koltukları
nın altına alıp Büyük Millet Meclisinin teşekkülünden evvel meydana atılan ve Büyük Millet Meclisi
nin temelini; sırtlarında getirdikleri taşlara kanlariyle harç yaparak atıp Türk Devletini bütün bir
cihanı husumete tanıtan bu kahramanları sefalet ve felâket içinde elînı halde terketmek hiç de ada
let ve nısfet kaidelerine uygun olmıyan bir keyfiyettir.
Bilhassa son zamanlarda Birinci Millet Meclisi âzalariyle Heyeti Temsiliye azalarından hali ha
yatta bulunanlarla ölmüş bulunanların yetimlerine vatan hizmeti tertibinden maaş tahsisi kanuni
muvacehesinde o Meclisin kurulmasına, toplanmasına bilfiil âmil bulunan adı geçen kahramanların
bu atıfetten mahrum bırakılmaları hiç doğru bir iş değildir.
Bu millet atıfetinden adı geçen fedakârların hissement olmalarını temin en kaleme aldığını teklifi
raptettim. Kesbi kanuniyet etmesine delâlet ve emirlerini dilerim.
Seyhan Milletvekili
Sinan Tekelioğlu

2 —
Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinin teşek
külünden evvel Millî Cidale iştirak ederek feda
kârlıkları mesbuk Müdafaai Hukuk Heyeti Mer
keziye reis ve âzalariyle, Milis subaylara ve
o sıralarda bu Milis kıtaata kumanda edip teka
üde sevkedilmiş bulunan Muvazzaf
subaylara
vatan hizmeti tertibinden maaş tahsisine dair
Kanun teklifi
1. — Birinci Büyük Millet Meclisinin tarihi
teşekkülü 23 . Nisan 1336 tarihinden evvel mem
leketi düşman istilâsından kurtarmak maksadı
asi İanesiyle silâha sarılan Müdafai Hukuk Heyeti
Merkeziye reis ve âzalariyle Milis subaylara
ve o sıralarda Milis kıtaata kumanda edip teka
üde sevkedilmiş bulunanlardan geçim darlığına
mâruz kalanlara kumanda ettikleri Milis kıta
ata mütenazır merbut cetvele göre hidematı
vataniye tertibinden maaş tahsis olunur.

2. — îşbu maaşa müstahak olup da vefat et
miş bulunanların yetimlerine bu maaşın yarısı
tahsis kılınır.
3. — Vatan hizmeti tertibinden tahsis kılı
nan bu maaş hiçbir kesintiye tâbi tutulmamak
la beraber emekli aylığı alanların işbu maaşla
rına da bir tesir yapmaz.
4. --• îşbu kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer.
5. — îşbu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

CETVEL
Lira
Müdafaai Hukuk Heyeti Merkeziye reis ve
âzalariyle Milis alay kumandanı ve cephe
müftülerine
150 Tabur kumandanlarına
100 Bölük kumandanlarına
:>o Takım kumandanlarına,

200

Millî Savunma Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Millî Savunma Komisyonu
Esas No. 2/101
Karar No. 27

9 . VI, 1948

Yüksek Başkanlığa
İstiklâl Harbinde, büyük fedakârlıkları mes
buk olup halen geçim darlığında bulunan ve
Büyük Millet Meclisi Hükümetinin teşekkülün
den evvel; ortaya atılan Müdafaai Hukuk ile
yeti Merkeziye Reisi ve âzalariyle Milis subay
lara ve bu Milis kıtalarına komuta edip tekaüde
sevk edilmiş bulunan muvazzaf subaylara, vatau

hizmeti tertibinden maaş tahsis edilmesi hakkın
da; Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun
takdim edip ve 10.V.1948 tarihinde Komisyo
num uza havale buyıırulan teklifleri Komisyonu
muzun 7 . VI . 1948 tarihli toplantısında, Millî
Savunma ve Maliye Bakanlıkları temsilcileri de
hazır bulunduğu halde okunup incelendi,

S. Sayısı : 21 )
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Teklif s a h i b i n i n ; m ü l a a d d i t defalar m üt em
mim izahları dildendi. Millî Savunma Bakanlığı
mümessili: « l î u gibilerin münferiden vâki mü
racaatları Büyük Meelisin alâkalı Komisyonla
rınca t e t k i k edilip h a k l a r ı t e z a h ü r eylediği tak
d i r d e ; Büyük Millet Meclisince kendilerine hi
dematı vataniye tertibinden maaş b a ğ l a n m a k 
tadır.
Bununla b e r a b e r : bu k a n u n tasarısının, ka
bulü halinde m a a ş tahsis edileceklerin adedi
Millî S a v u n m a Bakanlığınca malûm değildir.
Eğer Maliye Hakanlığı bu h u s u s t a müspet
bir fikir beyan eder ve buna t a r a f t a r o l d u ğ u n u
söylerse; Millî S a v u n m a B a k a n l ı ğ ı n ı n b u n a bir
itirazı y o k t u r cevabım verdi ».
Maliye Bakanlığı temsilcisi; « B u k a n u n d a ;
M ü d a f a a i H u k u k cemiyetleri reisi ve a z a l a r ı :
Milis s u b a y l a r ve Milis k ı t a l a r ı n a k o m u t a etmiş
ve bugün t e k a ü t edilmiş olan muvazzaf subay
larla cephe müftüleri y e r a l m a k t a d ı r .
M ü d a f a a i H u k u k teşkilâtları o k a d a r t a a z z u v
etmiş idiler ki, bu muazzam bir t e ş k i l â t t ı r . B u n 
lara dâhil olanların hepsi b u n d a n istifade etmek
istiyeceklerdir.
B u n d a n b a ş k a ; Milis s u b a y l a r ı ve milislere
k o m u t a etmiş muvazzaf s u b a y l a r l a omuz omu
za mücadele etımş gönüllüler ve milisler d e ; h a k
iddia edeceklerdir. B u n l a r ı n hepsini karşılamıya m a d d e t e n i m k â n y o k t u r . Bu hizmet b ü t ü n
millet için ve v a t a n i bir b o r ç t u r . Onu eda etmiş
lerdir. Bu itibarla Maliye B a k a n l ı ğ ı bu t a s a r ı
h a k k ı n d a müspet bir cevap veremez. Cevabında
bulundu.
B u n d a n sonra sözalan Komisyonumuz üyele
ri ; cephe veya cephe gerisi M ü d a f a a i H u k u k
Cemiyetleri diye bunları birbirinden a y ı r m a y a
imkân olmadığı ve b u n l a r ı n hepsinin u h d e l e r i n e
düşen v a t a n hizmetlerini h a y a t l a r ı m tehlikeye
a t a r a k ifaya çalıştıklarını ve b u n l a r d a n birinin
diğerine tercih edilmesine imkân b u l u n m a d ı ğ ı 
nı ve Millî Mücadelemizde fevkalâde hizmet et
miş k a h r a m a n l a r ı n h i d e m a t ı v a t a n i y e tertibin
den istifade ettirildiklerini ve d a h a v a r s a bunla
rın d a bu hizmetlerinin t a k d i r edilerek millet

Jûtfu ve atıfetine m a z h a r edilmesi d o ğ r u olaca
ğı k a n a a t i n i izhar ile b e r a b e r bu h a k k ı haiz ol
d u ğ u n u iddia ve istida edenler h a k k ı n d a d a ;
Büyük Millet Meclisince ş a h s a n m a a ş l a r t a h s i s
edilmekte o l d u ğ u n d a n ; bu m ü r a c a a t kapısının
açık o l d u ğ u n u ve böyle bir k a n u n tesisine lüzum
olmadığını; ve teklif
edilen k a n u n t a s a ı s m ı n
dairei ş ü m u l ü pek b ü y ü k olacağı ve b u n a mad
deten i m k â n 'bulunmadığı ve bu sebeple tekli
fin kaJbııl edilemiyeceği ve 'bunun t a h m i n edil
diğinden daJha çok 'büyük akisler y a p a c a ğ ı ci
hetle teklif sahibi t a r a f ı n d a n geriye alınması lâzımgeldiği h a k k ı n d a m ü t a l â a l a r b e y a n olundu.
Teklif sahibi teklifini geriye almak isteme
diği ve teklifin ise tatfbik kabiliyeti olmadığı ci
h e t l e ; Komisyonumuz üyeleri oybirliğiyle böy
le bir k a n u n tesisine ve tedvinine lüzum olmadı
ğı k a n a a t i n i t e k r a r izhar eylemiş ve o yolda ka
rar vermiştir.
Havalesi gereğince muamele y a p ı l m a k üzere
Y ü k s e k Başkanlığa sunulur.
Millî S a v u n m a K<>.
Başkam
Sözcü
Kastamonu
Hatay
Koral. A. Alptoğan
Gl. E. Durukan
Kâtiıı
Van
Ankara
Ankara
Gl. N. Tınaz
M. Ak sol ey
Çankırı
Balıkesir
Çankırı
Orfjl î Çalışlar Dr. A. Arkan Gl. Z. S oyar mir
Erzincan
Erzincan
Eruzurum
Z. Ağca
li. K. Cağlar
E. S. Akr/öl
Hruzurum
Cazianteb
Oümüşane
Gl. V. Kocagüncji Gl. A. Ath
$, Erdoğan
îstan'bul
Kars
Kayseri
Ik. Tugar
Dr. M. K. Ökr
Gl. S!. Avcjm
Kırklareli
Kocaeli
Komi. K. Doğan
Koramiral S. Okan
îmzada b u l u n a m a d ı
Konya
Muğla
Muğla
Dr. II. Ala t aş
A. Gür su
N. özsan
İmzada bulunamadı
Mardin
Gl. K.
Sevüktek.in
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Maliye Komisyonu raporu
T. B. M: M.
Maliye Komisyonu,
Esas No. 2/101
Karar No. 22

