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dürlüklerinin birleştirilmesi hakkında Ka
nun tasarısı ile Gümüşane Milletvekili Tah
sin Tüzün'ün, Toprak İşleri, İskân ve Ta
pu ve Kadastro Genel Müdürlüklerinin 
birleştirilmesi hakkında Kanun teklifi ve 
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•3. — Tekirdağ Milletvekili Ziya Ersin 

Cezaroğlu'nun, tarım makineleri ve pul
luklarla tarımda kullanılan her nevi alet
ler, araçlar ve bunların yedek parçaların
dan Gümrük ve Tekel ve Bütçe Komis
yonları raporları (2/211) 522:530,538,545, 

570:573 
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4. 1946 yılı rekoltesi tütünümüzden 
İsviçre'ye yapılacak ihracata mukabil aynı 
tutarda bâzı emtianın İsviçre'den memle
ketimize ithali için İsviçre ile yapılan An
laşmanın onanması hakkında Kanun tasa
rısı ve Ticaret Komisyonu raporu (1/559) 530: 

531,555,557,561,578:581 

5. — Ordu mensuplariyle Emniyet Ge
nel Müdürlüğü ve Gümrük muhafaza ve 
muamele sınıfı kadrolarında çalışanlara 
birer er tıymı verilmesi hakkındaki 4367 
sayılı Kanuna ek 4786 sayılı Kanunun 1 
nci maddesinin değiştirilmesine dair Ka
nun tasarısı ve Millî Savunma ve Bütçe 
Komisyonları raporları (1/692) 531:532 

6. —• Subaylar Heyetine mahsus Terfi 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu Kanuna geçici maddeler ek
lenmesine dair Kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma ve Bütçe Komisyonları raporları 
(1/693) 532:545,545:555,557,574:577 

7. — Subay ve Askerî Memurların Ay
lıkları hakkındaki 3661 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılmasına dair olan 4989 sa
yılı Kanunun 1 nci ve 4600 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesinin değiştirilmesi ve bu ka
nuna geçici iki madde eklenmesi hakkında 
Kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Bütçe 
Komisyonları raporları (1/694) 546:555 



Sayft 
8. — Çiftçiyi Topraklandırma hakkın

daki 4753 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin «değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı 
hükümler eklenmesine dair Kanun tasarısı 
ile Trabzon Milletvekili Mustafa Tarakçı-
oğlu'nun, yayla ve meraların köylerin tü-

Sftjrf* 
zel kişiliklerine tahsis kılınması veya ka
mulaştırılmaları hakkında Kanun teklifi 
ve Tarım, İçişleri Komisyonları raporları 
ile Maliye Komisyonu mütalâası ve Adalet 
ve Bütçe Komisyonları raporları (1/315, 
2/82) 555,555:561 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 
Gümrük Kanununun 17 nci maddesine bir 

0 -MiKrh Eklenmesine" dair olan Kanun teklifinin, 
Turizm müesseselerini Teşvik Kanunu tasarısı 
nı înceliyen Geçici Komisyona verilmesi ve bu 
Komisyona Gümrük ve Tekel Komisyonundan 
da üç üyenin katılması, uygun görüldü. 

Tapulama Kanunu, kabul olundu. 
Çiftçiyi Topraklandırma hakkındaki Kanu

nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
Kanuna bâzı hükümler eklenmesine dair oları 
Kanun tasarısının Komisyondan gelen geçici 8 
nci maddesi üzerinde bir müddet görüşüldü. 

Birleşime ara verildi. 

1kinci Oturum 
Çiftçiyi Topraklandırma hakkındaki Kanu

nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
Kanuna bâzı hükümler eklenmesine dair olan 
Kanun tasarısının geçici 8 nci maddesi, tekrar 
Komisyona verildi. 

Köy okulu öğretmen evi, Köy sağlık memur-. 
lan ve ebeleri evleri inşa ettirilmesi hakkındaki 
5210 sayılı Kanuna ek Kanun, kabul olundu. 

Denizyolları İşletmesi hakkındaki 2239 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
ne dair olan Kanun, kabul edildi. 

Kars Vilâyetiyle Bayazit, Erzurum ve Ço
ruh vilâyetlerinin bâzı parçalarında muhacir 
ve sığıntıların yerleştirilmesine ve yerli çiftçile
rin topraklandırıimasma dair Kanunda değişik
lik yapılması hakkındaki Kanun tasarısının 
maddelerinin görüşülmesi, bitirilerek tümü açık 
oya konuldu. 

Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlükleri
nin birleştirilmesine dair olan Kanun tasarısı
nın 9 maddesi kabul edildi. 

Açık oya konulan Kanun tasarısına verilen 
oylarda çokluk bulunmadığından; 

1 7 . 1 0 . İ950 Cuma günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili 
Trabzon Milletvekili 

R. Kar ademiz 

Kâtip 
Manisa Milletvekili 

H. Öziarhan 

Kâtip 
Tunceli Milletvekili 

Necnıeddin Sahir Sılayı 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Önergeler 
1. — Kocaeli Milletvekili İsmail Rüştü Ak

sal'm, Dilekçe Komisyonunun 16 . I I . 1950 ta
rihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2931 sayılı 
Kararın 'Kamutayda görüşülmesine dair öner
gesi (4/208) (Dilekçe Komisyonuna); 

2. — Kocaeli Milletvekili İsmail Rüştü Ak 
sal'ın, Dilekçe Komisyonununun 16 . I I . 1950 ta

rihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2927 sayılı 
Kararın Kamutayda görüşülmesine dair öner
gesi (4/208) (Dilekçe Komisyonuna); 

3. — Kocaeli Milletvekili İsmail Rüştü Ak
sarın, Dilekçe Komisyonunun 16.11.1950 
tarihli Haftalık Karar cetvelindeki 2973 saydı 
Knrarnı. Kamutayda görüşülmesine dair öner
gesi (4/208) . (Dilekçe Komisyonuna); 
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Raporlar 

I 4. — Niğde Milletvekili Hüseyin Ulusoy'-
ıııjı, Gümrük Kanununun 17 nei maddesine b'n-
fıkra eklenmesi hakkında Kanun teklifi ve Geçı-
eij Komisyon raporu (2/2))5) (Gündeme) ; 

5. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğiu'-

1950 O : İ 
nun, Hafta Tatili Kanununun 5 nci maddesini 
tadil eden 9o6 sayılı Kanununun 4 neü maddesi
nin değiştirilmesi hakkındaki 3062, sayılı Kamı-' 
nun 1 nei maddesinin değiştirilmesine dair Ka
nun teklifi ve Çalışma Komisyonu mütalâası ile 
leişlcri Komisyonu raporu (2/188) (Gündeme) 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,5 

BAŞKAN — Başkanvekili Feridun Fikri Düşünsel 

KÂTÎPLEE —Hilmi Öztarhan (Manisa), Dr. Aziz Uras (Mardin) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — İKİNCİ DEFA OYLANAN KANUNLAR 

oya sunulman. 1. — Kars İli ile Bay azil, Erzurum ve, Ço
ruh İllerinin bâzı parçalarında, muhacir ve sı 
ğıntüarın yerleştirilmesine ve yerli çiftçilerin 
topr'aklandırılmasına dair olan Kanunda değişik
lik yapılması hakkındaki Kanunun ikinci defa 

BAŞKAN — Bu tasarı geçen birleşimde oya 
arzedilmişti. Yeter sayı hâsıl olmadığı için 

tekrar ;v]ik oyunuza sunuyorum. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. —• îskân ve Toprak İşleri Genel Müdür 
iliklerinin birleştirilmesi hakkında kanun tasa-
sarısı ile Günıüşane Milletvekili Tahsin Tüzün'ün, 
Toprak İşleri, İskân ve Tapu ve Kadastro Ge
nel Müdürlüklerinin birleştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Adalet ve Sağlık ve Sosyal Yar 

• dım Komisyonları mütalâalariyle Bütçe Komis
yonu raporu (1/534, 2/193) 

BAŞKAN — Tasarının onuncu maddesinde 
kalmıştık, onuncu maddeden itibaren görüşülme
sine başlıyoruz;. 

MA DDK 10. — Toprak ve İskân İşleri Genel 
Müdürlüğü aylıklı kadroları, bağlı (1) sayılı cet
velde gösterilmiştir. 

ABDÜRRAHMAN KONUK (Bursa) — 
Efendim; bu kanunun dünkü görüşülmesi sıra
sında ikinci maddede, bir, altıncı şube eklen
mesi ve üçüncü maddede bu şubenin vazifele
rinin nelerden ibaret olduğu, hakkındaki teklif
lerim yüksek Heyetinizce kabul edilmişti. Bıı 

maddeler buna göre tesis edilmişti. Buna na
zaran altıncı şubenin kadrosunun tesbiti bakı 
ııımdan bu maddeye bağlı bir sayılı cetvelde de
ğişiklik yapılması gerekmektedir. Bunun için bu 
şubenin kadrosunu temin bakımından yetmiş lira 
aylıklı bir müdür, elli lira aylıklı bir yardımcı, 
otuz lira aylıklı üç memurun ilâvesi gerekmek
tedir. Bu bîr sayılı cetvel esasen bugün Toprak 
İşleri Genel Müdürlüğünde mevcut olan üç mü
şavir, iki müşavir olarak gösterilmiştir. Fakat iki 
genel müdürlük birleştirildiğine nazaran, esa
sen bir genel müdürlükte üç müşavir bulunduğu 
halde, iki genel müdürlüğün bütün işlerini iki 
müşavirle idareye imkân olmadığından bu cet
velde yazılı iki müşavirin de üç müşavire çıka
rılmasını teklif ediyorum. Bu husustaki öner
gemin kabulünü rica ederim. 

Yüksek Başkanlığa 
Bir sayılı cetvele 80 lira aylıklı bir müşavir

lik ile 70 lira aylıklı bir müdür, 50 lira aylıklı 
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3 .1950 O : 1 B : 6? 17. 
bir yardımcı ve 30 lira aylıklı üç memurun ilâ
vesini teklif ederim. 

Bursa Milletvekili' 
Abdürrahman Konuk 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonu ne düşünü
yor? 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAF
FER AKALIN (Kastamonu) — Bütçe Komis
yonuna verilmesini rica ederim. 

BAŞKAN — Yani dikkate alınarak mı, alın
ın lyarak mı? 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAF
FER AKALIN (Kastamonu) — Müsaade buyu
rursanız arzedeyim. 

Efendim, kadroya ilâvesi teklif edilen me-
ınurlaıdan bir kısmı dün Yüksek Kamutayın 
prensipini kabul ettiği altıncı şubede tavzif edil
mesi lâzımgelen memurların kadrosunu ihtiva et
mektedir. 

Şimdi, prensip itibarîyle kabul buyurulmuş 
olduğuna göre, bu altıncı şube için yeteri ka
dar memur kadrosunun kanunun kadro cetveline 
eklenmesi zarureti vardır. Bunların sayısı, ay
lık dereceleri ayrıca Bütçe Komisyonu tarafından 
tetkika muhtaç olduğu gibi, Sayın Abdürrahman 
Konuk arkadaşımızın bu altıncı şube ile ilgisi ol-
mıyan bir müşavirliğin ilâvesi teklifi de vardır. 

Bu bakımdan Komisyonun kararını almadan 
şimdi burada Bütç Komisyonunun muvafakatini 
arzedecek durumda değilim. Bu itibarla Bütçe 
Komisyonuna verilmesini rica ediyorum. 

ABDÜRRAHMAN KONUK (Bursa) — Ar
kadaşlar; esasen kabul edilmiş bir şube var, bu 
şubenin teklif olunan kadroları diğer şubelerin 
kadrolarından fazla bîr adedde değildir. Yani beş 
şube vardı, bir altıncısını ekledik. Bu altıncının 
elemanları, iş görecek diğer şubelere göre tertip 
edilmiştir. Komisyondan sorulacak bir ciheti 
yoktur. 

Müşavire gelince; bugün mer'i kanunda Top
rak Genel Müdürlüğünün üç müşaviri vardır, is
kân -Genel Müdürlüğü ile birleştiriliyor. Halen 
iki genel müdürlük birleştirildiğine göre Komis
yona gönderilmeye hacet olmasa gerek kanaatin
deyim. 

BAŞKAN — Muzaffer Bey, bu hangi kısmın 
üzerinde tereddüdünüz vardır? 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAF
FER AKALIN (Kastamonu) — Tereddüt olunan 

nokta şudur. 6 ncı şube ihdası kabul edildiğine 
göre bu şube memurlarının sayısı ve kadrosu 
nedir ve ne olması lâzımgeldiği, şimdi benim ta
rafımdan kabili arz değildir. 

BAŞKAN — önergyi dikkatinize arzedece-
ğim. Önerge dikkate alındığı takdirde, gereğinin 
tetkik edilmesi için Bütçe Komisyonuna verile
cektir. 

önergeyi bir daha okutuyorum. 
(Abdürrahman Konuk'un önergesi tekrar 

okundu). 
önergeyi dikkate alanlar... Almıyanlar... An

laşılmadı... 
Önergenin mahiyeti anlaşılmamıştır, onun 

için bir daha okutuyorum. 
(Abdürrahman Konuk'un önergesi tekrar 

okundu). 
BAŞKAN — Önerge dikkate alınırsa Komis

yona vereceğiz, binaenaleyh tekrar yüksek heye
tinize gelecektir. Fakat dikkata alınmazsa Komis
yona verilecektir, reddedilmiş olacaktır. 

önergeyi dikkate alanlar... Almıyanlar... 
Önerge dikkate alınmıştır. Bütçe Komisyonuna 
veriyoruz. Bu maddeyi Komisyona veriyoruz 
Öteki maddelere devam ediyoruz. Komisyondan 
mümkün olduğu kadar erken getirilmesini rica 
ediyoruz. 