26 . III . 1919

Yüksek Başkanlığa
İstiklâl Harbinde büyük yararlıkları görülenlyerden halen geçim darlığında bulunan ve
Büyük Millet, Meclisi Hükümetinin teşekkülün
den evvel Müdafaai Hukuk Heyeti Merkeziye
Reis ve âzlariyle milis subaylara ve bunlara ko
muta edip tekaüde sevkedilniiş bulunan muvaz
zaf subaylara vatani hizmet tertibinden maaş
tahsis edilmesi hakkında Seyhan Milletvekili Si
nan Tekelioğlu tarafından verilen Kanun teklifi
Komisyonumuza havale olunmakla teklif sahibi
ve Maliye Bakanlığı mümessili huzurlariyle oku
nup incelendi.
Vatani hizmet tertibinden bir kimseye aylık
bağlanabilmesi için o şahsın hüviyetiyle yap
tığı hizmetlerin mahiyetinin ve bugünkü duru
munun bilinmesi şarttır. Halbuki Tekelioğlu
teklifinde maaş bağlanmasını istediği şahısla
rın ne hüviyetlerini ve ne de yaptığı işlerin ma
hiyetini belirtmemiş bunların idari tahkikatla
belli olabileceğini ileri sürmüştür.

Hüviyeti, yaptığı hizmetleri ve bugünkü du
rumları Yüksek Meclisçe malûm bulunmıyan
kimselere idari bir tahkikat üzerine, Hükümet
çe aylık bağlanabilmesini Bütçe denetlemesine
aykırı bulan Komisyonumuz teklifin kabulüne
imkân görmemiş ve reddine karar vermiştir.
Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başk-anlığa sunulur.
Maliye Ko. Başkam Y.
Bu sözcü
Samsun
Kastamonu
R. Isıtan
Â. Toköziü
Kâtip
Çankırı
Kastamonu
Balıkesir
R. Dolunay
//. ŞeremetU
Â. Toköziü
İstanbul
Kastamonu
Elâzığ
S. Adato ,
H. Çelen
F. Karakaya
Malatya
Malatya
Malatya
M. N. Zdbcı
Ih: II. Fırat
E. Doğan
Ordu
Samsun
II. Yalman
O. Karata*

Bütçe Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Bütçe Komisyonu
Easas No. 2/101
Karar No. 10

26 .XI . 1949

Yüksek Başkanlığa
Birinci Dönem Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin teşekkülünden evvel Millî Mücadeleye katı
larak fedakârlıklarda bulunan Müdafaai Hukuk
Merkez Eleyeti başkan ve üyeleriyle Milis subay
lara ve bu kuvvetlere komuta edip emekliye ay
rılmış bulunan Muvazzaf subaylara vatanî hizmet
tertibinden aylık bağlanmasına dair Seyhan Mil
letvekili Sinan Tekelioğlu tarafından yapılan Ka
nun teklifi Millî Savunma ve Maliye Komisyon
ları raporlariyle birlikte Komisyonumuza veril
mekle teklif sahibi Seyhan Milletvekili Sinan Te
kelioğlu ve Millî Savunma ve Malîye Bakanlıkla

rının yetkili temsilcileri hazır oldukları halde in
celenip görüşüldü.
Tasarı hakkında gerek teklif sahibinden ve
gerek Hükümetten gerekli izahlar alınmıştır.
Bütçe bakımından şümul ve tesirinin tesbit edi
lememesinden ve Mîllî Mücadelede hizmeti geçen
vatandaşlar arasında tefrik yapmasından dolayı
bu tasarı Millî Savunma ve Maliye Komisyon
larınca reddedilmiş bulunmaktadır.
Millî Mücadeleye iştirak eden her vatandaşın
fedakârlıkta bir payı mevcut olduğuna göre bun
ların hangilerinin taltife müstahak ve yardıma
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muhtaç olduğu şahsan tesbit edilmeden bu mahi
yette bir teklifin kanunlaşması muvafık olmaya
cağı neticesine varan Komisyonumuz Millî Sa
vunma ve Maliye Komisyonlarının gerekçelerine
katılarak teklifin kabul edilmemesini kararlaştır
mışlar.
Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek
Başkanlığa sunulur.
Başkan
Mardin
R. Erten

Sözcü
Kastamonu
M. Akalın

Kâtip
Ankara
F. Öymen

Ankara
Aydın
M. Eriş
R. Alpman
E rzinean
İsparta
N. Pekcan
K. Turan
îzmir
Kastamonu
S. Dikmen
T. Coşka?ı
Konya
Malatya
Dr. M. F. Dündar M. S. Eti
Ordu
Niğde
/ / . Yalman
R. Gür soy
Trabzon
Tokad
R. A. Sevengil
A. R. işti

( S. Sayısı : 2 ı )

Bolu
V. S. Siren
İstanbul
E. Amaç
Kırklareli
K. Doğan
Manisa
F. Kurdoğlu
Samsun
M. A. Yörüker
Urfa
^1. Akaln

S. Sayısı: 22
Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 6 ve 16 ncı maddelerinin yo
rumlanması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Millî Savunma, Ma
liye ve Bütçe Komisyonları raporları ( 3 / 1 3 7 )

T. C.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı: 72-47, 6/943

5 Nisan 1946

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Tümgeneral rütbesinde 14 sene 10 ay ve 14 gün istihdam edildikten sonra emekliye sevkedilen
General H. Rıza Unsal'a Tümgeneral rütbesi üzerinden emekli aylığı bağlanması üzerine adı ge
çen tarafından 168:5 sayılı Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 16 ncı maddesine dayanarak bir
üst rütbe üzerinden aylık bağlanmasına dair Sayıştaya yapılan itiraz Sayıştay Genel Kurulunca
reddedilmiş idi. Buna karşı general tarafından Askerî Yargıtaya açılan dâva neticesinde ittihaz
olunan 12 . IX . 1945 tarih ve 2348 sayılı Karar ile 14 sene 10 ay 14 gün hizmet, 15 sene fiilî hiz
met sayılmak suretiyle bir üst rütbe üzerinden aylık bağlanması kabul edilmiş bulunmaktadır.
Askerî Yargıtaym karara mesnet olarak gösterdiği sebepler, 1683 sayılı Kanunun 16 ncı mad
desindeki (Tekaüt oldukları tarihteki rütbe veya sınıfta 15 sene kalmış olanlara mafevk rütbe ve
ya sınıf maaşı üzerinden tekaüt maaşı tahsis olunur...) Ve 6 ncı maddesindeki (25 seneden fazla
veya noksan hizmette beher sene için 25 senelik tekaüt maaşının yirmi beşte biri zam veya tenzil
olunur..-.
Altı ay ve ondan fazla hizmetler bir sene sayılı?..) Hükümleridir.
Filvaki yukarda yazılı 16 ncı maddede, 15 yıl hizmetin (fiilî hizmet) kelimesiyle isimlendirilmediği görülmekte ise de madde metnindeki (Tekaüt oldukları tarihteki rütbe veya sınıfta
15 sene kalmış...) olmak ifadesinde o rütbe veya sınıfta 15 yıl fiilen hizmet etmiş olmak mânası
açık olup bu açığa binaen vâzıı kanunun ayrıca (fiilen) kelimesi ile durumu tasrih etmeye lüzum
hissetmemiş olması tabiî görülmektedir.
Karara mesnet ittihaz edilen 6 ncı maddedeki (Altı ay ve ondan fazla hizmetler bir sene sa
yılır) hükmüne gelince; bu müstakil bir fıkra olmayıp kendisinden evvel gelen fıkralarla birlikte
mütalâası icabeden bir hükümdür ve bu takdirde sadece tekaüt maaşının hesabında nazarı itibara
alınması lâzımgelmektedir.
Esasen bu hükmün, Tekaüt Kanununun tekaüde istihkak kesbedebilmek için koyduğu hizmet
yıllarının tesbitinde nazarı itibara almamıyacağı ancak tekaüde istihkak kesbedilmek şartiyle
sadece tekaüt maaşının hesabında nazarı itibara alınacak itibari zamdan başka bir mahiyette bu
lunmadığı Büyük Millet Meclisince ittihaz buyrulan bâzı kararlarda tebarüz ettirilmiş bulun
maktadır.
Ezcümle Sayıştay raporları üzerine ittihaz buyrulan 695 sayılı kararın 4 ncü fıkrasında (Tale
biyle tekaüt edilecekler için fiilen 25 sene hizmet etmiş olmaları muktazi bulunduğuna göre Teka
üt Kanununun 43 ve 26 ncı maddeleri mucibince maluliyet ve tahdidi sin dolayısiyle tekaüt ma
aşına, kesbi istihkak için yirmi, tasfiye ve sicillen tekaüde.sevk halinde on beş sene fiilî hizmet
lâzımdır ve bu müddetler fiilen ikmal edilmemiş ise itibari hizmetleri nazarı dikkate alınmaz)
denilmekte ve 1048 sayılı kararın 4 ncü fıkrasında da (Talebiyle tekaüt edilecekler için fiilen 25
sene hizmet etmiş olmak meşrut olduğuna göre yetim maaşı tahsisi için on beş, Tekaüt Kanunu
nun 43 ve 26 ncı maddeleri mucibince maluliyet veya tahdidi sin dolayısiyle tekaüt maaşına kesbi

— 2 istihkak için 20, tasfiye ve sicillen tekaüde sevk halinde maaşa istihkak kesbetmek için de 15 sene
fiilen hizmet lâzım olup bu müddetler fiilen ikmal edilmemiş ise itibari hizmetlerin nazarı itibara
alınmıyacağı 695 sayılı Kararla kabul edilmiş ve altı aydan fazla kesirlerin seneye iblâğı da itiba
ri zamdan başka bir mahiyette görülmemiş olduğu...) yazılı bulunmaktadır.
Halbuki Yargıtayca kabul edildiği üzere sözü geçen 6 ncı madde hükmü, Tekaüt Kanununda
(Fiilî) olduğu tasrih cdilmiyen bütün müddetler ve hizmetler için kabili tatbik bulunsaydı ka
nunun, yukarki k a r a d a n n , mevzuunu teşkil eden, 13, 26, 43, 49 ve 52 nci maddelerinde de (Fiilî
hizmet) sözü geçmediği cihetle bu maddeler hakkında da kabili tatbik olması lâzım gelirdi. Hal
buki yukarıya yazılı kararlarda açık bir şekilde görüldüğü üzere bu noktai nazar Büyük Millet
Meclisince kabul edilmemiş bulunmakta ve 6 ncı madde hükmünün sadece tekaüt maaşının mik
tarının tesbitinde nazarı itibara alınacak itibari bir zamdan ibaret bulunduğu anlaşılmaktadır.
Bununla beraber bu husustaki tereddütlerin tamamen kaldırılması ve ilerde çıkabilecek ben
zeri hâdiselerde
de tereddüde ve anlaşmazlıklara düşülmemesi için 1683 sayılı Kanunun 16 ncı
maddesindeki (Tekaüt oldukları tarihteki rütbe veya sınıfta 15 sene kalmış olanlara..) ifadesinin
bir rütbede fiilen ve tam olarak 15 sene kalmış olmayı icabettirip ettirmediğinin yorum yoliyle
açıklanması, Maliye Bakanlığınca istenmiş olduğundan, gereğinin yapılmasını saygılarımla rica
ederim.
Başbakan
Ş. Saraçoğlu

Millî Savunma Komisyonu Raporu
T. B. M. 31.
Milli Savunma KomEsas No. 3/137
Karar No. 4

12 . XII. 1947

Yüksek Başkanlığa
1683 sayılı Askerî ve Mülki Tekaüt Kanu
nunun 6 ve 16 ncı maddelerinin yorumlanması
hakkındaki talep 14 . IV . 1946 günü Millî Sa
vunma Komisyonumuzda incelenmiş ve neticesi
Yüksek Başkanlığa arzedilmiş ise de Meclisin
yenilenmesi üzerine kadük olan bu talep tek
rar komisyonumuza havale edilmiş ve 8 . X I I .
1947 tarihinde komisyonumuzca tekrar incelen
miştir.
Tümgeneral rütbesinde on dört sene on ay
ve on dört gün istihdam edildikten sonra emek
liye sevkedilen General H. Rıza Unsal hakkın
da Askerî Yargıtayca verilen ve kesinleştiği
anlaşılan hükmün Anayasanın 54 ncü maddesi
ne göre değiştirilmesine imkân olmadığından
bu general hakkındaki Askerî Yargıtay kara
rının mahfuz bulunmasının tabiî olduğu ve as
kerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 16 ncı mad
desi sarih olup bu maddede tesbit edilen bir1 üst
dereceden tekaüt hakkına sahip olmanın, an
cak bir rütbe veya sınıfta on beş sene fiilen hiz
met gtfrerek kalmakla mümkün olacağı ve bu

yönden maddenin yorumlanmasına ihtiyaç ol
madığı esası ekseriyetle kabul olunmuştur.
Havalesi veçhile Maliye Komisyonuna gön
derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
M. S. Ko. Baş.
Bu Sözcü
Kâtip
Konya
Çankırı
Van
Gl. A. F.Cebesoy
Dr. A.Arıkan
R. Oktur
Afyon Karahisar
Anakra
Gl. S. Aldoğan
Gl. N. Tınaz
İmzada bulunamamıştır.
Balıkesir
Çankırı
Erzincan
Orgl. 1. Çalışlar
Gl. Z. Soy demir Z. Ağca
Erzurum
Erzurum
Gazianteb
E. S. Akgöl
Muhalifim
Gl. A. Atlı
Gl. V. Kocagüney
Gümüşane
Kars
Kastamonu
$. Erdoğan
H. Tugaç
Korgl. A. Alptoğan
Kayseri
Kırklareli
Gl. S. Avgın
Korgl. K. Doğan
Konya
Seyhan
Dr. H. Alata§
S. Tekelioğhı
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Maliye Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Maliye Komisyonu
Esas No. 3/137
'Karar No. 21

5 . II. 1948

Yüksek Başkanlığa
1683 sayılı Askerî ve Mülki Tekaüt Kanunu
nun 6 ncı maddesindeki « altı ay ve ondan fazla
hizmetler bir sene sayılır » hükmünün 16 ncı
maddedeki onbeş senenin hesabında da nazara
alınması gerekip gerekmiyeceğinin yorum yolu
ile çözülmesi hakkındaki Başbakanlık yazısı
Komisyonumuza havale olunmakla keyfiyet- Ma
liye Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığı temsilci
lerinin huzuru ile okunup incelendi.
1683 sayılı Askerî ve Mülki Tekaüt Kanunu
nun 6 ncı maddesi 25 seneden fazla veya eksik
hizmeti olanlar ne şekilde muamele yapılacağı
nı ve bunların hizmetlerinin hangi esaslara göre
hesaplanacağını göstermekte. 16 ncı maddesi ise
tekaüt oldukları tarihteki rütbe veya sınıfta on
beş sene kalmış olanlara üst rütbe veya sınır!
maaşı üzerinden tekaüt maaşı tahsis edilmesi
prensipini vaz etmektedir.
16 ncı madde 1683 sayılı Kanunun Askerî ve
Mülki memurların bulundukları
dereceden

tekaüt edilmeleri hakkındaki ana prensipin biı*
istisnasını teşkil etmekte ve bu itibarla gerek
konu ve gerek hüküm bakımından tamamen
müstakil bir mahiyet taşımakta olduğuna göre,
bundan faydalanacakların da maddedeki şart
ları noksansız ve fiilen ihraz etmiş olmaları za
ruri, görülmüş ve 6, 16 ncı maddelerin ayrıca
yorumlanmasına mahal olmadığına karar veril
miştir.
Havalesi gereğince Bütçe Komisyonunca
gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur.
Maliye Ko. Başkanı
Gümüşane
H. F. Ataç
Balıkesir
//. Şeremetli
Malatya
M. N. Zabcı