MADDE 11. — Çiftçiyi Topraklandırma Ka
nununun 34 ncü maddesi hükmü iskân mevzuatı
na göre yapılacak yerleştirmelerde uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edildi. 

MADDE 12. — Tarım Bakanlığı en az altı ay 
önce nerelerde Toprak ve İskân Kanununu uygu
layacağını Adalet Bakanlığına bildirdiği takdirde 
o yerlerin tapulama işleri o yıl programı içinde 
terei'han yapılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edildi. 

MADDE 13. — 6 . VII . 1945 tarihli ve 4784 
sayılı Kanunun 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14 ve 21 nci mad
deleriyle 18 . XI . 1935) tarihli ve 2849 sayılı Ka
nun kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edildi. 
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! GEÇİCİ MADDE 1. — İskân Genel Müdür

lüğü ile Toprak İşleri Genel Müdürlüğünde bu-
l inan bütün dosya, kâğıt ve kayıtlar her türlü 
kırtasiye malzeme ve demirbaşlar ve genel mü
dürlüklerin işgalleri altında bulunan Devlete ait 
binalar ve tesisler bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren Toprak ve İskân İşleri Genel 
Müdüılüğüne devrolunur\ 

i BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
ıhı1? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden-
J,er... Etmiyenler... Madde kabul edildi. 

: GEÇİCİ MADDE 2. — 1950 yılı Bütçe Ka 
:mnuna bağlı (A) işaretli cetvelin Sağlık ve Sos
yal Yardım ve Tarım Bakanlıkları kısımlarında
ki, kaldırılan İskân ve Toprak İşleri Genel Mü-
iürlükleri hizmetlerine ait ödeneklerden bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihte harcanmamış 
(miktarlarını, aynı cetvele (Toprak ve İskân İş
li eri Genel Müdürdüğü) adıyla eklenecek kısımda 
[yeniden açılacak tertiplere aktarmaya Maliye 
Bakanlığı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edildi. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 1950 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (L) işaretli cetvelin Tarım Bakan-

I lığı kısmından Toprak İşleri Genel Müdürlüğü 
i başlığı altındaki kadrolar kaldırılmış ve yerine, 
bu kanuna bağlı (2) sayılı cetveldeki Toprak ve 
İskân İşleri Genel Müdürlüğüne ait kadrolar ko
nulmuştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul. 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edildi. 

GEÇİCİ MADDE 4. — 1950 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (D) işaretli cetvelin Sağlık ve Sos
yal Yardım ve Tarım Bakanlıkları kısımlarından, 
bağlı (3) sayılı cetvelde yazılı kadrolar çıkarıl
mış ve aynı cetvelin Tarım Bakanlığı kısmına 
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü başlığı 
altında, bağlı (4) sayılı cetvelde yazılı kadrolar 
eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum.Kabul edenler... Et
miyenler... Madde kabul edildi. 

Bir madde Komisyona gittiği için son iki 
maddeyi okutuyorum. 

. 1950 6 : İ 
Komisyondan tekrar rica edeceğim. Çabuk 

getirsinler. 
Şimdi gündemdeki sırayı takip ediyoruz. 

2. — Muhasebei Umumiye Kanununa ek Ka
nun tasarısı ve Maliye ve Bütçe Komisyonları 
raporları (İ/715) [l] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddelere geçilmesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edildi. 

Tasarının ivedilikle görüşülmesi hakkında 
Bütçe Komisyonu Sözcüsünün bir önergesi var 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin iki defa görüşülecek işleri arasın

da bulunan 2 numaradaki Kanun tasarısının ön
celik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Bütçe Komisyonu Sözcüsü 
Kastamonu 

Muzaffer Akalın 

BAŞKAN — İvedilik teklifini kabul eden
ler... Etmiyenler... İvedilik teklifi kabul edil
miştir. 

Muhasebei Umumiye Kanununa ek Kanun 

MADDE 1. — Bayındırlık Bakanlığı Bütçe
sinin (Yer sarsıntısı ve sair âfetlerden zarar 
gören bölgelere yardım) tertibine konulan öde
neğin yetmemesi ve derhal ek ödenek istihsali 
kabil olmaması halinde, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin ilk toplantısını takip eden on gün 
içinde tetkikma sunulmak ve bu tertipteki öde
neğin üç mislini geçmemek ve karşılığı göste
rilmek şartiyle Bakanlar Kurulu kararriyle ilâ
veten ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetki
lidir. 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı? 

BAYINDIRLIK KOMİSYONU BAŞKANI 
SIRRI DAY (Trabzon) — Efendim; yer sarsın
tısı, seylâp ve diğer âfetler için Bayındırlık Büt
çesine bir miktar ödenek konmaktadır. Yalnız 
o sene zarfında vukuu muhtemel felâketleri da
ha evvel derpiş etmek imkânı olmadığı için bu 

[1] 219 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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ödenek bazan kifayet etmemekte ve daha ev
velki senelerin felâketlerini karşılamaya yet
mektedir. Bu sene bütçeye konan ödenek bir 
milyon liradır. Bayındırlık Bütçesi konuşulur
ken, Meclisin tatil olduğu devrelerde vukuu 
muhtemel felâketler karşısında, Hükümetin vak
tinde ve lüzumlu tedbirleri almasının imkânını 
sağlamak için Muhase'bei Umumiye Kanununa 
bir maddenin eklenmesi istenmiştir. Hükümet 
esasen 'bunu düşünmekte olduğundan, bu ihti
yaca cevap vermek üzere İm kanunun tasarısı 
huzuru âlinize sunulmuş bulunmaktadır. Buna 
nazaran Meclisin tatil olduğu devrede Bütçe 
ödeneği vâki olan felâketi karşılamaya kifayet 
etmezse Hükümet buna karşılık göstermek su
retiyle ve Meclisin açılmasını mütaakıp kanun 
teklif etmek şartiyle bütçedeki tahsisatı (3) 
misli kadar tezyit etme salâhiyetini kazanacak
tır. Fakat hangi felâket karşısında kalacağımız 
ve bunun ölçüsü belli olmadığı için ve daha 
geniş tahsisatı da bütçeye koymak doğru ol
madığı için bu üç misli zammın kâfi gelmemesi 
ihtimali vardır. Bu itibarla bu salâhiyetin beş 
misli tezyidi daha doğru olur kanaatindeyim. 
Bayındırlık ve Maliye Bakanlıklariyle de gö
rüştüm, onlar da muvafakat eder göründüler. 
Ümit ederim ki, komisyon da tasvip eder. Bu 
itibarla bir önerge vererek bu salâhiyetin tez
yidini istirham ettim, kahulünü rica ederim. 

BÜTÇE Ko. SÖZCÜSÜ MUZAFFER AK
ALIN (Kastamonu) — Efendim, esasen Bütçe 
Komisyonu Hükümetten gelen bu kanun tasa
rısındaki metne karşılığını göstermek kay din i 
koyduğu için, Meclisin ilk açılışını takip eden 
10 gün zarfında Hükümetten kanun teklifi ge
leceği için ihtiyacı daha geniş, sağlıyaeak mahi
yette olan bu teklifin kabulünü Bütçe Komis
yonu da yerinde bulmaktadır. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerle birinci mad

dedeki « .') misli » ifadesinin « 5 misli » olarak 
düzeltilmesini arz ve teklif ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Sırrı Day 

BAŞKAN — Önergeyi nazarı dikkate alan
lar ... Almıyanlar ... Nazarı dikkate alınmıştır. 
Maddeyi bu şekilde düzelterek oyunuza sunu-
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yorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bn kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyo
rum. 

.?. — Tekirdağ Milletvekili Ziya Ersin Ce-
z(troğlu'nun\, tarım makineleri ve jmlluklarla ta
rımda kullanılan her nevi aletler, araçlar ve 
bunların yedek parçalarından Gümrük Resmi 
alınmaması hakkında Kamım teklifi ile Tarım 
Komisyonu mütalâası ve Gümrük ve Tekel ve 
Bütçe Komisyonları raporları (2/'211) | 1 | 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

ivedilik hakkındaki teklifi okutuyorum : 

Yüksek P) aşk an lığa 
Gündemin iki defa görüşülecek olan mad

deleri arasındaki 3 numaralı Kanun tasarısının 
ivedilikle görüşülmesini teklif ederim. 

Bütçe Komisyonu Sözcücü 
Ksatamonu Milletvekili 

Muzaffer Akalın 

BAŞKAN — ivedilik teklifini kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Gümrük Tarifesi Kanununu değiştiren 2255 
sayılı Kanuna bağlı cetvelde değişiklik yapıl

ması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1499 sayılı Gümrük Tarifesi 
Kanun unu değiştiren 2255 sayılı Kanuna bağlı 
tarife cetvelinin 664 ncü numarası ve bu numa
ranın altındaki (ihtar) aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir: 

1] 223 sayılı basmayazı tutanağın sananda
dır. 
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Eşyanın cinsi 
Vergi 
haddi 

işliyen 
çukuru 

boğaz 
pulluk 

— Pulluklar : [Tekerleksin, tek 
tekerlekli, arabalı «avanterenli», 
teker]eksiz döner, tekerlekli dö
ner «arabalı döner», kulaklı, iki 
veya mütaaddit demir «bisok, 
trisok, polisok», dip karıştıran 
«alt karıştıran»; 
— Kültivatör (nıizra, mikla, 
nıihcem) ; 
— Traktör veya hayvanla cer 
olunan tırmıklar, merdaneler 
(dişli ve düz merdane yani kros-
kil kültüpaker) ; 
— Beygir çapası, el ile 
çapa makinası, patates 
açmıya mahsus aletler, 
dolduran pulluk, soklu 
mibzeri, gübre şerbeti tulumba
sı, tarlalara gübre şerbetini" 
serpmeye mahsus sarnıçlı araba; 
-— Tarar yani tınaz veya kesmik 
savurmaya, mahsus makina, sa
man ve ot ezmeye mahsus maki
na, kök doğramaya mahsus ma
kina, yem kırmaya veya ezmeye 
mahsus makina, mısır saplarım 
kesmeye mahsus makine, kendir 
saplarını kesmeye ve ezmeye 
mahsus makine, kükürt veya 
gazını serpen aletler (süvez), 
arıcılığa mahsus her nevi aletler, 
kuluçka ve ana m akmaları ve 
tavukçulukta müstamel her nevi 
aletler, ziraat makinalarmı iş
letmeye mahsus manejler. 
— Ve yukarda sayılanların ye
dek parçaları (pullukların uç 
demiri dâhildir.) 
— Püskürgeç (Her nevi pülve-
rizatör) 62-°) ncü numaranın «A» 
fıkrasına dâhildir. 
— Sakız tulumbası 665 nci nu
maraya dâhildir. 
— Çiftlikte müstamel değirmen
ler (Her nevi) tarifenin 666 ncı 

muaftır. 

Eşyanın cinsi 
Vergi 
haddi 

ı mm a rasına dâhildir. 
— Ziraat aletleri tamirine mah
sus çeşitli atelye alât ve edevatı: 
— Atelye teşkil eden makina ve 
aletler tarifenin temas eden nu
mara ve fıkralarındaki resme 
tâbidir. - 'ı 
— Daire »şeklinde testere : Tari
fenin 538/A numarasına dâhil
dir. 
—• Pulluk ve diğer mütemmim 
hafriyat aletlerinde kullanılan 
cıvatalar tarifenin cıvataları 
muhtevi 533 ncü numarasına tâ
bidir. 

İhtar : 
1. Yukarda isimleri zikredilen ziraat maki

na ve aletlerinden gayrı ziraat makina ve alet
leri de Gümrük Vergisinden muaftır. 

P>u makina ve aletlerin nevileri Ekonomi ve 
Ticaret, Gümrük ve Tekel ve Tarım Bakanlıkla
rınca tâyin olunur. 

2. Ziraat makina ve aletlerinden muaflıkla
rının devamına lüzum kalmıyanlarınm bu mua
fiyetleri Bakanlar Kurulu karariyle kaldırıla
bilir. Bu takdirde mezkûr makina ve aletler, 
muaflığın kabulünden önce yürürlükte bulunan 
("Kimrük Vergisine ve böyle bir vergi bulunma
ması halinde kıymeti üzerinden % 10 (rümrük 
Vergisine tâbi tutulur. 

Bakanlar Kurulunca muaflığın kaldırılması
na ait Kanun tasarısı muaflığın kaldırıldığı ta
rihten itibaren üe ay içinde Türkiye Büyük Mil
let Meclisine sunulur. 

EKREM ORAN (İzmir) — Memlekette ha
yırlı bir yol takibeden ve ziraatimizin inkişa
fına medar olabilecek bu teklif hakkında, tek
lifi getiren arkadaşıma, teşekkür ederim. Yal
nız burada bir meselenin noksan kaldığı kanaa
tindeyim. O noksan şudur: 

Malûmu âliniz, pulluk memleket dâhilinde 
de yapılmaktadır. Ancak, sanayideki inkişafı
nı izin vüsatine göre, hariçten gelecek pulluk
lardan müstağni kalamayız. İşittiğime göre 
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memlekette yapılan, 8 - 10 bin pulluktan iba
rettir. Halbuki Türkiye'ye pulluk ihtiyacı, üç 
milyon adeddir. Binaenaleyh memlekette yapılan 
ve yapılacak olan pulluklarla iktifa etmek du
rumunda kalsak bu ihtiyacı tatmin, yüz seneye 
mütevakkıftır. Biz bu kadar beklemek imkânına 
nıalik değiliz. Ama memleket dâhilinde bugün 
10 000 tane yapılmakta olan pulluğun yarın 
20 000, 50 000 miktarına baliğ olabilmesi, bu 
işe hâsrî vücut eden sanatkârların yetişmesine 
mütevakkıftır. Malûmu âliniz bu gibi sanatkâr
ların yetişmesi, görecekleri rağbetle kabildir. 
Şimdi, hariçten getirilecek pulluklardan alman 
resmi kaldırdığımıza göre ki, bendeniz de ta
raftarım, fakat hariçten gelen bu pulluklarla 
dâhilde yapılan pullukların rekabetine imkân 
kalmamaktadır. 

Üzüm, incir ve saire gibi dâhilde yetişen 
inalların kutulanmasında kullanılan keresteleı 
ithal edildiği zaman, gümrüğe bir beyanname 
verilir, şayet bunlar' ihraç edilirse gümrük res
ini iade edilir. Binaenaleyh pulluk ve sair alâtı 
ziraiye yapan müesseselerin d# memlekete ithal 
edecekleri demir veya çeliğin vergi resminden 
affı, hiç olmazsa hariçten gelecek ziraat aletle
riyle rekabet edebilecek derecede, düşünülmeye 
değer kanaatindeyim. Bu itibarla beyanname 
usulünün, bunlar tarafından getirtilecek demir
lere teşmilini ve bunu temin edecek tarzda bir 
fıkra hazırlanmasını ve bunun kabulünü yük
sek heyetinizden rica ediyorum. 

ALI RİZA ART (İstanbul) — Arkadaşlar; 
bu gelen madde ile, hariçten gelecek maddeler 
için bir nevi teşviki sanayi tatbik etmekteyiz. 
Dâhilde yapılanlar bugünkü ihtiyacı karşılaya
mamaktadır. ithal edilecek olanlaı da memleket 
dâhilinde yapılanlar derecesindekilerdir. Bu hu
susta benim de ricam, Muamele Vergisi Kanu
nu tadili gelinceye kadar bu aletleri yapan mü
esseselerimizin Muamele Vergisinden muaf tu
tulmalarıdır. 

MAHMUT NEDÎM GÜNDÜZALP (Edirne) 
— Efendim, bendeniz, iki arkadaşımın teklif
leri olmasaydı, bu madde dolayısiyle huzuru
nuza çıkıp konuşmak niyetinde değildim. 

Gerek Ekrem Oran ve gerekse Ali Rıza Arı 
Beyefendilerin teklifleri bu madde ile ilgili de
ğildir. Bilhassa • sayın Ekrem Oran arkadaşımı-
7in teklifleri doğrudan doğruya Gümrük Ka-
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nununu ilgilendiren bir mevzudur. Çünkü ken
dilerinin istedikleri şey, pulluk ve sair ziraat 
makina ve aletlerini yapacak olan fabrikaların 
iptidai maddesini teşkil eden iptidai maddeler 
için muvakkat muaflık tanınmasıdır. Muvakkat 
muaflık sebebini, şartlarını vaz 'eden kanun Güm
rük Tarife Kanunu değil, Gümrük Kanunudur. 
Binaenaleyh, bu teklif bu tasarıda yer alamaz. 
Çünkü elimizdeki kanun tasarısı gümrük tarife 
cetvelinde tadili istilzam etmektedir. 

Ali Rıza arkadaşımın teklifinin de bu tasarı 
ile hiç alâkası yoktur. Çünki Muamele Vergisin
den muafiyeti istilzam ediyor, ve Muamele Ver
gisi Kanununa taallûk etmektedir. Bu tasarıya 

başka bir kanunda değişiklik yapan bir hüküm 
ilâvesi caiz değildir. Bu tadiller müstakil bir ka
nun teklifi suretiyle yapılabilir. Aksi takdirde 
tekliflerden şimdilik sarfı nazar edilmelidir. 
Hulâsa 1499 sayılı Tarife Kanununa taallûk 
eden bu tasarıda Gümrük ve Muamele Vergisi 
kanunlarında değişiklik yapan hükümler yer 
alamaz. Usule de mugayirdir. 

BAŞKAN — Eyüp Durukan. Buyurun. 
Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Arkadaş

lar, zirai alât, edevat ihtiacını süratle karşıla
mak çok mühim olmakla beraber, listedeki alât 
ve edevatın kısmı küllisi memleket dâhilinde 
yapılabilir mahiyettedir. Bir kısmının, hattâ 
malzemei iptidaiyesinin tamamiyle, bir kısmı
nın da malzemei iptidaiyesi kısmen hariçten 
getirilmek şartiyle belki tamamiyle ihtiyacı kar
şılamazsa da, kısmı küllisi yapılabilir. Bugün 
zirai, ihtiyacımız düşünülürken memleketin sınai 
kalkınmasını da düşünmek bir borçtur. Onun için 
bendeniz bu muafiyeti bilâkaydüşart değil, Hü
kümetin yapacağı tetkik üzerine hazırlıyacağı 
listelerde şu şu, şunlar gümrükten muaftıf. Ve 
diğerleri memleket dâhilinde yapıldığına göre 
bunların malzemei iptidaiyesi dışardan gelecek
se o malzemei iptidaiye gümrükten muaf tutu
lur. Ve bu şekilde bir takyidat koyarak memle
ket sanayiinin de bu saha üzerinde, ziraat alât 
ve edevatı üzerinde inkişaf edebilmesi imkân
larını da düşünmek lâzımdır. Çünkü,hakikaten 
memleketimizde sanayi yeni yeni gelişmektedir. 
Eğer biz onu hariçten vâki olacak rekabete kar
şı himaye etmek imkânlarını hazırlamazsak bu 
sanayi inkişaf edemez ve daha birçok seneler, 
asırlarca alâti ziraiye ve diğer alât ve edevat 
bakımından harice muhtaç kalırız. 

— 524 — 



B : 67 17.3 
Bu itibarla bu maddede Hükümete bir sa

lâhiyet vermek ve Hükümetin tesbit edeceği 
liste dâhilindekileri gümrükten muaf tutmalı 
ve diğerlerini tutmamalıdır ki memleket dâhi
linde bunların yapılması imkânı sağlanabilsin. 

ZÎYA ERSÎN CEZAROQLU (Tekirdağ) — 
Sayın arkadaşlarım, memleketin ihtiyaçlarını 
mesleğim çiftçilik olması dolayısiyle yakından 
bildiğim için teklif ettim ve bu teklifi kanuni de 
yalnız bir gümrük tarifesinin bir maddesinin 
tadilinden ibarettir. Numarasını pek iyi bilmi 
yorum, 2255 numaralı Kanunun 664 ncü mad
desidir. 

Üç milyon çiftçi ailesi vardır, bu üç milyon 
çitçi ailesinin enaz üç milyon pulluğa ihtiyacı 
vardır. Buna karşı memleket dâhilinde imalât 
yekûnu, Zirai Donatım Kurumunun yaptığı 
programı incelerken gördüm, geçmiş senelerde 
beşer bin aded pulluk yapmış, önümüzdeki za
man içinde senede 6 bin pulluk yapabileceğini 
programa koymuş. Eğer programını yüzde yüz 
tahakkuk ettirirse, yılda altı bin tane yapacak
tır. Aynı zamanda diğer yapıcılar, âmiller de 
varmış. Bunların yaptığı pulluk adedini de, se
nede bini geçmez ama, dört hin olarak kabul eder -
sek hepsi, 10 bin pulluk eder 10 senede 100 bin, 
100 senede bir milyon ve üç yüz senede de 3 mil
yon pulluk istihsal edilecek demektir. Demek 
ki, bizim bugünkü ihtiyacımızı gidermek için 
300 sene lâzım. Fakat hesap böyle de değildir. 
Niçin? Çünkü bir pulluk âzami 5 - 10 sene da
yanır, ömrü bu kadardır. Binaenaleyh pulluğun 
ömrünü 10 sene kabul edersek, ancak memleke
tin ihtiyacını, yılda 300 bin pulluk elde etmekle 
temin edebiliriz. Bunu en aza yarım milyona 
/çıkarmak lâzımdır ki, altı senede bir değiştir 
mek için, bu suretle ben hesap ettim, Fatih Haz
retleri, İkinci Mehmet İstanbul'u fethettiği za
man bu fabrikayı yapsaydı ve her sene bu kadar 
pulluk yapılsaydı bugüne kadar bu üç milyon 
pulluk tamamlanmayacaktı ve bu tempo ile gi
derse bir beş yüzüncü fetih yılı daha geçecek ve 
bir daha geçecek ve bu iş yine olmıyacaktır. 

Memleketimizdeki 16 milyon çiftçi nüfusu 
bu pulluklara muhtaçtır. Bu adamları bu pul 
hıklara kavuşturmak için mümkün olduğu ka
dar ucuza mal etmenin çaresine bakalım. 

Macaristan'dan 6 bin ton buğday getiriliyor-
muş ,gümrüksüz olarak. Bu pulluklardan 100 
bin tane getirilseydi gümrüksüz olarak ve her | 
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pulluk bin kilo fazla hububat istihsal etseydi 
yüz bin ton fazla istihsal ederdik ve bu 6 bin 
tona da ihtiyaç kalmazdı. 

Zannederim, rakamlarla zihinlerinizi karış
tırmadım. Bu pulluklar memlekete girerse, yal
nız bunların tamiri sanayii fevkalâde istifade 
ettirecketir. Bu üç milyon pulluk gelirse, her 
pulluk vasati olarak bin kilo fazla istihsal eder
se üç milyon ton eder, Millî gelirimiz üç milyon 
ton artmış olur. Ve bu da milyonlarca lira tu
tar. Bugünkü hesaba göre üç milyar lira eder. 
Kanunun olduğu gibi geçmesini rica ederim. 
Kanunun son maddesi okunduğu zaman görü
lecektir, şayet bir gün bu sene, gelecek sene bü
yük bir istihsal kapasitesine gidilebilir de bu 
pullukların noksanı dâhilde yapılabilirse, bu
nun dâhilde yapılabileceğine kanaat getirdiği
miz gün gümrük resmini eski haline getirir ve 
memleket dâhilinde bu işe başlarız. 

Arkadaşlar; bir hakikati yine söylemek is
terim, bu pulluklar Balkanlarda, Romanya'da 
dahi yapılamamıştır. Amerika ve Macaristan'
dan başka Türkiye'de kullanılacak pulluk ya
pılamamıştır. Hepimiz gördük, Ankara'dan İs
tanbul'a gidip gelirken; 40 - 50 bin pulluk ya
pılmıştı ve bunlar bedava verildiği halde kim
se almamıştır. Bir birbuçuk milyon lira izabe 
ve emek parası sarf edildi. Bunlar yine yeni
den Karabük Fabrikasına iade edildi. Hükü
meti fuzuli masrafa sokmamak ve çiftçiyi de 
cok lüzumlu olan bu pulluklardan mahrum et
memek için reylerinizi müspet olarak vermeni
zi rica ederim. 

EKREM ORAN (İzmir) — Efendim; mâ
ruzâtıma karşı Sayın Nedin arkadaşım bu Güm
rük Tarife Kanunudur, Mesele Gümrük 
Kanununa taallûk eder. Binaenaleyh Güm
rük Tarife Kanununda bu teklifin kabulüne 
imkân yoktur, buyurdular. 

Bendenizce lâzım olan mesele şudur: Mâru
zâtım lüzumlu görülmüş müdür, görülmemiş
in idir? Memleketin menfaatine midir, değil mi
dir? Bu cihet hallolumuıya muhtaç olan bir 
meseledir. Yoksa Gümrük Tarife Kanununu 
müzakere ediyoruz tabiriyle Gümrük Kanunu
nu alâkadar eden bir madde konulamaz demek, 
meseleyi halletmez. Eğer bu lüzumlu "bir şeyse 
Gümrük Kanununun filânca maddesine şöyle 
bir fıkra eklenmiştir, demek suretiyle mesele 
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hallolunur. Yapılacak iş menfaatli olduğu hal- I 
de filân kanunda yer alması lâzımdır diyerek-
ten, memleket menfaatine olan bir işi, geriye 
bırakmanın doğru olmıyaeağma kaniim. Onun 
için arkadaşlarım reylerini kullanırken bunu da 
nazarı dikkate alarak istimal buyurmalarını 
rica edeceğim. 

BAŞKAN — Muzaffer Akalın. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAF
FER AKALIN (Kastamonu) — Efendim, görü
şülmekte olan Kanun teklifi, münhasıran Güm
rük Tarife Kanununun Gümrük Resmine bağlı 
eşyanın tâbi olduğu resimleri gösteren fıkrala
rından 664 ncü bendi tadil edilmektedir. Bu 
itibarla gerek kanun teklifi, gerek Bütçe Ko
misyonunun tetkikatı, ve gerekse bu tetkikâtm 
neticesinde huzurunuza arzedilen kanunun son 
aldığı şekil, münhasıran bu Gümrük Tarife Ka
nununa bağlı cetvelin 664 numarasında bir de
ğişiklik yapmaya inhisar etmektedir. Sayın Ek
rem Oran'm öne sürdükleri mütalâa, memleke
timizde imal idilen ziraat aletlerinin hariçten 
ithal edilerek iptidai maddelerinde de muvak
kat muaflık kabulüne taallûk etmektedir. Hal
buki Gümrük Tarife cetvelinin muvakkat kabul 
sistemi ve rejimiyle bir alâkası yoktur. Bu sis
tem ve rejim hangi şart ve esaslar dairesinde, 
hangi ölçüde ne suretle mütalâa edilir, hangi 
eşya bundan istifade eder? Bu ayrı bir kanun 
mevzuu olmuştur. Eğer bu taleplerini o kanu
nun çerçevesi dâhilinde mütalâa etmeye kalkar
sak belki de taleplerinin mahlûl olduğunu gö
rürüz. Mevzu başka bir kanuna taallûk ettiği 
için o kanunun koyduğu prensip ve esasların 
o ölçüler dairesinde o kanunu ele alıp incele
meden bununla alâkası olmıyan bu kanununla 
bunu halletmeye imkân yoktur. Takdir buyu-
rıılur ki komisyonlar ancak kendilerine tevdi 
edilen tasarıları, kendi hudutları içerisinde in
celeyip yine bu hudut içerisinde bir neticeye 
bağlarlar. Bizim de yaptığımız bundan ibaret 
kalmıştır. 