Sözcü
Samsun
R. Isıtan

Çankırı
R. Dolunay
Ordu
II. Şarlan

Kâtip
Malatya
M. S. Eti
Elâzığ
F. Karakaya

Tekirdağ
Z. E. Cezaroğlu

Bütçe Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Bütçe Komisyonu
Esas No. 3/137
Ka.rar No. 11

26 . XI, 1949

Yüksek Başkanlığa
1683 sayılı Askerî ve Mülki Teküt Kanunu
nun 16 ncı maddesinde yazılı (Tekaüt oldukları
tarihteki rütbe veya sınıfta 15 sene kalmış)
olma kaydının bir rütbede filen ve tam olarak
15 sene kalmış olmayı gerektirip gerektirmiyeceğinin yorumlanması hakkında Maliye Bakan
lığının isteği üzerine Başbakanlığın Yüksek
Meclise sunulan 5 . IV . 1946 tarihli ve 6/943
sayılı tezkeresi Millî Savunma ve Maliye Ko
misyonları raporlariyle birlikte Komisyonumuza
havale buyurulmakla Sayıştay Başkanı Seyfi
Oran ve Millî Savunma ve Maliye Bakanhklan-

nın temsilcileri hazır oldukları halde incelenip
görüşüldü.
1683 sayılı Askerî ve Mülki Tekaüt Kanu
nunun 16 ncı maddesi (Tekaüt oldukları tarihte
ki rütbe veya sınıfında on beş sene kalmış olan
lara mafevk rütbe veya sınıf maaşı üzerinden
tekaüt maaşı tahsis olunur. Bu gibilerin teka
ütlüklerinden evvel vefatları vuku bulursa ye
tim maaşları mafevk rütbe veya sınıf üzerinden
bağlanır. Hükmen veya sicîllen tekaüde sevkolunanlar kanunun bu müsaadesinden istifade
edemezler.) demekte ve 6 ncı maddesi de maaş
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tahsisine ait bir takım hükümler koyduktan son
ra (... altı ay ve ondan fazla hizmetler bir sene
sayılır. Altı aydan noksan olan müddetler tay
olunur. Ancak talebi üzerine tekaüt olanların
bilfiil yirmi beş seneyi doldurmaları şarttır.)
hükmünü koymaktadır.
Yorumu gerektiren olaya gelince : Bir tüm
generalin, bu rütbede 14 yıl, 10 ay, 14 gün ge
çen fiilî hizmetinin hesabında adı geçen altıncı
maddenin yukarda yazılı hükmünden faydala
narak 15 yıla iblâğı ve korgeneral rütbesinden te
kaütlüğünün icrası hakkındaki müracaatının
Sayıştay Umumi Heyetince reddi üzerine Askerî
Yargıtaya başvurması sonunda bu mahkemece,
6 ncı madde hükmünün bu tümgeneralin hizmet
müddetine uygulanması ve bir üst derece üzerin
den tekaüt edilmesi gerektiği hakkında veril
miş ve kesinleşmiş olan karar karşısında hâsıl
olan anlayış farkının yorum voliyle çözülmesi
gerekmiş ve keyfiyet bu sebeple Yüksek Mec
lise arzedilmiş bulunmaktadır.
Talep hakkında Millî Savunma Komisyonu,
16 ncı madde hükmünden istifade edebilmenin
şartı bir rütbede 15 yıl bilfiil kalmak olduğu bi
naenaleyh maddenin yorumlanmasına ihtiyaç ol
madığı ;
Maliye Komisyonu da, 16 ncı maddenin istis
nai bir hükmü ihtiva ettiği, bundan faydalan
mak istiyenlerin bu maddedeki şartları noksan
sız olarak ihraz etmiş olmalarının zaruri bulun
duğu ve bu sebeple maddenin tefsirine mahal
olmadığı;
Neticesine varmışlardır.
Komisyonumuzda yapılan tartışmalar sonun
da ;
16 ncı maddedeki, bir rütbede 15 yıl kalma
hükmünün, kalma kelimesi kullanılmak suretiy
le fiilî hizmet olarak kanun vazımca da kabul

edildiği sarih olmakla beraber 6 ncı madde ile
1683 sayılı Kanun içinde tasrih edilmiş ve teka
ütlük hesabına müessir olacak gerek fiilî ve ge
rek itibari müddetlerin toplamında bir yıl kesri
çıkarsa bu kesir hakkında nasıl bir usul uygu
lanacağına dair umumi bir hüküm konulduğu
da aşikâr bulunmaktadır. Binaenaleyh 16 ncı
maddedeki istisnai hükme bu kaidenin uygula
narak bir hesap yapılmasına imkân olmadığı
maddelerin sarahatinden anlaşılmakla beraber
Yüksek Meclisçe kabul buyurulan 695 ve 1048
sayılı Kararlarda itibari zamların filî hizmete
müessir olmıyacağı ve 1048 sayılı Kararda ay
rıca, 6 ncı maddenin altı aydan fazla kesirleri
nin seneye iblâğı hükmünün de itibari zamdan
başka birşey olmadığı sarahaten zikredilmiş bu
lunmasına binaen Komisyonumuzda Millî Sa
vunma ve Maliye Komisyonları gibi 16 ncı mad
de hükmünün sarih olup yoruma ihtiyacı bulun
madığı neticesine varmıştır.
Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek
Başkanlığa sunulur.
Başkan
Mardin
R. ErUn

Sözcü
Kastamonu
M. Akalın
Aydın
Ankara
M. Eriş
R. Alpman
Erzincan
İsparta
K. Turan
N. Pekcan
İzmir
Kastamonu
S. Dikmen
T. Coşkan
Konya
Malatya
Dr. M. F. Dûnda,r M. S. Eti
Ordu
Niğde
H.
Yalman
R. Gür soy
Trabzon
Tokad
R. A. Sevengil
A. R. Işıl

i <
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Kâtip
Ankara
F. öymen
Bolu
C. 8. Siren
İstanbul
E. Amaç
Kırklareli
K. Doğan
Manisa
F. Kurdağlu
Samsun
M. A. Yörük er
Urfa
A. Akam

S. Sayısı: 25
Sayıştayda açık bulunan bir üyelik için seçim yapılmasına dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe, Maliye ve Sayıştay komisyon
larından kurulan Karma Komisyon raporu (3/423)

T. G.
Saytştay Başkanhğt
Sayı -.303757,2146

10 .XI

. 1949

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Malûmu devletleri olduğu üzere 65 yaşını ikmal etmiş olması hasebiyle tekaüdü icra kılman
Âlim Özgen'den açılan Daire Başkanlığına 27 . IV . 1949 tarihinde üyeden Mehmet Ali Apak'm
intihap edilmesi dolayısiyle Sayıştay Heyetinde bir üyelik açık bulunmaktadır. Sayıştay Temyiz
Kurulunun müzakere nısahi; - Temyiz olunan kararı veren daire üyeleri hariç - heyetten 12 zatın
mevcudiyeti ile kabîl olmakta ve bir üyeliğin açık bulunması yüzünden bu kurulun çok defa mü
zakere nisabı temin edilememektedir.
Gerek Temyiz Heyetine, gerek Genel Kurula taallûk eden işlerin gerektiği gibi yürütülebil
mesini sağlamak için bahsi geçen üyeliğe, 2514 sayılı Sayıştay Kanununun 4 ncü maddesi hüküm
lerine göre Büyük Millet Meclisince bir zatın bir an önce seçilmesine müsaade buyurulmasmı en
derin saygılarımla arz ve rica ederim.
' | - f «•
Sayıştay Başkanı
8. Oran

Bütçe, Maliye ve Sayıştay Komisyonlarından Kurulu Karma Komisyon raporu
T. B. M. M.
Bütçe, Maliye ve Sayıştay
Karma Komisyonu
Esas No. 3/423
Karar No, 12

28 .XI.