Ali Rıza arkadaşımızın mütalâalarına gelin
ce; bu da aynıdır bu kanunla ilgisi olmıyan di
ğer bir kanun mevzuudur. Muamele Vergisin
den bunun istisnası gerekip gerekmiyeceği, Mu
amele Vergisi Kanununda mütalâa edilmesi lâ-
zımgelen bir mevzudur. Gümrüfc Tarife cetve
linde değişiklik yapılırken Muamele Vergisi I 
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meselesi, halledilecek bir' mevzu olarak ele alı
namaz arkadaşlar. 

Eyüp Durukan arkadaşımızın mütalâalarına 
gelince; buyurdular ki, dâhilde de zirai alât 
ve vasıtaların imalâtına başlanmıştır, bizim sa
nayiin gelişmesi safhasında gümrüksüz imrar 
bunları baltalamasın, bunları da himaye edelim. 
Arkadaşlar, bu kanun teklifinde mahallî sana
yiimizin inkişafiyle zirai ihtiyaçlarımız muva
zi olarak ele alınmıştır. Ancak mahallî sanayii
miz zirai ihtiyacımızı tamamiyle karşıl ayine aya 
kadar zirai ihtiyacımızın bunu beklemeye 
mütehammil olmadığını takdir buyurursunuz. 
Esasen Bütçe Komisyonu sayın Eyüp Durukan'-
m bu mütalâası üzerinde de durmuş ve madde
nin içinde ikinci ihtar başhğiyle yer alan hük
mü bunu da derpiş ederek koymuştur. 

EKREM ORAN (izmir) — Efendim; arka
daşlar, teknik mesele üzerinde durmaktadır. 
Ben, böyle her hangi bir nazariyeye memleket 
menfaatinin feda edilmesi lüzumuna kani de
ğilim. Büyük Millet Meclisinden çıkmış bâzı 
kanun bilirim ki, içindeki madde, teknik itiba
riyle, hiç de o kanunu ilgilendirmez. Meselâ Ar
tırma ve Eksiltme Kanunu vardır, numarası ha
tırımda değil, o kanunda, hiç münasebeti olma
dığı halde, ecrimisiller hakkında hüküm var
dır. Artırma, eksiltme ile ecrimisillerin hiçbir 
münasebeti olmadığı hakle 06 ncı madde böyle 
tedvin, edilmiştir. 

Şimdi bendenizin mâruzâtım da Gümrük Ka
nununu ilgilendirir, Gümrük Kanununa şöyle 
bir madde eklenmiştir, diye buraya koyabiliriz. 
iler hangi bir nazariye, ki o nazariyeyi B. M 
Meclisinin nazarı dikkate almadığı zamanlar da 
olmuştur, misalini arzettim : Binaenaleyh illâ ki, 
teknik icap budur diye bunu heder edilmesine 
gönül razı değildir. Rey arkadaşlarımmdır. 

MAHMUT NEDlM GÜNDÜZALP (Edirne) 
—• Bundan önceki konuşmamda sayın arkada
şım teklifinin Gümrük Kanununu ilgilendiren 
bir mevzu olduğunu arzetmiştim. Hakikaten 
Gümrük Kanunu bu hususa ait esas ve prensip
leri ve sistemleri gösteren bir kanundur. 

Şimdi bir defa daha, arkadaşımızın teklifini 
hatırlıyalım. Arkadaşımız teklifinde ziraat ma
kine, aletlerinin imali için hariçten getirile
cek maddelerin muvakkat kabul usulü ile it
halini temenni etmektelir. Değil mi? 

EKREM "ORAN (izmir) — Evet. 
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MAHMUT NEDİM GÜNDÜZALP (Devam

la) — O halde Gümrük Kanununun 2:3 ncü 
maddesiyle dâva, mahlüldür. O madde diyor ki, 
«Hariçten Türkiye'ye az veya çok bir işçilik 
görmek üzere getirilecek maddeler teminata 
bağlanarak sokulur.» Yani bunlardan Gümrük 
Resmi alınmaz. Sayın arkadaşımın istediği bu 
olacak. Lütfen bir defa maddeyi okusunlar, 
anlaşalım. Bu madde sizi yine tatmin etmiyor1? 

Bunun altındaki, maddede daha, geniş hü
kümler vardır. Ve birçok şeylerin gümrük res
mi alınmadan, ancak teminat altında Türkiye'
ye gireceğini açıklamaktadır. Ben arkadaşları
mızın Gümrük Kanunundaki hükümleri okuma
mış olmasından böyle bir yanlışlığa düşmüş ol
duğunu sanıyorum. Bu mesele ana kanunda 
prensip ve esasları ile tedvin edilmiş bulunmak
tadır. Arkadaşımızın takriri, Gümrük Kanu
nunda bulunan hükümleri bu tasarıda da nok
san ve eksik olarak tekrar etmek gibi bir ne
ticeye bizi götürecektir. Gümrük Kanununu 
lütfen tetkik etmelerini rica ederim. Gümrük 
Kanununun altıncı bölümü geçici olarak Tür
kiye'ye ithal olunacak eşya hakkındadır. Yirmi 
üçüncü madde: «Türkiye'de tamamlayıcı, de
ğerlendirici az veya çok bir işçilik gören eşya
nın vergileri teminata bağlıdır» diyor. Teminat 
banka mektubu da olabilir. 

BAŞKAN — Buyurun Ekrem Bey Meclis si
zi bekliyor; Meclisi bekletmeyiniz. 

EKREM ORAN (izmir) — Bekletmemek la
zımsa riyaset makamında olan zat yürütür ; ben 
de susarım. 

BAŞKAN — Nezaketen arzediyorum. 
EKREM ORAN (izmir) — Nezaketen arze-

diyorsanız icabını yapalım. 
Şimdi efendim, maksadı bendeniz izah ettim. 

Eğer sayın Mahmut Nedim Bey şimdi ifade bu
yurdukları ve kanun maddesinde okudukları 
hususları ilk çıkışlarında beyan buyurmuş ol
salardı hiçbir mesele kalmazdı. Fakat bendeniz 
henüz daha okumadığım gibi, kendilerinin bu
radaki beyanatını da belki mevkiimin uzaklığı 
hasebiyle duymadım, onun için müsaade buyu
rursanız bunu burada bir defa okyayım. 

Gümrük Kanununun 23 ncü maddesi: 
«Türkiye'de tamamlayıcı ve değerlendirici 

az veya çok işçilik gördükten sonra en geç bir 
yıl içinde tekrar çıkacak olan yabancı eşyaların 
vergileri teminata bağlanır.» 
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Şimdi arkadaşlar, ben bunu okumadım. Fa

kat arkadaşımızın beyanatını kâfi görerekten, 
nitekim bâzı arkadaşlar kâfi görmek lâzımgel-
diğinden bahis buyurdular, Takririmi geri al
mış olsaydım, mühim bir maksat zayi olmuş ola
caktı. Çünkü bu maddenin benim maruzatımla 
katiyen ilgisi yoktur. Bu memlekete ithal edi
lip ihraç edilecek şeyler içindir. 

Bendeniz burada, pulluk yapılacak, ihraç 
edilecek demiyorum, burada kullanılacak pul
luklar diyorum. 

Bu maddeyi tekrar okuyayım. (Gümrük Ka
nununun 23 ncü maddesini tekrar okudu.) 

Memlekete getirilecek az veya çok bir işçi
lik yapılacak ve bir yıl içinde ihraç edilecek. 
Böyle olursa bunlara teminat vermek suretiyle 
gümrük resminden muaf olur. Memlekette ya
pılacak pullukların mevaddı iptidaiyesinden 
muvakkat kabulle gümrük alınmamasını te
min etmektedir. Bunlar ihraç edilecek olsa bu 
maddeye girer-. Bendeniz mâruzâtımı açıkça ifa
de ettim. Arkadaşlarımız hakemdirler, kendile
ri de lütfen gelsinler mâruzâtımı tadil edecek 
noktaları beyan buyursunlar. Hakemlik vazifesi 
yüksek heyetçe ifa Duyurulacaktır. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI Dr. ŞERE-
FETTİN BÜRGE (Kocaeli) — Efendim, Ziya 
Ersin arkadaşımın kanun teklifi muhtelif tef
siri ere yol açtı, karıştı. İstenilen şudur. 

Tarife Kanununa bağlı giriş tarife cetveli
nin 664 ncü maddesinin ve bu madde altındaki 
ihtarın değiştirilmesi hakkında bir kanun tek
lifidir. 

Biz Hükümet olarak gerek sözcü arkadaşla
rım Muzaffer Akalın ve Mahmut Nedim Gün-
düzalp arkadaşlarımın mütalâalarına iştirak 
ediyoruz. 

Yalnız şunu ilâve edeceğim ki, sayın Ekrem 
Oran maddei iptidaiye olarak ham çelikten bah
sediyor. Bunun kontrolüne imkân yoktur. Ve 
kabulü muvakkata da buna girmez. Ham çelik 
ziraat aletlerine mi tahsis edilecektir, bir baş
ka şeyde mi kullanılacaktır bunu bilemeyiz. Esa
sen Gümrük Resmi de kiloda iki kuruştan iba
rettir. Hükümet olarak bu teklife iştirak etmi
yoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeple birinci maddeye 
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«zirai alet imali için ithal olunacak demir ve çe- I 
Jik ve aksamı muvakkat kabul muamelesiyle 
itahl olunur.» 

Yolunda bir fıkra ilâvesini teklif ederim. 
izmir Milletvekili 

Ekrem Oran 

BAŞKAN — Bu önerge mahiyeten Gümrük 
Tarife Kanununa taallûk etmiyor. Gümrük Ka
nununa taallûk ediyor. Bu itibarla yüksek oyu
nuza sunmakta mazurum. 

Başka söz istiyen yoktur. Maddeyi yüksek 
oyunuza sunuyorum : Kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Madde kabul edildi. 

İkinci madde olarak teklif edilen bir önerge 
vardır. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarıya aşağıdaki maddenin ilâvesini arz 

ve teklif ederim. f 

Edirne Milletvekili 
M. N. Gündüzalp 

Madde 2. — Ayni cetvelin 22-3 numarasına 
aşağıdaki (O) işaretli fıkra eklenmiştir: 

«O) Tohumlarımızın ıslâh ve tecdidine mah
sus tohumluklar, (cins ve nevileri ve miktarı 
Tarım Bakanlığınca tesbit edilmek ve müsaade 
olunmak şartı yi e) 

muaftır.» 

BAŞKAN — Komisyon ne diyor? 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAF-

VFAİ AKA İVİN (Kastamonu) — Komisyonun 
mutabakatı yoktur efendim. 

MAHMUT NEDİM GÜNDÜZALP (Edirne) 
— Efendim, biraz evvel arzettiğim veçhile, ka
nun tasarısı gümrük tarife cetvelinde değişiklik 
yapılması için sevk edilmiştir. Biraz evvel kabul 
bııyurulan madde ile pulluklar gibi en ziyade 
küçük işletme halinde çalışan çiftçilerimizin 
kullandıkları aletleri Gümrük Vergisinden 
muaf tuttunuz. 

Bu kanun tasarısını Bütçe Komisyonundan 
vazife alarak tetkik ederken gördük ki, yine 
tamamen çiftçimizi ilgilendiren ve istihsal veri
mini artırması itibariyle büyük ehemmiyet arz-
eden bir tohumluklar konusu da vardır. Tohum
ların ıslahı ve tecdidi için, hariçten getirilecek 
olanları hakkında, gümrük muaflığı veren çok 
eski bir kanunumuz vardır. Fakat bu kanun, 
doğrudan doğruya İktisadi Vekâleti veya bu ve-
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kâletin göstereceği lüzum üzerine, Ziraat Ban
kası tarafından getirtilip, çiftçilere dağıtılacak 
olan tohumlukları muaf tutuyor. Bugün İktisat 
Vekâletinin yerine kaim olan Tarım Bakanlığı 
hu vazifeyi geniş mikyasta yapamıyor, yapabil
se, en güzel bir ideal tahakkuk edecek ve orta
da bir dâva kalmıyacak. Fakat bütçesine kon
muş tahsisatın bulunmaması ve Ziraat Bankası 
ise daha ziyade bir banka müessesesi olması iti-
'bariyle, vâki müracaatlar ve ihtiyaçlar karşıla
namıyor. O halde hariçten ıslah için hususi şa
hıslarca- getirtilecek tohumlukların da muaf 
olarak geçirilmesine imkân verilmesi lâzım geli
yor. Mer'i olan kanun buna müsait değildir. 

Ben, Tarım, Ticaret, Ekonomi ve Gümrük 
ve Tekel Bakanlıkları temsilcilerinin de iştirak. 
ve muvafakatiyle, bu muafiyeti daha pratik ve 
daha, kolay işler bir hale getirmek üzere bu 
teklifle bulunuyorum. Takririmde suiistimali 
önliyecek kayıtlar mevcuttur ve arzettiğim gibi 
bu takrir, tohumunu doğrudan doğruya getir
mek istiyen bir vatandaşa imkân sağlıya çaktır. 
Tohumluk getirecek kimse evvelemirde Tarım 
Bakanlığına müracaat edecek, ihtiyacını bu ba
kanlığa ispat edecek, bakanlık ihtiyacı ve geti
rilmesi gereken miktarın, cins ve nevi tesbit 
edecek ve ancak vereceği izin üzerine tohum
luklar memlekete ithal edilecektir. Gümrük Ta
rifesinde buna benzer muaflıklar kabul edilmiş
tir. Benim takririm, yepyeni bir muaflık getir
miyor, hususi bir kanunla Tarım Bakanlığınca 
getirilecek tohumluklar için kabul edilmiş bu
lunan muafiyetin, şahısların getireceklerine de 
teşmilini istiyen bir tekliftir. Bu teklif, tarife 
cetvelinde tadilât yapan kanun tasarısının hü
viyetine ve mahiyetine de uygundur, ondan ay
rı bir mahiyet taşımamaktadır. Küçük çiftçimi
zi ferahlandıracak olan birinci maddeye müte
nazır olan ve onu ikmal eden bu önergemin ka-
'buliinü rica ederim. Takdir Yüksek Heyetinizin
dir. 

AIIiYIBT RKM7Â YÜREGİR (Sayhan) — 
Muhterem arkadaşımızın bir fıkra eklenmesi 
teklifini bildiren önergesinin ziraat aletleriyle 
bendeniz bir münasebetimi göremedim; Tohum
luktan bahis buyurdular; Hakikaten tohumla
rın ıslahı mühim bir meseledir. Çiftçinin iyi 
tohum ekip iyi mahsul alması memleketin men
faati namına iftihar edilecek bir dâva olabilirse 
de zannediyorum ki, kendileri de hatırlarlar, 
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tohumluk celbi Tarım Bakanlığına ve Ziraat 
Bankasına salâhiyet verilmiş ve kabul edilmiştir. 
Bundan maksat da tohumluk namı altında hu
susi şahıslar tarafından memlekete mahsul so
kulup kontrol ve murakabesi mümkün olmıya-
cak bir vaziyet hâsıl olup da şunun bunun isti
fadesine meydan vermemek içindir. Mesele güm
rük meselesi değil, bir suiistimal yolunu kapa
maktır. 

Ben bu sebeplerle bu ek maddenin aleyhin
de bulunacağım. Çünkü bu fıkra zannediyorum 
Bütçe Komisyonuna getirildi, Bütçe Komisyo
nu da bu bakımdan bu maddeyi konuşmadı; 
redddetti. Galiba Tekel Bakanlığı ila buna mu
vafakat etmemiş ve etmemektedir. Devletin To
hum ıslah istasyonarı vardır. Bunlar istediği 
kadar tohum getirsin, üretsin. Fazlasına da. mü
saade edilemez. Bendeniz bu bakımdan bu fık
ranın aleyhinde olduğumu arzediyorum. 

AHMET FAİK ABASIYANIK (Kocaeli) — 
Arkadaşlar, zannediyorum ki, Gündüzalp'm ver
diği önerge çok yerindedir. Patates tohumu 
getirteceğiz, getirtemiyoruz. Ziraat Bankasına 
gidiyoruz, Bin türlü kayıt ve şart altındadır. 

G-ündüzalp takririnde diyor ki, halk getir
sin, Tarım Bakanlığı da kontrol etsin. Bunu 
kabul etmek her halde yerinde bir şey olur. 
Bunda çok fayda vardır, ben de kabulünü rica 
ediyorum. 

Kanunun başlığına gelince, «Tohumluk» ilâ
ve edilebilir, bunda hiçbir mahzur yoktur. Mâ
ruzâtım bundan ibarettir. 

BÜTÇE Ko. SÖZCÜSÜ MUZAFFER AKA
LIN (Kastamonu) — Efendim; Gündüzalp ar
kadaşımız gümrükten muaf en imrar edilecek 
zirai alet ve vasıtalar arasında tohumlukların 
da konmasını teklif etmektedir. Kendileri bu 
tekliflerini, Bütçe Komisyonunda bu tasan gö
rüşülürken de, yapmışlardı. Komisyonda müza
kere edildi ve neticede kabulüne imkân görüle
medi. Sebebi ikidir; birincisi, tohumlukların, 
tohumluk adiyle getirilip tohumluktan gayri 
ihtiyaçlara kullanılması ve bunun murakabesi
ne imkân olmaması. İkincisi ve daha ehemiyet-
lisi; halen muaf olarak tohumluk ithali hakkın
da 1641 sayılı Kanunun yürürlükte olmasıdır. 
Bu kanun o zamanki bakanlık teşkilâtına göre 
iktisat Bakanlığına ve Ziraat Bankasına tohum
luk ithali için salâhiyet vermiş bulunuyor. Bu-
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gün de ayni salâhiyeti. Ziraat Bankası ve Toprak 
Ofis kullanabilirler. Eğer Toprak Ofis ve Zira
at Bankasının tavassutuna mahal kaim adan 
doğrudan doğruya fertler tarafından ayrıca 
tohumluk ithali ihtiyacı mevcutsa, bunun güm^ 
rükten muafen tohumluk ithaline müsaade ve 
mezuniyet veren o kanunda mütalâa edilmesi ve 
mevzuun o kanunda yapılacak bir tadille derpiş 
edilmesi uygun olacağı kanaatindedir. Çünkü 
tohumluk hakkında ve bunun ne şekil ve suret
le ve kimler eliyle ithalinin mümkün olduğu 
hakkında yürürlükte bulunan bir kanun ortada 
dururken o kanunu tâdil etmeden, o kanunun 
bünyesinde mütalâa etmek zarureti mevcut iken 
onu bir tarafa bırakıp da, böyle.... 

EKREM ORAN (İzmir) — Ayni adam mü
dafaa etsin... 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAF
FER AKALIN (Devamla) — Tıpkı Sayın 
Ekrem Oran'm ve Muamele Vergisinden istis
nayı istiyen Ali Riza arkadaşımızın mütalâala
rına arzı cevap ettiğim gibi, bu kanunun bünye
sinde mütalâa edilmesine imkân olmadığından 
kabul edilmemiştir. 

MAHMUT NEDİM GÜNDÜZALP (Edirne) 
— Efendim; Bütçe Komisyonu Raportörü arka
daşımız izahat verirken büyük bir zühule düştü
ler, hata ettiler, izahatında benim teklifimin 
Bütçe Komisyonunda görüşülürken birçok nok 
talardan, birçok sebeplerden reddedildiği mâna
sını ifade eden sözler söylediler. Mazbatanın al
tında benim muhalefet şerhim vardır, bu mu 
halef et şerhimde ne diyorum? 

Ben diyorum ki, Komisyon Başkanı; benim 
teklifimi müzakereye koymadılar, bu Tüzüğe ay
kırıdır. Başkan teklifimin başka bir kanuna ta
allûk ettiği mülâhazası ile teklifimi müzakere 
ettirmedi. Halbuki bu tasarı Gümrük Tarife 
Cetvelinde değişiklik yapılması hakkındadır. Be
nîm istediğim de aynı Gümrük Tarife Cetvelinin 
223 numarasında değişiklik yapılmasına ve ona 
bir fıkra ilâvesi hakkındadır. Yani gerek takri
rim, gerekse Cezaroğlu'nun kanun teklifi Gümrük 
Tarife Cetvelinde tadilât yapmaktır. İkisi de 
bu noktada birleşmektedir. Ben sadece arkadaşı
mın teklifine bir madde daha ilâve ediyorum. Bir 
kanun tasarısı olsun encümenlerde veyahut 
yüksek heyetinizin huzurunda müzakere edilir
ken tasarıyı tevsi mahiyetinde olarak arkadaşlar 
teklif yapabilir ve yapılmaktadır. Kezalik bir 
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kanlığın tetkikat yapması ve daha iyi işliyebil-
mesi ve tasarının hazırlanıp Yüksek Heyete 
sunulması için müsaadenizi rica ederim . 

BAŞKAN — Önergeyi oya sunalım mı? 
efendim. 

MAHMUT NEDİM GÜNDÜZALP (Edirne) 
—• Evet, oya sunulmasını rica ediyorum. 

(Mahmut Nedim Gündüzalp'm önergesi 
tekrar okundu). 

BAŞKAN — Önergeyi nazarı dikkate alan
lar ... Almryaırlar ... Anlaşılmadı. 

Önergeyi dikkate alanlar lütfen ayağa kalk
sınlar... Dikkate almıyanlar lütfen ayağa kalk
sınlar... Önerge dikkate alınmamıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-
miyenler ... Kabul edildi. 

MADDE ?>. — Bu kanunu Ekonomi ve Ti-
ret, Gümrük ve Tekel ve Tarım Bakanları yü
rütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
in iyeni er ... Kabul edildi. 

Tasarının tümünü acık oyunuza sunuyo
rum . 

Önce oya sunulan iki tasarıya oy vermiyen 
var mı? 

'Oy toplama muamelesi bitmiştir. 

'i. — 1946 yılı rekoltesi tütünümüzden İsviç
re'ye yapılacak ihracata mukabil aynı tutarda 
bâzı emtianın İsviçre'den memleketimize ithali 
için İsviçre ile yapılan Anlaşmanın onanması 
hakkında Kamın tasarısı ve Ticaret Komisyonu 
raporu (1/559) [1] 

BAŞKAN — Birinci görüşülmesine başlıyo
ruz. 

Tasarı hakkında söz istiyen var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et

in iyeni er ... Maddelere, geçildi. 
ivedilikle gmrüşülmesi hakkında bir öner

ge vardır, Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa, 
Gündemin iki defa görüşülecek işleri arasın

da bulunan 4 numaradaki Kanun tasarısının 
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arkadaşın getirdiği kanun teklifinin içinde o 
mevzua taalluk etmek şartiyle tevsi ve tahdit eder 
mahiyette bulunulabilir. Nitekim arkadaşımın bu 
teklifi pullukların diğer aletler, hakkında mua
fiyet teminidir. Encümen bu muaflıkları kabul 
etmekle beraber 664 ncü numaranın altındaki ih
tarı dahi ele aldı ve o ihtarda yalnız Ziraat Ba
kanlığına verilmiş bulunan yetkiyi kayıtladı ve 
metni münasip mütalâa ettiği şekilde değiştirdi. 
Yani arkadaşımın teklifi, hududu içinde kalmadı 
başka hususlara da tevsi etti. 

Şimdi ben istiyorum ki, 2255 sayılı Kanunla 
tadil edilmiş bulunan İ499 sayılı Tarife Kanu
nuna bağlı cetvelin 664 numarasında değişiklik 
yapılmasını istihdaf eden bu tasarıya, aynı cet 
velin 223 numarasına bir fıkra eklensin. Tarım 
Bakanlığı 1641 sayılı Kanunla memleketin geniş 
mikyastaki tohumluk ihtiyacını bütçesinde mev
cut tahsisatla yine temine çalışsın ve bu husustaki 
vazifesini yine yapsın. Fakat vazifesini yapma
dığı takdirde yine kendi kontrolü altında ve ken
disinden müsaade alınmak şartiyle hariçten başka 
şahısların getirecekleri tohumluklar dahî aynı su
retle gümrükten muaf tutulsunlar. Sayın Ekrem 
Oran'in teklifi muaflık değil, muvakkat kabul
dür. Bu başka birşej^dir, hatası buradadır. 

EKREM ORAN (İzmir) — Hatalar tashih 
edilmeli, tashih edilmezse reddedilmelidir. 

MAHMUT NEDİM GÜNDÜZALP (Devam
la) —• Arkadaşlar; benim teklifim gibi muaflık
lar Tarife Kanunu içinde vardır, muaf geçiril
mesini teklif ettiğim tohumlukların şuraya bura
ya satılmasına ihtimal yoktur. Çünkü teklifim 
tahsisi bir muaflıktır, mutlak muaflık değildir. 

Tohumlarımızın ıslahı için getirilecek tohum 
luklara mahsustur. Tarım Bakanlığı bunların to
humlarımızın ıslahı için lüzumuna kani olursa 
ithaline müsaade edecek, kani olmazsa izin ver 
miyecektir. Girmesi lâzımgelen miktarı da o 
tâyin edecektir. Bunları getirenler tohumluktan 
başka yerlerde kullanırlar ise haklarında kaçak
çılık takibatı yapılacaktır. Mâruzâtım bundan 
ibarettir, takdir yüksek heyetinizindir. 

TARIM BAKANI CAVİT ORAL (Seyhan) 
— Efendim, Mahmut Nedim Gündüzalp arka
daşımızın da hakkı vardır. Hakikaten zaman, 
zaman tohumluğa ihtiyacımız oluyor ve Bakan
lık bunu getirmemek vaziyeti ile karşılaşılıyor. 

Ancak bu işin daha esaslı olarak ele alına
bilmesi, mevcut olan 1631 sayılı Kanunda Ba-

[1] 225 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Ticaret Komisyonu Başkanı 
Ankara 

Arif Çubukçu 

BAŞKAN — İvediliği kabul edenler ... Et-
miyenler ... Kabul olundu. 

1946 yılı rekoltesi tütünümüzden İsviçre'ye ya
pılacak ihracata mukabil aynı tutarda bâzı em
tianın İsviçre'den memleketimize ithali için 
yapılan Anlaşmanın onanması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1946 yılı rekoltesi tütünümüz
den isviçre'ye yapılacak ihracata mukabil ay
nı tutarda bâzı emtianın isviçre'den memleke
timize ithali için 22 Şubat 1949 tarihinde isviç
re Elçiliği ile mektuplaşmak suretiyle yapılan 
Anlaşma kabul edilmiş ve onanmıştır. 