1949

Yüksek Başkanlığa
Sayıştay'da açık bulunan bir üyelik için se
çim yapılmasına dair Sayıştay Başkanlığının
Yüksek Meclise sunulan 10 . X I . 1949 tarihli ve
2146 sayılı tezkeresi Bütçe, Maliye ve Sayıştay
Komisyonlarından toplu Karma Komisyona ha
vale Duyurulmakla adı geçen Komisyonlar bir
leşerek Sayıştay Başkanı da hazır olduğu halde
sözü edilen tezkere okunup görüşüldü.
Açık bulunan Sayıştay üyeliği için 2514 sa
yılı Sayıştay Kanununun 4 ncü maddesi gere
ğince iki aday gösterilmesi kararlaştırılmış ve
Sayıştay Başkanlığınca Komisyona tevdi edilen
diaire mensuplarından adı geçen kanunun tari
fine uygun olarak üye olabileceklerin listesiyle

Sayıştay kadrosu dışından adaylıklarını istiyen
iki Maliye mensubunun Meclis Başkanlığından
Komisyonumuza havale edilen dilekçeleri oku
nup incelenmiş ve Karma Komisyonda hazır bu
lunan 32 üyenin iştirakiyle yapılan seçimde
Sayıştay Başkâtip Vekili ve Başmurakiplerden
Niyazi Önceler 17 oy alarak salt çoğunluğu ka
zanmış ise de diğer üyelerde yeter çoğunluk
hâsıl olmadığından ikinci aday için seçim tek
rarlanmış vebu defa oya 29 üye katıldığından
seçim sonunda yapılan tasnifde yine Sayıştay
Murakiplerinden Ahmet Rakım Savcı 15 oy al
mak suretiyle yeter çoğunluğu kazanmıştır.
Şu hale ve Sayıştay Kanununun hükümleri-
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ne göre ilişik olarak kısa sicilleri sunulan Niya
si önceler ile Ahmet Rakım Savcı Sayıştay üye
ligi için Karma Komisyonca aday seçilmişlerdir
Sayıştay Kanunu, Karma Komisyona bildi
rilecek adaylar hakkında bir usul koymamış
ise de kanunun 4 ncü maddesinin birinci ,bend
bunların behemehal Yüksek Mektep mezunu
bulunmasını ve aynı maddenin ikinci bendinin
(C) fıkrası da taşıyacakları nitelikleri tâyin ve
tesbit etmekle bu vasıfları taşıyan her Devlet
memurunun adaylığa talip olmaları tabiî bu
lunduğundan bu defa Sayıştay dışından iki is
tekli de Komisyonun aday listesine katılmıştır.
Ancak bunların, kanunun tarif ve tavsifine
uygun durumları hakkında dilekçelerindeki
kendi bildirimlerinin resmî bir makamca tevsi
ki lüzumu hâsıl olmakla Maliye Bakanlığından
Komisyona davet edilen yetkili bir memurdan
bu bildirimlerin resmî kayıtlara uygunluğu hak
kında bilgi alınmıştır.
Bu vaziyet karşısında bir usul aksaklığı
mevcut olduğu neticesine varan Komisyonumuz,
bundan böyle Sayıştay kadrosu dışından talip
olacaklar hakkında Hükümetçe bir liste tanzim
edilerek Yüksek Meclise gönderilmesinin usul
ittihazını temenniye lâyık görmüştür.
Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Sözcü
Kâtip
Mardin
Kastamonu
Ankara
B, Erten
M. Akalın
F. öymen

Amasya
A. K. Yiğit oğlu

Ankara
M. Eriş

Bolu
C. S. Sirdn

Bolu
C. özçağîa-1

Eskişehir
//. Polatkan

Kastamonu
T. Coşkan

Kastamonu
A. Tokgözlü

Giresun
A. Ulus

Malatya
M. S. Eti

İsparta
Turan

Kırklareli
K. Doğan

Malatya
M. N. Zapçı
imzada bulunamadı

Manisa
/. Ertem
Ordu
# . Yalman
Tekirdağ
Z. E. Cezaroğlu
imzada bulunamadı
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Konya
Dr. M. F. Dündaı

Malatya
E. Doğan
imzada bulunamadı

Yozgad
K, Erbek

Erzincan
N. Pekcan

Eskişehir
i. Potubglu

istanbul
E. Amaç

Urfa
A. Akan

Aydın
R. Alpman

F.

Manisa
Kurdoğlu

Samsun
ö. Karataş
imzada bulunamadı
Samsun
M. A. Yörüker
Tokad
C. Kovalı

Urfa
E. Tekeli

Niğde
F. Ecer
A,

Sivas
Yurdakul
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içel Milletvekilliğine seçilen Dr. Ali Menteşoğlu'nun seçim tutana
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Tutanakları İnceleme Komisyonu Yüksek Başkanlığına
16 . X . 1949 tarihinde yapılan ara seçimind'1
İçel Milletvekilliğine seçilen Dr. Ali Menteşoğlu'nun seçim tutanağı hakkında vâki itiraz ve
şikâyetler Komisyonumuzca incelendi.
1 - Şikâyet ve itirazlar :
1. — Dosyasına ekli Mersin Merkez ilçesi
seçim kurulunun 18 . X . 1949 tarihli karar tu
tanağında :
«Mersin'in Şalına köyünün seçim tutanakla
rının incelenmesinde 1, 3, 4, 5 sayılı tutanaklar
da silinti ve tashihat yapılmış bulunduğundan
bu sandığa atılan oyların hükümsüz sayılması
na » ve
Aynı Kurulun yine dosya içinde bulunan
18 . X . 1949 tarihli diğer bir karar tutanağında :
« Mersin 'in Tepe köyüne konan 45 sayılı san
dığın tutanak ve defterleri geldiğinde yapılan
tetkik neticesinde :
Seçim Kanununa göre önceden hazırlanan
seçim defterlerinde adları bulunmıyan 43 vatan
daşın reyleri alınmış ve bunların bir liste halin
de seçim defterine eklenmiş bulunması ve
Seçim esnasında tutulması gerekli dört tuta
nağın tutulmamış olması,
Sebepleriyle kanuna uygun görülmiyen Te
pe köy seçim sonucunun ve verilen oyların ta
mamının hükümsüz sayılmasına » oy birliğiyle
karar verildiği yazılı bulunmaktadır.
2. — Anamur tlçesi seçim kurulunun dosya
ya ekli 17 . X . 1949 tarih ve 33 numaralı ka
rar tutanağı örneğinde şu olaylar mevzuubahis
edilmektedir:
1. — Bürolar tasnif edilerek serbest doktor
Ali Menteşeoğlu'nun 1496 ve Saliha özgören
29, Feyzi Bulut'un bir aded rey aldıkları ve ay
rıca 4 - 5 pusla ve bir aded reyin de renkli zarf
üzerine (Yani seçim kurulundan alman tarafın
üzerine) yazılmış olduğundan • dolayı kabul
edilmediği,

2. — Kılıç köyüne ait seçim bürosundan ge
len tutanak da ismi defterde olmadığı halde
altı şahsın seçim kurulunca deftere ilâvesi su
retiyle oylarının kullandırıldığının anlaşıldığı,
3. — Yine bu köy seçmen defterinin tetkikmda 153 parmak, imza ve mühür işaretleri
olduğu halde tutanakta oy kullanmış seçmen
lerin 170 olarak gösterilmiş olduğunun görül
düğü,
4. — Akyafa bürosundan gelen tutanağın
tetkiki neticesinde dört seçmenin oyunu kullan
dığı ve sandık açıldığında dört zarf çıktığı ve
zarfta dört rey Ali Menteşeoğlu'na ve bir rey de
Saliha özgören'e çıkmış olduğu» ve mezkûr
seçim kurulu üyelerinden Feyzi Bulut tarafın
dan seçim kurulu başkanlığına yazılmış olan
17 . X . 1949 tarihli yazı örneğinde;
«Kılıç ve Çaltıbükü bürosuna ait seçim def
terinin ve tutanağın tarafından tetkik edildiği
ve bu tetkik neticesinde:
1. — Seçim defterinde isimleri olmadığı
halde büroya müracaat eden altı kişinin ismi
nin sonradan deftere ilâvesiyle oylarının kul
landırıldığı,
2. Tutanakta oylarını kullanan seçmen sa
yısı 170 olarak gösterilmiş olduğu halde seç
men defterinde oylarını kullananlara ait olmak
üzere 151 imza ve parmak izi görülmüş olduğu»
kaydedilmekte ve Seçim Kanununa muhalif ol
duğundan kurulca tetkiki rica olunmaktadır.
3. Anamur Demokrat Parti ilce Başkanı
Esat Karakaya imzasiyle Anamur seçim kurulu
başkanlığına yazılan 17 . X . 1949 tarihli ve 19
sayılı şikâyetname örneğinde:
1. Bozdoğan köyü seçim sandığının ilce se
çim kurulunca köyün mezkûr olan evlerinin
arasında ve bir kapalı hücrenin bulunduğu ma
halde bulundurulması kararlaştırılmış olduğu
halde kanun ve karar hilâfına sandık mahalli-
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nin değiştirilerek köyden birkaç kilometre me
safede Anamur Çay kenarında ve hücresiz ola
rak rey alındığı,
2. Çarıklar Köyünde de seçim kurulunca
sandığın köyün bir buçuk kilometre batısında
otomobil yolunun Anamur çayı tarafında tarla
lar içinde bir mahalde bulundurulduğu ve hücresiz olarak oy alındığı ileri sürülmektedir.
»Şikâyetnamede
Bozdoğan'a
ail
vakıa
İÜ . X . 1949 tarihli aslen MaiakaJar Kö
yünden
olup
Bozdoğan'da oturan Süleymanoğlu İbrahim Gürbüz ve Bozdoğan Köyün
den llüseyiııoğlu Rıza Erdoğan taraflarından
hazırlanarak Demokrat Parti Başkanlığına ve
rildiği ifade edilen bir zabıt varakasına istinat
ettirilmekte ve bu zaptın bir sureti dosyaya ek
lenmiş bulunmaktadır.
Çarıklar- Köyündeki hâdisenin ise Parti baş
kanlığına Çarıklar Köyünden Halil "Ibrariıııoğ
lu Sadık Özdemir ve Mehmetoğlu Murat Erdal
ve Seferoğlu Mustafa Yalçın ve Mehmetoğlu
Dede Erdal'ın şifahen vâki beyanlarına müste
nit bulunduğu tebarüz ettirilmektedir.
Tl - Karar
Komisyonumuzca yapılan tetkik ve müzake
re neticesinde yukarda bahsi geçen hususlar
dan ••
1. Usulsüz bir tarzda silinti ve tashihler ya
pılmış olduğu görülmesinden dolayı Mersin'in
Şahna Köyüne ait 1, 3, 4, 5 sayılı tutanaklar ile,
Seçim defterlerine isimleri sonradan ilâve
edilmek suretiyle 43 vatandaşa oy kullandırıl
mış bulunmasından dolayı Mersin'in Tepe Köyü
ne konan 45 numaralı sandığa ait reylerin hü
kümsüz sayılarak nazarı itibara alınmaması
hakkındaki Mersin İli Seçim Kurulunun kararı
Seçim Kanunu hükümlerine uygun bulunmuş
tur.
2. Anamur İlçesi Seçim Kurulunun tutana
ğında mevzubahs edilen hususlar ile Anamur
Demokrat Parti Başkanı Esat Karakaya'nm şi
kâyetnamesinde ileri sürülen vakıaların, îl Se
çim Kurulunca incelenmediği ve bir karara bağ
lanmadığı anlaşılmaktadır.
Anamur îlcesi Seçim Kurulunun Karar tutanağuım birinci maddesinde bahsedilen ve tasnif
te itibara alhnııadığı gösterilen altı oyun hangi
sandıklara ait olduğu belirtilmemiş ise de usul
süz atılmış olduklarına göre iptal edilmiş olmala