BAŞKAN — Söz istiyen? 
Buyurun, Muammer Bey. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— 1946 senesi tütün mahsulleri tüccarlar tara
fından satın alınmış ve aradan birkaç sene geç
miş, bu kadar zaman geçtiği ve satın alan mü
esseselere fiyatlar kâr da bıraktığı halde bun
lardan sekiz milyonluk bir miktarı üzerinde ta-

i kas yapılmak suretiyle bu tütünleri satın alıp 
i satacak kimselere ,% 50 - 60 a kadar fazla bir 
fiyatla satmak imkânı verilmiş ve bunların mu
kabilinde ithal edilen mallara da yine % 50 -
60 miktarında fazla bir fiyatla satın alınması 
yolunu açmıştır. 

Zaten birkaç defa hususi takasın memleketin 
geçim seviyesinde hâsıl ettiği pahalılıkları bu
radan bu kürsüden uzun uzadıya izah ettim. Ve 
son olarak ifade edişimde bunu Ticaret Bakanı 
da prensip olarak kabul ve ifade etmiş bulunu-

i yordu. Eğer hususi takas muameleri, müstahsi
lin tütününü satmak için yapılmış olsaydı, müs
tahsilin biraz fazla fiyatla tütün satmak için, 
müstehlikin biraz fazla hayat pahalılığına ta
hammül etmiş olmasını hoş görürdük. Fakat 
hâdiseler müstahsilin daha fazla fiyatla tütün 
satmasını istihdaf etmekte ve bu tütünler o 

; günkü Türkiye piyasasına göre müsait fiyatlar-
j la satılmıştır. Şimdi yapılmış olan* bir muamele 

vardır. Biz, B. M. Meclisi olarak malî külfeti 
tazammun eden anlaşmalarda Anayasa muci
bince B. M. Meclisinden geçmesi lâzımgeldiği 
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halde, Hükümete salâhiyet vermişiz, ticari an
laşmalar yapabilir demişiz.. 

BAŞKAN — Alâkalı Bakanın gelmesine tâ-
liken Muammer bey sözünüz mahfuzdur, bu
rada kesmenizi rica ediyorum. 

5. — Ordu mensuplariyle Emniyet Genel 
Müdürlüğü ve Gümrük muhafaza ve muamele sı
nıfı kadrolarında çalışanlara birer er tayını ve
rilmesi hakkındaki 4367 sayılı Kanuna ek 4786 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair Kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Bütçe 
Komisyonları raporları (1/692) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
stiyen var mı? Maddelere geçilmesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. İvedilik öner
gesi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin ikinci defa görüşülecek işler ara

sında bulunan beş numaralı Kanun tasarısının 
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Millî Savunma Bakanı 
Hüsnü Çakır 

BAŞKAN — ivedilikle görüşülmesini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
ivedilikle görüşülmeri kabul edilmiştir. 

Ordu mensuplariyle Emniyet Genel Müdürlüğü 
ve Gümrük Muha/aza ve Muamele sınıfı kad
rolarında çalışanlara birer er tayını verilmesi 
hakkındaki kanuna ek 4786 sayılı Kanunun 1 

nci maddesinin değiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 9 . VII . 1945 tarihli ve 4786 
sayılı Kanunun 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

Madde 1. — Belirli mevzilerde, hudutlar
da, kıyılarda bölük kadrosunu geçmiyen gemi
lerde ve hava birliklerinde, seferi ordugâhlarda 
ve köy ordugâhlarında bulunan bölük, takım ko
mutanları ve gedikli erbaşlar (Bu yerlerdeki ge
dikli subaylar dâhil) olağanüstü halin devamı 
süresince aldıkları er tayınından başka er ta-
belesine ithal edilmek suretiyle er gibi münha
sıran kazandan iaşe edilir. 

[1] 228 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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Bu istihkak yerleri; Millî Savunma Bakanlı

ğınca tesbit edilir. 
Seferberlikte seyyar ordu kadrolarında ça

lışan. subaylar, askerî ve sivil memurlar, gedikli 
subaylar ve gedikli erbaşlar er tabelesine ithal 
edilmek suretiyle kazandan yedirilirler. 

Bu er istihkakı para veya yiyecek maddesi 
olarak verilemez. 

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

OEÇÎCÎ MADDE — Seyyar ordu birlik ve 
nıüesseselerindeki gedikli erbaşlarla gedikli su
bayların 30 Haziran 1950 tarihine kadar kazan
dan yedirilmelerine devam olunur. 

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

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE .'). — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tasarının tümünü yüksek oyunuza sunuyo
rum. Tasarının kanunluğunu kabul edenler.. Et
miyenler.. Tasarının kanunluğu kabul edilmiştir. 

(>. —• Subaylar Heyetine mahsus Terfi Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve 
l>u Kanuna geçici maddeler eklenmesine dair 
Kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Bütçe Ko
misyonları raporları (1/693) [1 | 

BAŞKAN — Tasarının heyeti umumiyesi 
hakkında söz istiyen. var mı? 

Ol. REFET ALPMAN (Aydın) — Askerî 
terfilere ait hükümleri ihtiva eden bu tasarı 
ayni zamanda askerî kadroyu da ihtiva eyle
mektedir. 

Ahvali fevkalâde icabatmdan olarak ordu
da husule gelen birtakım tahavvülât sebebiyle 

1] 229 saydı basmayazı tutanağın sorumda
dır, 

general, albay kısmen de yarbay rütbelerinin 
bugünkü mevcutları bu tasariyle tesis edilen 
kadrodan fazla kalacaktır. Bu fazlalığın mikta
rı tahminen 800 kadar olduğu ifade ediliyor. 
Bittabi bu fazlalık, Bakanlıkça tasfiye edilerek 
giderilecektir. Nazari bir düşünceye göre aske
rî terfiler ve kadrolar şeklen bir mahruta teş
bih edilmektedir. Bu nıalırutun kaidesini teğ
menler, zirvesini de en büyük rütbeli general
ler teşkil etmektedir. 

Bu elimizdeki tasarı kanun haline geldiği 
vakit ve buna göre orduda mevcutlar arasında 
tasfiye yapıldığı zaman bir muvazene husule 
gelecek gibi görünmekte ise de bir kaç seneden 
beri Iıarbokulutıa rağbetin tedricen azal inakta 
olması, göz önüne getirilince yetişecek teğmen
lerin miktarı tedricen azalacak ve aradan bir 
müddet daha geçince nıalırutun kaidesine göre 
üst kademelerde yine şişkinlikler vücut bula
caktır. Bu halde bugünkü tasfiyeden, beklediği
miz muvazene elde edilmiş olımyacaktır. Yani 
tekrar tekrar gurup halinde subay tasfiyesine 
zaruret hâsıl, olacaktır. 

Daha ziyade tafsilâta, girişmeden kendi dü
şüncemi arzedeyim. ki ; subaylar istikametlerine 
taallûk eden bu mesele pisilolojik fena tesirler 
yapacak mahiyettedir. 

Buna karşı mevzuubahis olan mahrutun ka
idesinin lüzum nispetinde dolgun tutulabilmesi 
için memleketimizin muhtelif bölgelerinde şimdi 
Konya'daki gibi ihtiyaca, kifayet edecek kadar 
askerî ortaokul tesisine ihtiyaç vardır. Bu kanu
na miitenazıran Hükümetçe bu hususta tedbir 
alınmasına intizar olunur. Aksi takdirde bu 
lâyihadan matlup olan. gaye elde'"edilmez kana
atinde bulunduğumu arzederim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HÜSNÜ ÇA
KIR (Samsun) — Arkadaşlar; huzurunuza, ge
len bu kanun tasarısiyle istihdaf edilen gaye, 
orduda mevcut subayların ve rütbelerin rütbe 
nispetine göre miktarını tâyin etmektir, yani 
bir nevi. vahidi, kıyasidir. Ordu hacmına göre 
içinde bulunduracağı subay rütbelerinin nispe
tini. İra kanun katî olarak tesbit etmektedir. Ya
ni teğmenden itibaren, en. yüksek kademe olan 
general derecesine kadar orduda mevcut olan su
bayların, birliklerin ihtiyacına göre her rütbe
den ne nisbette •olacaklarını, bu kanun artık de-
ğişmiyen bir esas olarak tesbit etmektedir. Or
du büyüdükçe nispet de ona göre mütezayiden 
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yükselir yani ihtiyaç hududu dışına çıkamaz, 
ayni nispeti muhafaza eder. Bittabi ordu büyü
dükçe ihtiyaca da o nispette cevap vermiş olur. 
Esas böyle olduğuna göre kaide teşkil eden teğ
men rütbesinde olanların da alınması ona göre 
ayarlanacaktır. Arkadaşımızın izhar ettiği en
dişe varit değildir. Bütün tertip ve tedbirler 
ona göre alınmış bulunmaktadır. Bakanlığın 
elinde bulunan orta dereceli okullardan maada 
sivil lise mezunları dahi bizim ordu ihtiyaçları
nı temin etmek için birer memba olmak üzere 
vazife göreceklerdir. Onun için böyle bir endi
şe varit değildir. 

BEKİR KALELİ (Gazianteb) — Muhterem 
arkadaşlarım; Ordu Teşkilât Kanunu Meclisteı» 
geçtikten sonra bu kanun tabiî olarak beklenir
di ve nitekim huzurunuza gelmiş bulunuyor 
Ben kanunun encümenlerdeki müzakerelerine 
katılmak imkânını bulamadım. Ve bu kanuna, 
elimizdeki tasarıyı ve mucip sebeplerini oku
mak surcetiyle nüfuz imkânım bulabildim. 

Her şeyden evvel şu noktayı tebarüz ettir
mek isterim. Kanunun umumi çerçevesi, ordu
nun ruhu demek olan subaylar için hayırlı ve 
faydalı esasları camidir. Bununla beraber, eğer 
görüşümde yanılmıyorsam, üzerinde durulması 
gereken noksanları vardır. Yani, bir taraftan 
terfiler bir nevi kanuni çerçeve içerisine alan 
ve genişletici ve kısaltıcı hareketleri önliyen 
hükümler ve bu esas itibariyle ve şahsi görüşü. 
me göre de yerinde olmasına rağmen, bunun teş
vik ve tergip edici tarafı ve çalışmayı mesle 
ke bağlanmayı, hattâ istikbale daha emniyetli 
bakmayı sağlıyan tarafları noksandır. Pek ivi 
bildiğiniz üzere, her meslekin içerisinde çeşitli 
kabiliyetler avrdır ve bu kabiliyetler yalnız 
mektep sıralarında, tahsil sahası ilerisinde de
ğil, tatbikata geçtikten sonra, köşede bucakta 
daima belirir. Bu böyle olduğuna göre terfii ki 
dem ve ehliyet esaslarına bırakılır ve bağlı ve 
bundan gayri bir mekanizması olmasa bu çeşit 
terfi usulü noksan ve aksak olur. izin verirse
niz kısaca vaziyeti izah edeyim: 

Malûmunuz olduğu üzere, her subay sicile 
bağlıdır. Subayın terfii mutlaka sicilinin düz
gün olmasiyle mümkündür. Bu, şartı evveldir. 
kıdem de onun yanında yer alır. Farz buyuru
nuz, her hangi bir rütbede şu kadar subay 
müspet sicil almıştır ve şu kadar zabit kıdem 
almıştır. Bu sicillere sahip arkadaşlar içerisinde 
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mektepte iken sınıfında farzedelim 10 kişi ge
ride ise yani mektepte aldığı sıra numarası on 
ise mektepten sonra, ömrü boyunca, bu sırayı 
değiştirmesine imkân yoktur. 

İyi tahsil etmiş olan bir kimse elbetteki bü
yük bir kıymet ifade eder. Fakat, bu o demek 
değildir k i ; harbiyede sınıfının birincisi veya, 
beşincisi mutlaka kıtaya girdikten itibaren de 
birinci veya beşinci derecede kalacaktır ve 20 
nci, 30 ncu sırada olanlar üstün kabiliyet gös
teremezler elbetteki bu iddialar doğru değildir 

Kaldı ki, kıta hayatı içerisinde vazifeye in
tibak, askerî malûmat, umumi kültür, yabancı 
memleketlerde kurs görmek, ve saire ve saire 
gibi olanlar ikinci bir mekanizma ile ayrılamaz
lar mı? Ben falandan yirmi sıra geriyim. O 
Har'b Okulunda falan falan derslerden hattâ 
resim ve jimnastikten benden şu kadar sayı ile 
ileriydi. Ben yirmi sekizinciydim; binaenaleyh 

benim hayatta ondan ileri geçmem mümkün de
ğildir, gibi bir mülâhaza nasıl yerinde olur. 

öğrenmek istediğim bir nokta da; muasır 
ordularda, diğer devlet ordularında îbu hususa 
ait ikinci fair mekanizmanın bulunup bulunma
dığıdır. Hakikaten böyle bir mekanizma var 
mıdır, yok mudur? Varsa, tetkik etmiş olduk
larını elbette kahul etmek lâzımdır, onlar hak
kındaki görüşleri nedir? İBu tengip ve teşvik 
e'dici yolu açmakta ne türlü bir mahzur müta
lâa etmişlerdir de bu kanunda buna yer verme
mişlerdir ? 

Arkadaşlarım, başlangıçtaki mâruzâtımı şöy
lece çevrelemek mümkündür. Kıdemin yanında 
ehliyet doğrudan doğruya sicil esasına dayanır 
ve müspet sicil almış unsurlar için bir ayrı se
çim ile ordu bünyesi içerisinde mevcut üstün kabili
yetleri öne almak ve onları yarının kumanda 
mevkiine, daha kolaylıkla ve salim bir yolla öne 
getirmek imkânı yoktur. Ve terfi müddetleri
nin yarıya in'dirilmesi, kahramanlıkları görü
lenlerin fevkalâdeden terfi ettirilmesi bu arada 
takdirname verilmesi Şu yalnız harb zamanına 
maksur kalmıştır. Yalnız har'b zamanına mak-
sur hu çeşit kabiliyetleri ayırmak imkânını, ha-
zer vaktinde de başka bir yoldan sağlamak 
hem ordu mensuplarını çalışmaya sevkedecek, 
hem de tetfgip ve teşvik edici bir imkânı Bağlı
yacaktır, !bu suretle yarının kumanda heyetini 
yalnız seferdeki fevkalâde kahramanlıklar öl
çüsü ile değil vazifeye bağlılığın, intibakın ve 
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muayyen vasıfların da'ha evvelden tecelli etme- | 
sine imkân hâsıl olmuş bulunur. 

Millî Savunma Bakanı arkadaşımdan 'bu 'hu
sustaki görüşlerini açıklamalarını rica ederim. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAF
FER AKALIN (Kastamonu) — Efendim, Su
baylar Heyetine Mahsus Terfi Kanununda yapı
lan değişiklikler, şu esaslar etrafında toplan
maktadır. 

Birincisi : Subayların teğmenden generale 
kadar her rütbedeki sayısını mevcut subay ade
dine göre nispetliyen ve böylece subayların 
terfilerinde takibedilecek mahrutu belirten ve 
muayyen bir esasa bağlıyan bir kaide tesis et
mektedir. 

İkinci esas : Rütbeler arasındaki bekleme 
sürelerini subaylarımızın lehine olarak tertip ve 
tanzim etmekte ve bunları üç sene esasına irca 
etmek suretiyle, bugün üç seneden fazla bir de
recede bekliyen subayların lehine bir hüküm 
tesis etmekte ve bu vaziyeti değiştirmiş bulun-
makatdır. 

Yine bu kanunun tesbit ettiği esaslara göre, 
demiryolu sınıfını kaldırmaktadır. Kıta hizme
ti bakımından yarbaylığa kadar olan dereceler
de bir defaya mahsus olmak üzere bunun tecili 
için bir hüküm kabul edilmektedir. Ordunun ! 
talim, terbiyesi ve cihazlandırılması bakımından 
duyulan hitiyaca tâbi olarak konulmaktadır bu 
hüküm. Nihayet Harb Akademisi tahsili; su-
subaylarımızm meslekî ihtiyaç ve icaplarına da
ha uygun bir şekilde ikiye ayrılarak yapılmak
tadır. Bu arzettiğim esaslar dairesinde müzake
re edilecek olan bir de Terfi Kanunu vardır. 
Onunla bâzı kademe aylıkları yükseltilmekte 
ve bu suretle ordumuza, yeniden 10 milyona va
ran yeni bir fedakârlık yapılmaktadır. Arzet
tiğim Subaylar Heyetine mahsus olan Terfi Ka
nununda değişmeye muhtaç, yeni ihtiyaçların 
mahsulü olarak tesis edilmesi lâzımgelen bâzı 
hükümler vandır. Bunlar, kanunun müzakere
sinde komisyonda da yetkili mütahassıs arka
daşlarımız ve Sayın Bakan tarafından ifade bu-
yurulmuş ve belirtilmiştir. Ancak, Saym Bekir 
Kaleli arkadaşımızın ifade buyurdukları husus
lar da dâhil olmak üzere, bu kanunun bütün bu 
ihtiyaçları karşılryacak şekilde kanunun esası
na şâmil olarak yenibaştan ele alınması, bu kı
sa zaman içerisine sığdırılamıyacaktı. Halbuki 
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ordumuzun ihtiyacı ve subaylarımızın menfaati 
bu kanunun biran evvel bu ölçüde ıdahi olsa ka
nunlaştırılmasını icabettiriyordu. Nitekim saym 
arkadaşımız ifade buyurdular, komisyon karar
larını raporlardan mütalâa ettiklerini söylediler, 
bu raporlar arasında bu noktaya da Bütçe Ko
misyonu şu cümle ile işaret etmiş bulunuyor : 

Bâzı değişikliklerin ilgili maddelerin muay
yen kısımlarına münhasır olarak tesbit edilme
sine ve bu maddelerin tamamının tasarı içine 
almmsama komisyonumuzu sevkeden âmil, Su
baylar Heyetine Mahsus Terfi Kanununun yeni 
ihtiyaç ve icaplara göre esaslı olarak yeniden 
kül halinde ele alınmasına zaruret bulunması 
ve bu işin ise gerekli tetkiklerin tamamlanma
sına talik edilmesinin lüzumlu görülmesi iti
bariyle bugünkü değişikliklerin, müstacel ma
hiyette olan noktalara inhisar ettirilmesidir. 

İlâveten arzedeyim ki, arkadaşımız sözlerinin 
sonunda buyurdukları gibi yarbayların % 4 ü 
albay olacak değil yarbayların sayısı subayla
rın yüzde dördünü geçemiyecektir. 

BEKİR KALELİ (Gazianteb) — Bu bir zü
huldü biz de bunu demek istedik. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Efendim; Saym Bakandan bir noktanın tav
zihini rica ediyorum; Günkü bu görüştüğümüz 
tasarıdan başka matbua numarası 233 olan bir 
tasarı daha var. Aynı izahatı Bütçe Komisyonu 
Sözcüsü arkadaşımız da lütfetsinler. 

Mevcut olan kanunlara göre teğmenler, üs
teğmenler, kıdemli üsteğmenler üçer sene bu
lundukları yerlerde kalıyorlardı. Altı sene yüz
başılıkta kalan bir subayın altı sene sonra bin
başı maa^şı alacağı anlaşılıyor gibi ise de, hali 
hazırda orduda bulunan v^ hizmet görmekte 
olan yüzbaşılar bu kanım hükümlerinden istifa-
de edip de diğerleri gibi altı sene sonra binba
şılık maaşlarını alabilecekler mi, alamıyacaklar 
mı? Bu mevcut olan tasarıların fiilen hizmette 
bulunan yüzbaşılar aleyhine bir hükmü ihtiva 
ettiği ileri sürüldüğü için bu hususta izahat 
verilmesini rica ederim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HÜSNÜ ÇA-
KIR (Giresun) — Bekir Kaleli arkadaşımız, su
baylar mektepten çıktıktan sonra alacakları sı
ra numarasını sonuna kadar muhafaza ederler 
ve kıdem esnasında o sıra numarası âmil olur. 
Başka ordulardaki esaslara göre onlara bir iler-
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leme imkânı vermek düşünülüyor mu? Diye I 
sordular. 

Bir kere, sözcü arkadaşımızın ifade ettiği 
gibi bu tasarı, yeni ordu teşkilâtının ihtiyacı 
olan hususların tanzimi için hazırlanmıştır. 
Terfi sisteminin heyeti umumiyesi üzerinde I 
yapmakta olduğumuz geniş tetkikat neticesinde 
ayrıca, derlitoplu ve bütün hükümleri cami I 
yeni bir Kanun tasarısı hazırlamak için çalış
malar vardır. Bununla beraber bu tasarıda I 
dahi arkadaşımızın işaret ettiği hususları sağ
layıcı tedbirler ve tertiplere yer verilmiştir. 
Bugün ordu, mektep hayatından sonra nazari- I 
yat ve tatbikat itibariyle daimî talim ve daimî I 
tahsili takip hususunda hiçbir meslekten geri I 
kalmaz belki en ilerdedir. Çünkü bunlar müte
madiyen meslekin ilk kademesinden en son 
kademesine varıncaya kadar talimler, kurslar, 
tatbikatlar ve sair şekillerle müktesebatını I 
tekemmül ettirirler. Binaenaleyh bunların al- I 
dıkları noktalar terfilerine esas olur. Buna za- I 
mimeten bildiğiniz veçhile bizde Harb okulun- I 
dan sonra bir akademi tahsili vardır. Bu aka- I 
demi tahsilini, fasılasız olarak, muayyen rütbe- I 
lerdeki talipler arasından imtihanda muvaffak I 
olanlar, yaparlar, fasılasız olarak bu tahsil üç 
sene devam eder. Bu tasarıda, bu hususta yeni I 
ihtiyaçlar da nazarı dikkate alınarak yani, bi- i 
dayette bir sene ve sonra üç sene geldikten son- I 
ra ve rütbeleri de yükseldikten sonra yeniden I 
bir imtihan ve eleme yapılarak ikinci defa bir I 
akademi tahsili yapacaklardır. Bu, yeni istidat- I 
lan, kıymetleri meydana çıkarmak içindir. I 

Bundan sonra sınıf subaylarına da şâmil ol- I 
mak üzere yüksek kumanda kursu mevcuttur ki I 
buraya; kurmay olsun olmasın, ehliyet ve kabili- I 
yetini ispat edenler, iştirak edebilirler. I 

Demek oluyor ki ; mektebte aldığı sıra nu I 
marası ile değil; gösterdiği liyakat ve iktisabet- I 
tiği kabiliyet derecesine göre yükselme imkânı 
hükümleri derpiş edilmiş bulunmaktadır. 

Kaldı ki daha geniş ve şümullü hükümleri I 
ihtiva eden bir kanun üzerinde çalışmaya baş- I 
lanmış bulunmaktadır. I 

BEKİR KALELİ (Gazianteb) — Efendim 
esası kabul buyurursunuz. Benim üzerinde dur- I 
duğum nokta, teşvik edici esasları «ki halen I 
yalnız generallere mahsusdur» esasını ufak rüt- I 
belere de sirayet ettirmekte fayda olacağıdır. I 
General olmak mevkiinde bulunan bir subay, 1 
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Genel Kurmayın da müspet veya menfi bir hük
mü ile terfi edecek veya edemiyecektir. Bunun 
Askerî Şûrada tezekkür edildiği malûmdur. 
Yalnız bu üst derecelerde olur. 

İkincisi; kanunun müstacel esaslara maksür 
kaldığı beyan buyuruluyör halbuki kurmay
ların tahsil şartlarına, bilgi esâslarına dayanan 
kurslardan kıdem vaziyetlerine kadar sâri ye 
genişletilmiş hükümler vardır. Bunlardan do : 

layı ben bu teklifi yaptım ve bakanlık kabul et
tiği takdirde kanun maddesi metnini de hazir-
lamıa bulunuyorum. 

Bir nokta da; diğer memleketlerde bu çeşit 
seçim mekanizması mevcut mudur, değil midir 
sualimdir. 

Tetkikatıma göre muasır ordularda böyle 
bir sistem vardır ve zabit her istediği zaman 
böyle bir imtihana girmeye, böyle bir hadde
den geçmek hakkını haizmiş. Bizde mümkün 
değil mi? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HÜSNÜ ÇA-
KIR (Samsun) .— Şimdi arkadaşımızın iza
hatından anladığına göre; seçme suretiyle mi, 
Akademiye iştirak etmelidir? Yahut daha kısa bir 
.şekilde, nasıl ki, generaller terfi ederken sicil
lerinin müspet olmasına bakılmıyarak seçimle 
terfi ettiriliyorsa subaylar da bu usule tâbi tu
tulsun. 

BEKİR KALELİ (Gazianteb) — Evet sıra 
numarasına göre bir terfileri var, bunda sicil
lerine bakılmıyarak seçilsin istiyorum. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HÜSNÜ ÇA
KIR (Devamla) — Bunu burada Umumi He
yette bu kadar ince ve teknik bir meseleyi mü
zakere etmeyi imkânsız görüyorum, Mütalâam 
ancak umumi ve afaki olur. 

Tasarıda Akademi için zaten hükümler mev
cuttur. Üç sene devam eden tahsil fasılalara ay
rılmıştır ve bu tasarıda yapılan teklif mevcut 
kıdem zamlarının bu fasılalara göre tevziinden 
ibarettir. Diğer taraftan bütün subaylar ve ar-
zettiğim gibi meslek mensupları mütemadi kon
trole tâbidir. 

Kurslar, tatbikat, manevralar onlara daima 
not vermektedir. Bütün bunlarda kendilerine 
verilen siciller, nazarı dikkate alınmaktadır. 
Bunlar fiilen zaten mevcut bulunmaktadır. 

BEKİR KALELİ (Gazianteb) — Efendim, 
Yüksek Heyeti rahatsız etmemek için kısa ar-
zedeyim. 
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Kurmay olmak yoluna bütün zabitlerin sev 

kedilmesi lehinde bir mâruzâtta bulunmadım. 
Arzım şudur : 

Kurmaylık, yüzbaşılık rütbesinden sonra 
alınabilecek bir mesnet ve bir meslek değildir. 
bilirler. 

İkincisi, generalliğe terfi edecek bir ordu 
rüknünü sicil kıstasının üstünde bir haddeden 
geçirmek yolu tutuluyor da bunun altındaki 
rütbeler için bu kıstasa neden lüzum görülmü
yor? 

Buyurdukları gibi bu yoldan muvaffak olur, 
şu yoldan muvaffak olur, fakat yine bütün bun
lar, sicilinin müspet olması noktasına maksur 
kalır. Bu usul, üstün bir kabiliyetin ele alı
nıp bir parmak yukarı getirilmesine imkân yok
tur. 