rı Seçim Kanunu hükümlerine uygun bulunmuş
tur.
Mezkûr kurul üyelerinden Fevzi Bulut tara
fından tesbit ve seçim kurulunun karar tutana
ğında mevzubahs edilen Kılıç Köyüne ait seçim
de, deftere sonradan isimleri ilâve edilmek sure
tiyle allı vatandaşa oylarının kullandırılmış olma
sı kanuna aykırı olduğu gibi seçim defterinde 151
seçmenin imza, mühür ve parmak izi bulunduğu
halde tutanakta oy verenlerin 170 olarak gösteril
miş bulunması secimi ve tasnifi talil etmektedir.
Bu itibarla bu sandığa ait olup tutanakta 170
olarak tesbit edilen oyların da hükümsüz sayıl
ması muvafık telâkki edilmektedir.
Bozdoğan ve Çarıklar köylerine ait sandık
mahallerinin yerlerinin seçim bürolarında, son
radan değiştirildiği ve oyların hüeresiz o'arak
alındığı yolunda. Demokrat Parti Başkanı Rsat
{varakaya tarafından ileri sürülen şikâyet ve iti
raza gelince:
Seçim Kanununun 21 nci. maddesi Seçim Ko
misyonlarının büro merkezinde sandığın konu
lacağı mahalli belirterek 20 nci maddedeki usu
le göre yayınlamalarını ve ayni kanunun 24
nc'ü maddesi de komisyonların sandık mahallin
de münasip görülecek miktarda kapalı oy yer
leri hazırlamalarını âmir bulunmaktadır.
Sandık mahallinin bu hükme göre Önceden
tesbit ve ilân edilmemesi veya sonradan usulsüz
olarak mahallinin değiştirilmesi ve seçmenlerin
oylarını serbestçe kullanmalarını temin için
hücrek-ı* gösterilmemesi kanuna aykırı hallerdir.
Bu. türlü yolsuz muameleler dolayısiyie yapıl
mış olan seçimlerin hükümsüz sayılıp sayıl ma
niası keyfiyeti her vakıa, ve hâdiseye ve bunla
rın. ve oylara, tesir derecesine göre mütalâaya
alınmak gerekir.
Bu ııoktai nazardan ve kanuna, aykırı hare
ket edenler hakkında yapılacak kovuşturma ne
ticesinde bu köylerdeki seçimlerin de iptali ge
rekeceği ihtimalini de göz önünde tutarak vâki
tctkikımızda İçel seçimlerinde rakipleri, arasın
da en çok rey almış olanın 143 oyuna mukabil
34 947 oy kazandığı anlaşılan Dr. Ali Menteşeoğlu'nun seçimini mevzuubahis hâdiselerin talil
edem iveceği ve mezkûr şikâyet konusu teşkil
eden iki hâdise hakkında seçim suçu olarak ay
rıca kovuşturma yapılması için alâkalı merci
leri ııezdinde gereğine tevessül edilmekle bera
ber Ali Menteşeoğlu'nun seçim tutanağının ka-
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Manisa
İstanbul
Komisyonda bu Dr. M. N. Otaman
lunmadım evrakı
okudum imza edi
yorum
A. K. Silivrüi

bulu muvafık olacağı görüşüne varılmıştır.
Keyfiyet saygı ile arzolunur.
4 Numaralı Hazırlama Ko.
Başkanı
Sözcü
Kırşehir
Edirno
M. Nedim Gündüzalp

Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Tutanakları İnceleme Komisyonu
Esas No. 5/108
Karar No. 4

28 . XI . 1949

Yüksek Başkanlığa
içel Milletvekilliğine seçilen Ali Menteşoğiu'nun seçim tutanağına vâki itiraz üzerine
iş komisyonumuza havale buyrulmuş ve içtüzük
hükümlerine göre ad çekme ile 4 numaralı Ha
zırlama Komisyonuna tevdi edilmiş idi.
Hazırlama Komisyonunca yapılan inceleme
sonunda: Bâzı sandıklara ait oyların esasen
tasnife ithal edilmediği ve diğer vakıaların da
neticeye müessir bir mahiyet taşımadığı görü
lerek tutanağın kabulünün muvafık olacağı
neticesine varılmıştır.
Komisyonumuzca yapılan incelemede: îçel
Merkez îleesi Seçim Kurulu kararı ile bâzı köy
lere ait sandıklardan çıkan oyların tasnifte na
zarı itibara alınmadığı ve bâzı seçmen defter
lerine sonradan vâki ilâve ve bâzı tutanakların
tanzim edilmemiş olması dolayısiyle bu oyların
muteber addedilemiyeceği neticesine varılarak
tasnifte yekûna ithal edilmemişler.
Anamur İlçesinde bâzı sandıklarda oyların
zarf üzerine yazıldığı seçim defterlerine isimler
ilâve olunduğu. Kılıç Köyüne ait sandıktan
170 oy çıktığı halde seçmen defterlerinde 153
kişinin mühür veya işareti bulunduğu diğer
bir sandıkta defterde ismi olmadığı halde 6 ki
şinin oy kullandığı ve Bozdoğan ve Çarıklar

köylerine ait seçim sandıklarının tesbit edilen
mahalden başka yere konduğu ve hücre bulun
madığı iddia olunmuş ise de bu suretle husule
gelen hâdiselere taallûk eden oyların bir kıs
mının esasen tasnife ithal olunmadığı ve diğer
lerinin de neticeyi tali! etmiyeceği zira Ali
Menteşoğlu'nun 34947 oy almış ve kendisinden
sonra en çok oy alanının oy yekûnu' da 143 bu
lunmuş olduğu göz önünde tutularak Ali Menteşoğluna ait seçim tutanağının Kamutayın tas
vibine arzına oy birliğiyle karar verilmiştir.
Yüksek Başkanlığa sunulur.
Tutanakları İnceleme K. Başkanı
Sözcü
İsparta
Kırşehir
Kemal Turan
S. Kurutluoğlu
Kâtip
Ankara
Urfa
Ankara
F. Çubukçu
E. Tekeli
E. öymen
Balıkesir
Ankara
Edirne
M. Akpınar M. N. Gündüzalp
R. Börekçi
Gazianteb
Gazianteb
Giresun
Gl. A. Atlı
A. Ulus
Dr. M. Canbolat
Konya
Manisa
İstanbul
S. Ergun Dr. M. N. Otaman
A. K. Silivrüi
Rize
Niğde
Dr. F. Kurtuluş
/. R. Soyer
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S. Sayısı: 27
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun 5 nci maddesinin
değiştirilmesi hakkında Kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu
(1/518)
T. C.
Başbakanlık
Muamelât Umum Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
. Sayı : 71-1272, 6-803
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Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
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Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 16 . I I . 1949 tarihinde
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılmış olan 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Ka
nununun 5 nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunul
duğunu saygılarımla arzederim.
Başbakan
- • •• •
-. A
Ş. Günaltay
?

••"-•••

GEREKÇE

Ziraat Bankasına bugünkü şekli veren 1937 tarihli ve 3202 sayılı Kanun Bankanın nominal
sermayesini 100 milyon lira olarak tesbit etmiş ve sermayenin çoğalmasına yarıyan kaynakları
genişletmiştir. Bankanın ödenmiş sermayesi son on yıl zarfında ehemmiyetli miktarlarda artmış
ve hâlen 85 milyon liraya yaklaşmıştır. 1950 yılı sonunda (100) milyon liralık nominal sermaye
tamamen ödenmiş vaziyete gelecektir.
Köylüye ve çiftçiye kredi vermek maksadiyle kurul muş olan Ziraat Bankası zirai maddelerin
yetiştirilmesi için kredi açmaktadır. Zirai kredilerin umumi maksatları çiftçinin işletme serma
yesi unsurlarını tamamlamak, zirai istihsali verimlendirmek ve iyileştirmek, çiftçiyi zirai işletme
ye sahip kılmak ve zirai mahsullerin sürüm ve satışını kolaylaştırmaktır. Büyük, orta ve küçük
her türlü zirai işletmelerin türlü türlü istihsal işleri için az veya çok kredinin yardımına ihtiyaç
ları vardır. Yıllık istihsal masraflarının karşılan ası, canlı ve cansız demirbaşların ve istihsal va
sıtalarının temini, arazi satın alınması bağ ve bahçelerin imarı ve yeniden tesisi, hayvancılığın
geliştirilmesi ve ziraat sanatlarının ilerletilmesi şleri için kredi jo\\\ ile yardım yapılması icap
!
etmektedir.
^'; ;
-^
Köylümüzün ve çiftçimizin zirai krediye olan ihtiyacının yıldan yıla artmakta olduğu banka
nın ödünç para verme muamelelerinin seyrinden ve alâkalıların yaptıkları müracaatlardan anla
şılmaktadır. Bilhassa son on yıl zarfında zirai k edi isteği daha ziyade artmıştır. 1938 yılında
Ziraat Bankasından ve münhasıran Bankaca finanse edilmekte olan kredi kooperatiflerinden ödünç
para alan müstahsıllarm sayısı (600 000) iken bu rakam 1948 yılında (1 100 000) e yükselmiş
tir. Bankaca doğrudan doğruya müstahsıllara, kredi ve satış kooperatiflerine verilen ödünç pa
raların tutarı 1938 yılında (40. 6) milyon lira iken bu miktar 1947 sonunda (243) milyon liraya
varmıştn.
Türkiye'mizde çiftçi ailelerinin sayısı (3) milyondur. Kredi müesseselerinden borç para alan
ların sayısı ile umum çiftçi ailesi sayısı karşılaştırıldığı takdirde yurdumuzda zirai krediden he
nüz faydalanmıyan daha yüz binlerce çiftçi ailesinin mevcut olduğu anlaşılır.
Bilindiği üzere 1940 yılından sonra zirai mahsul fiyatlarının yükselmesiyle birlikte her türlü zirai
istihsal masrafları da ehemmiyetli miktarlarda artmıştır. Ziraat aletlerinin, makinelerin, çift ve da
mızlık hayvanların fiyatları harbden evvelisine nazaran mühim nispetlerde çoğalmıştır. Ziraat işle
rinde çalıştırılan amele yevmiyeleri de artmıştır. Bu fiyat yükselişleri zirai krediye olan ihtiyacı
artırmaktadır. Bir yandan çiftçi ailelerinin kendi ihtiyaçları, diğer taraftan ziraatin kalkınmasiyle
ilgili olan birçok lüzumlu ve faydalı tesislerin vücuda getirilebilmesi için zirai krediye büyük öl
çüde ihtiyaç vardır.
%

,
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Muhtelif kaynaklardan faydalanılarak yapılan tahminler neticesinde memleketimizde son yıllar
durumuna, göre ve zirai kalkınma vadisinde büyük hamlelerin icabettirdiği krediler hariç olmak üze
re yıllık zirai kredi ihtiyacımın umumi miktarı 400 - 500 milyon lira etrafında toplanmaktadır. Zira
at Bankası sermaye kifayetsizliği yüzünden kredi isteklerinin hepsini karşılayamamaktadır. İstek
ler çoğaldıkça ve buna yetecek kaynak bulunmadıkça banka evvelâ küçük çiftçilerin ihtiyacını
karşılamayı düşüumekte ve şahıs hadlerini azaltmaktadır. Bu suretle en verimli olabilecek kredi
lerden kesmek mecburiyeti hâsıl olmakta ve küçülen krediler iktisadi karekterini kaybetmektedir.
Kredinin kifayetsizliği yüzünden birçok bölgelerde çiftçilerimizin çalışma güçleri daralmaktadır.
Bunun da umumi istihsal üzerinde menfi tesirler icra edeceği aşikârdır.
Bir taraftan memleketin esasen ger: kalmış olan zirai durumu ve diğer taraftan son yıllarda sü
ratle değişen istihsal şartları ve maliyetler göz önünde tutulduğu takdirde memleketin umumi zirai
kredi ihtiyacın» n tamamen karşılaıımamakta olduğu bir gerçek olarak tezahür eder. Bilhassa orta ve
uzun vadeli kredileri artırabilmek için banka sermayesinin çoğaltılmasına kati lüzum vardır.
Ziraat Bankasının sermayesini artıran kaynaklar 3202 sayılı Kanunun 5 nci maddesinde belirtil
miştir. Bu kaynaklar, banka kârlarmaı % 25 si, De det Hazinesinden umumi bütçeye konacak tahsisat
yekûnunun % 1/2 nispetinde yapılan yardımla Arazi Yergisinden verilen % 6 hisseye inhisar etmekte
dir. Banka sermayesi bu kaynaklarla beslenmektedir. Bu kaynakların sermayeyi artırma kuvveti mütevazi bir ölçüdedir. Banka sermayesinin yıllık normal artış ölçüsü ile büyük âcil ihtiyaçları karşıla
mak imkârv yoktur. Banka sermayesini besi iyen kaynaklar, bütçeye konan tahsisat tutarının yüzde ya
rımı, banka kârının yüzde yirmi beşi ve Arazi Vergisinin yüzde altısı banka sermayesinin hızla artırıl
masını ve dolayısiyle yıldan yıla büyük ölçüde artan zirai kredi ihtiyacını karşılamayı sağlıyaeak
kuvvette değildir.
Bu itibarla T. C. Ziraat Bankası sermayesinin gerektiği nispet ve müddette çoğaltılabilmesi
Devlet Hazinesinden yapılacak yardımların ölçüsüne bağlıdır.
3202 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (ç) fıkrasında Banka sermayesini artırmak için Devlet
çe fevkalâde mahiyette tahsisat verilmesi imkânı da derpiş olunmuştur.
Arzolunan mülâhazalarla T. C. Ziraat Bankası sermayesinin (100) milyondan (300) milyon
liraya çıkarılması uygun görülmüş ise de. bugünkü mevcut imkânların müsait bulunmaması mu
vacehesinde. sermaye artırımlımı iki merhalede yapılması, ve ilk merhale olarak şimdilik sermaye
nin (200) milyon liraya çıkarılması daha uygun olacağı mütalâasiyle, 3202 sayılı T. C. Ziraat Ban
kası Kanununun 5 nci maddesi. Banka itibari sermayesinin 200 milyon liradan ibaret olduğu şek
linde değiştirilmiştir.

Bütçe Komisyonu raporu
T. B. M M.
Uutcc Komisyonu
Ksas No. î/518
Karar Xu. 7

28 . XI . 194.9

Yüksek Başkanlığa
3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun 5 nci maddesinin değiştirilmesi
hakkında Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın 8 . III . 1949 tarihli ve
6/800 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan
Kanım tasarısı Komisyonumuza havale buyurulm akla Pd'onomi ve Ticaret Bakanı Vedad Di'-leli, Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve Malî Kon
trol Genel Müdürü ile Hazine Genel Müdir-

Yardımcısı ve adı geçen Banka Genel Müdürü
hazır oldukları halde incelenip görüşüldü.
3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat
Bankası Kanununun beşinci maddesi bankanın
itibari sermayesini 100 milyon lira olarak kabul
edip bunun da beş muhtelif kaynaktan gelecek
paralarla loplaacağmı tesbit etmiş bulunmaktadır.
Madde hükmüne göre bu kaynaklar;
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a) Eski Türkiye Ziraat Bankasından dev
redilen sermaye,
b) Arazi Vergisinin % 6 sı,
c) 1938 malî yılından itibaren Umumi Büt
çeye konacak ödenekler genel toplamının yüzde
1/2 si nispetinde her yıl Hazinece ödenecek
paralar,
ç) Kanunda zikredilenler dışında Devletçe
fevkalâde olarak verilecek ödenek,
d) Bankanın yıllık safi kârlarından ayrı
lacak kısımdan ibarettir.
Bankanın bu kaynaklardan elde ettiği para
larla ödenmiş sermayesi bu yıl sonunda 100 mil
yonu dolduracıktır.
1940 yılından sonra zirai mahsul fiyatlarının
yükselmesiyle birlikte her türlü zirai istihsal
masraflarının da artmış olması, ziraat alet ve
makineleriyle çift ve damızlık hayvan fiyatla
rının yükselmiş bulunması, işçi gündeliklerinin
artışı, zirai krediye olan ihtiyacı da geniş mik
yasta çoğaltmış bulunduğundan bankanın gerek
öz sermayesiyle ve gerek malî imkânlarla elde
edebildiği paralarla köylü ve çiftçinin bu geniş
ihtiyacını karşılıyamadığı anlaşılmakta ve ser
mayesinin artırılması bir zaruret halinde belir
mektedir.
Bu zarurete binaen, yukarda adı geçen kay
naklardan gelen paraların bugünkü gibi yine
banka sermayesine akışını sağlıyabilmek üzere
itibarî sermaye miktarının 100 milyondan 200
milyona çıkarılmasını temin maksadiyle hazır
landığı yapılan incelemelerden ve açıklamalar
dan anlaşılan tasarı, esas itibariyle Komisyonu
muzca kabule değer 'görülmüştür.
Alman izahlara göre 1938 yılında bankadan
ve bankaca finanse edilen kredi kooperatifle
rinden kredi temin eden müstahsil toplamı 600
bin iken bu miktarın 1948 yılında (1 100 000)
e yükseldiği ve açılan kredinin de yine bu ta
rihlerde 40,6 milyondan 243 milyona yükseldiği
anlaşılmıştır. Türkiye'de üç milyon çiftçi ailesi
buluriduğundan bunlardan bir kısmı kendi ge
lirleriyle istihsallerini düzenlemiş olsalar dabi
yine yüzbinleri aşan çiftçi ve köylünün kredi
ihtiyacının cevapsız kaldığı aşikâr bulunmakta
dır.
Kaldı ki, memleketimizin son yıllar durumu
na göre zaruri olan büyük kalkınma hamleleri
bariç tutulmak şartiyle çiftçi ve köylümüzün
yalnız yıllık çevirme kredisine olan ihtiyacı,

yetkili makamlarca yapılan tahminlere göre
400 - 500 milyon lira raddesindedir.
Gerçe Hükümet bütün bu şartları ve duru
mu göz önünde bulundurarak 5282 sayılı Kanun
ile Marşal plânı gereğince getirilmekte olan
ziraat alât ve makinelerinin satış bedellerinin
safi bakiyelerinin her yıl sonunda bu banka ser
mayesine katılmasını sağlamak suretiyle yeni
kaynaklar temini yolunda önemli bir hamle
yapmış ise de yukarki izahlara göre bugünün
asgari ihtiyacını teşkil eden banka sermayesinin
daha kısa zamanda terakümünü temin edecek
yeni imkânların bulunması zirai kredi dâvamı
zın hallini sağlıyacak başlıca unsur olarak Ko
misyonumuzca tesbit edilmiş ve bu cihetin Hü
kümet tarafından ehemmiyetle nazara alınması
temenniye değer görülmüştür.
Bu tasarı ile banka sermayesinin, ilk merha
le olarak, yüz milyondan iki yüz milyona yük
seltilmesi istenmektedir. Bugünün asgari ihtiyaç
ölçüleri ile dahi sermayenin 300 milyon liraya
çıkarılması zaruri görüldüğünden ve bunun iki
merhalede ifadesi yerine şimdiden 300 milyon
lira olarak ifadesinde bir mahzur görülmedik
ten başka varılacak ilk hedefin 300 milyon lira
olması bankanın ihtiyacı bakımından icaba daha
uygun bulunduğundan Komisyonumuz' itibari
sermayenin 300 milyon olmak üzere tesbitini
Hükümetle de mutabık kalınarak kabul etmiştir.
Bu suretle tasarının birinci maddesinde yal
nız sermaye miktarı değiştirilmiş ve diğer mad
deleri de ayniyle kabul edilmiştir.
Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığ sunulur.
Başkan
Başkanvekili
Sözcü
Mardin
Diyarbakır
Kastamonu
R. Erten
t. H. Tigrel
M. Akalın
Kâtip
Ankara
Aydın
Bolu
F. öymen
R. Alpman
G. 8. Siren
Diyarbakır
Eskişehir
Eskişehir
§. Vluğ
A. Oğuz
A. Potuoğht
Kastamonu
Kırklareli
Kırşehir
T. Coşkan
K. Doğayı
Ş. Torgut
Konya
Malatya
Manisa
Dr. M. F. Dündar
M. S. Eti
F. Kurdoğlu
Niğde
Ordu
Trabzon
R. Gürsoy
H. Yalman
A. R. Işü
Urfa
A. Akan
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HÜKÜMETİN

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTlRlŞl

TEKLİFİ

3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası
Kanununun 5 nci maddesinin
değiştiribnesi
hakkında Kanun tasarısı

3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Banka
sı Kanununun 5 nci maddesinvn \ değiştirilmesi
hakkında kanun tasarısı

MADDE 1. —• 3202 sayılı Kanunun beşinci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının iti
bari sermayesi iki yüz milyon liradır ve aşağıda
yazılı unsurlardan teşekkül eder:
a) Türkiye Ziraat Bankasından devir ala
cağı sermaye,
b) 1454 sayılı Kanun mucibince Arazi
Vergisinin Türkiye Ziraat Bankasına ait bulu
nan % 6 sı,
c) 1938 malî yılından itibaren Umumi Büt
çeye konacak tahsisat yekûnunun % 1/2 (Yüz
de yarımı) nispetinde her yıl Hazinece tediye
olunacak paralar,
ç) Bu kanunda zikredilenler haricinde
Devletçe fevkalâde olarak verilecek tahsisat,
d) Bankanın yıllık safi kârından ayrılacak
kısmı.

MADDE 1. — 3202 sayılı Kanunun beşinci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir -ı
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının iti
bari sermayesi üç yüz milyon liradır ve aşağıda
yazılı unsurlardan teşekkül eder:
a) Türkiye Ziraat Bankasından devir ala
cağı sermaye,
b) 1454 sayılı Kanun mucibince Arazi Ver
gisinin Türkiye Ziraat Bankasına ait bulunan

MADDE 2. — Bu kanun yayımı
yürürlüğe girer.

MADDE 2. — Hükümetin ikinci
ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 3. ~
yürütür.
Başbakan
S. Günaltay

•%.6 sı,

tarihinde

Bu kanunu Bakanlar Kurulu

Devlet Bakanı
ve Dış. B. V.
İV. E. Sümer
Millî S. Bakanı
77. Çakır
Dışişleri Bakanı

c) 1938 malî yılından itibaren umumi büt
çeye konacak tahsisat yekûnunun ]% 1/2 (yüz
de yarımı) nispetinde her yıl Hazinece tediye
olunacak paralar,
ç) Bu k a n ı n d a zikredilenler haricinde Dev
letçe. levkalP.de olarak verilecek tahsisat,
d) Bankanın yıllık safi kârından ayrılacak
kısmı.

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi
ayniyle kabul edilmiştir.

Devlet Bakam
Başbakan Yardımcısı
İV. Erim
Adalet Bakanı
Fuad Sirmen

Millî Eğitim Bakanı
Eko. ve Ticaret Bakam
C. 8. Barlas
Gümrük ve Tekel Bakanı
Dr. F. §. Bürge
Ulaştırma Bakanı
Dr. Kemal Satır

içişleri Bakanı
E. Erişirgü
Maliye Bakam
1. R. Aksal
Bayındırlık Bakanı
Ş. Adatan
Sa. ve So. Y. Bakam
Dr. K. Bayizit
Tarım Bakanı
Cavid O rai
Çalışma Bakam
Reşat Ş. Sirer

«••>»»

maddesi

••
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