Bu, yarının kumanda heyetinin yetiştirilme
si bakımından vücup ifade eder kanaatinde
yim. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI HÜSNÜ ÇA
KIR (Samsun) — Efendim; yalnız generaller 
için cari olan seçim usulünün bütün rütbelere 
teşmilinden bahsediliyor. Generaller yüzde bir 
nispetindedir. Diğer rütbedeki subaylar 
için de müsavi ehliyette olanlardan ve 
aynı sicili alanlardan sırayı bıraka
rak bir seçime gidilmesinin netice iti
bariyle faydalı olacağını şimdiden katı olarak 
söylemek mümkün değildir. Meselâ bir teğmer, 
bir üsteğmen olacaktır. Farzedelim ki, adedleri 
bin tanedir bu bin tane içerisinden hepsinin 
müspet sicilleri mevcuttur. Bu bin taneden üç 
yüz tanesini seçeceğiz demek istiyorlar. General
ler gibi bunlara da aynı muamele yapılsın. Bir 
senede üç, beş tane general seçmek ile müsavi va
sıfta yüzlerce subay içinde seçme yoluna gidip 
gitmemek cihetini burada katî kanaat şeklinde 
ifade etmeye imkân göremiyorum nihayet bu 
noktada tetkik edilebilir. 

BEKÎR KALELİ (Gazianteb) — Teşekkür 
ederim. 

MtLLÎ SAVUNMA BAKANI HÜSNÜ ÇA 
KIR (Devamla) — Efendim, mevcut olan yüz
başıları, bugün yüzbaşı rütbesinde olanlar 6 se
neyi bitirdiği takdirde binbaşı olacak değillerdir. 
Geçici maddede görüleceği veçhile yüzbaşılığın 6 
sene olması, üsteğmenliğin 6 sene olmasından do
layıdır. Binaenaleyh, üsteğmenliği 3 sene yapmış 
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olan bugünkü yüzbaşılar, 9 seneyi doldurduktan 
sonra binbaşı olabileceklerdir. Yani müddetin 
eksilmesi, bugün 6 senedir yüzbaşılıkta bulunan 
bir subayın binbaşı olmasını istilzam etmiyecek-
tir. Geçici maddede bunun için kayıt konmuş 
tur. 

YUNUS MUAMMKR ALAKANT (Manisa) 
— Geçici madde ve Sayın Bakanın izahları, be
nim endişemin yerinde olduğunu ortaya koymuş 
bulunuyor. Şimdi mevcut olan tasarı meriyete 
girdikten sonra 6 sene yüzbaşılık yapan bir zat, 
binbaşılığa geçecek; Halbuki bundan evvel bu ka
nun meriyette olmadığı için sekiz sene gibi bir 
müddetle yüzbaşılıkta bulunan bir zat 
bugün binbaşılığa geçemiyor. Halbuki 
askerlikte kıdem, fiilî hizmetin ne ka
dar büyük rolü olduğunu asker mil
letvekili arkadaşlarım benden daha ziyade takdir 
ederler ve benden daha çok bunu müdafaa etme-
sene sonra mektepten çıkmış bir zatın fiilî hizmet
leri icabeder. Şimdi bir yüzbaşı sekiz senede, di
ğeri 6 senede binbaşı olacak, kendisinden iki 
«ene sonra mektepten çıkmış bir zatın fiilî hizmeti 
ne olacaktır? Bunlar ordunun esaslı prensiple
rinden değil midir? Bunları nazarı dikkate al
mak icabetmez mi? Neden iki sene evvel mektep
ten] çıkıp fiilî hizmete başlamış olan bir subay, 
kendisinden kıdemsiz olan bir subayla aynı va
ziyette olsun, aynı hakka sahip olsun, aynı mev
kie gelsin. Ben gerek geçici maddenin bu hük
münü ve gerek Sayın Bakanın izahatını yerinde 
görmîyorum. Bu, ordu esaslarına, kıdem ve fiilî 
hizmet kaidelerine uygun değildir. Bilhassa yüz
başılık rütbesinde bulunan birçok yüzbaşıların 
kıdemden mütevellit hakları zayi olacaktır. Bu 
kanunun bu hükmü ihtiva ettiği hususunda hariç
te bulunan: vatandaşlarımız beni ikaz etmiş bulu
nuyorlar. Bu itibarla eğer ordu esaslarına ve 
kıdem ve fiilî hizmet kaidelerine uygun ise, bunu 
sayın eski kumandanlarımızın ve sayın milletve
killerinin belirtmelerini rica ederim. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAF
FER AKALIN (Kastamonu) — Sayın arkadaş
lar, gündemimizde müzakere mevzuu olan iki 
kanun vardır. Bunlardan birisi şimdi müzake
resine başlanan subaylar heyetine mahsus terfi 
kanunudur. Bunu takip edecek olan, subay ve 
askerî memurlar aylıkları hakkındaki kanun
dur. Muammer Alakant arkadaşımızın mevzuu-
bahis ettikleri mesele, müzakere edilmekte olan 
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kanunda değil bunu takip edecek olan tasarı
nın geçici 3 ncü maddesinde münakaşa mevzuu 
olabilir. Binaenaleyh bu kanun vesilesiyle mü
nakaşaya mahal olmadığı kanaatindeyim. 

MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Bu, 
emri vâki olmıyor mu? 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAF
FER AKALIN (Devamla) —Hayır . 

Korgl. ALİ RIZA ARTUNKAL (Manisa) — 
Arkadaşlar, böyle bir şey varit değildir. Yüzba
şılar 6 senede binbaşı olacaklardır. Teğmen
likte 6 sene kalmış olanlar 9 senede binbaşı ola
caktır. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Mad
delere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir, ivedilik hakkında bir önerge var
dır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin iki defa görüşülecek işleri ara 

smda bulunan 6 numaradaki kanun tasarısının 
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif eylerim. 

Millî Savunma Bakanı 
Hüsnü Çakır 

BAŞKAN — İvediliği kabul dnler... Etmi-
yenler... Tasarının ivedilikle konuşulması kabul 
edilmiştir. 

Subaylar Heyetine mahsus Terfi Kanununun 
bâzı maddelrinin değiştirilmesine ve bu kanuna 

geçici maddeler eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 4273 sayılı Kanunun birinci 
maddesinin (B) fıkrası aşağıdaki şekilde değiş 
tirilmiştir : 

B) Yardımcı sınıflar: Nakliye, sıhhiye ve
teriner, levazım, harita, subay mühendis, harb 
sanayii v<e 'ordu donatım. 

BAŞKAN — Madde (hakkında söz istiyen 1. 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiy enler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 4273 sayılı Kanunun onuncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 10. — Subayların terfie hak kazanma
ları için her rütbede fiilî olarak en az buluna
cakları süre aşağıda gösterilmiştir: 

Asteğmen ve teğmen beraber 4 yıl (İlk altı 
ayı asteğmenliktir) 

1950 6 : İ 
Üsteğmen 6 yıl (Havada, denizde 5 yıl) 
Yüzbaşı 6 yıl (Havada, denizde 5 yıl) 
Binbaşı 6 yıl (Havada, denizde 5 yıl) 
Yarbay 6 yıl (Havada, denizde 5 yıl) 
Albay 3 yıl 
Tuğgeneral, Tuğamiral 3 yıl (Havada 2 yıl) 
Tümgeneral, Tümamiral 3 yıl 
Korgeneral, Koramiral 3 yıl 
Orgeneral, Oramiral 3 yıl 
A) Bu süreler, harbde harb kuvvetleri ge

nel komutanının göstereceği lüzum üzerine Mil
lî Savunma Bakanının teklifi ve Bakanlar Ku
rulu karariyle yarısına kadar indirilebilir. 

B) İki harb takdirnamesi alanların terfi 
süreleri yarıya indirilir. 

C) 16 ncı maddeye göre kıdem zammı alan
larla kazai ve idari kararlarla nasıpları düzelti
lenlerin, terfi şartlarını haiz iseler ve emsalleri 
de terfi etmiş bulunuyorsa, en az bekleme süre
leri icabına göre yarısına kadar indirilerek em
sallerinin terfileri tarihinden itibaren, derhal 
terfileri yapılır. 

D) Havada ve denizde terfi sürelerindeki 
birer yıl eksiklik o rütbelerin son maaş kade>-
melerinde nazara alınır. 

E) Harb Okulunu bitirenlere asteğmenlik 
rütbesi verilir. Bunlardan terfi şartlarını haiz 
olanlar, altı ayı tamamlayınca teğmenliğe nas-
bolunurlar. 

Muhtelif sınıf okullarında devamsızlığından 
veya uygunsuz hallerinden dolayı okul idare
since kendi devrelerinde tahsile devamları caiz 
görülmiyenlerle imtihanda muvaffak olamadık
larından dolayı devrelerinde tahsil haklarını 
kaybedip sonraki devreye iştirak ettirilmek üze
re kıtaya verilen subayların üsteğmenliğe terfi
leri, kıta sicilleri uygun olsa bile, tahsillerini 
normal bitiren emsallerinden bir yıl sonraya bı
rakılır. 

F) Üniversitelerin muhtelif fakültelerini 
Millî Savunma Bakanlığı adına bitirenlere teğ
menlik rütbesi verilir. Bunlardan tahsil süreleri 
altı yıl olan fakültelerden çıkıp teğmenlikte 
bir. yılı bitirerek yeterlikleri tasdik edilenler, 
üsteğmen ve iki yıl sonra kıdemli üsteğmen 
olurlar. 

Tahsil süreleri beş yıl olan fakülteleri biti
renler bir yıl, tahsil süreleri dört yıl olan fakül
teleri bitirenler iki yıl, tahsil süreleri üç yıl olan 
fakülteleri bitirenler de üç yıl sonra yeterlikleri 
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sicillen onanmak aranmak şartiyle üsteğmen 
olurlar. 

Tahsil süreleri altı yıl olan fakülteleri biti
renlerin üç yıl olarak ve diğerlerinin üsteğmen
liğe terfüerine kadar sınıflarına göre tatbikat 
okullarında, hastanelerde, kimyahanelerde ve 
lâboratuvarlarda, kıta veya müesseselerdeki hiz
metleri Millî Savunma Bakanlığınca düzenlenir. 

Tatbikat okullarında muvaffakiyetle imti
han veremiyenlerin kıtalarda ve hastanelerde 
yeterlikleri tasdik edilinceye kadar üsteğmenlik 
rütbesine terfileri yapılamaz. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
4273 sayılı Kanunun 10 ncu maddesindeki, terfi 
müddetleri kısa olup da, bu kanunun neşri tari
hinde terfi hakkını iktisap etmiş olanların, ya
ni bu 30 Ağustosta terfi edeceklerin hakları, 
hakkı müktesep olarak kabul ediliyor mu? Yok
sa yeni kanun hükümlerine göre yeni müddetle
ri dolduracakları mıdır? 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI HÜSNÜ ÇA
KIR (Samsun) — Bu kanun yürürlüğe girdik
ten sonra her rütbedeki süre bu kanuna göre 
tesbit edilir; ve bu tatbikata tâbidir. Maaş hu
susu ve hakkı müktesebinde bir noksanlık yok
tur. 

ZÎHNÎ ORHON (Kars) — Bu iki kanun bir
birini tamamladığı için belki diğer kanundan 
bir iki satır bahsedilebilir, ikinci maddede, yüz
başı 6 yıl, hava 5 yıl. Albay 3 yıl. Bundan son
ra gelen Maaş Kanununda ise yüzbaşı 9 yıl, bu, 
izah edilecek olursa daha iyi olur zannederim. 
Burada albayı 3 yıl deyip kesiyoruz. Maaş Ka
nununda ise 6 yılı doldurmadıkça terfi edemez 
diyor. Yüzbaşı için altı yıl, diyor, maaş kanu
nunda 9 yıl diyor. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAF
FER AKALIN (Kastamonu) — Geçici madde
de bunların hepsi.. 

ZÎHNÎ ORHON (Kars) — Geçici maddede 
olacağına; burada olmalı. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI HÜSNÜ ÇA
KIR (Samsun) — Bunların hepsi söylenmiştir. 

BAŞKAN -— Tarım makineleri Gümrük 
Resmi hakkındaki Kanun teklifine oy vermi-
yen var mı? Oy toplama muamelesi bitmiştir. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Efendim bir noktaya nazarı dikkati celbeceğim. 
Sayın Bakandan bir sual sordum: 4273 sayılı 
Kanunun yani halen mer'i olan kanunun 10. 
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maddesinde bâzı subayların terfi müddetleri kı
sadır. Bu kanunun neşri tarihinde, yahut halen, 
terfi müddetlerini doldurmuş olanlar vardır. 
Belki de olmıyabilir. Fakat m antikan olması 
muhtemeldir. Binaenaleyh ben dedimki: 

Bunların hakları müktesep hak olarak kal
mış mıdır? Buyurdularki, maaş bakımından baş
ka bir kanun tasarısı vardır. Maaş bakımından 
haklarına halel getirmiyor. Fakat maaştan da
ha kıymetli bir hak vardır: Unvanı memuriyet.. 
Binbaşı yarbaylığı, hakettiği anda yahut bir 
üsteğmen yüzbaşılığı hakettiği anda, hattâ bu 
müddeti doldurarak, üç dört sene geçtiği halde 
terfi edemiyor. Unvanı memuriyet bu kanunla 
üç sene daha temdit edilmiş oluyor. Bendenizin 
nazarı dikkatinize sunmak istediğim nokta bu
dur. Bence bu hak maaştan da kıymetlidir ar
kadaşlar. Meselâ bir üsteğmen üç sene çalışmış, 
bu hakkı kazanmış ve bu kanunun neşrinde 
yüzbaşıdır. Binaenaleyh biz ona şimdi yine yüz
başılığı vermeliyiz. Bu arzettiğim gibi maaştan 
da kıymetlidir. 

Bu hususta bir önerge vereceğim, bu kanu
nun neşri tarihinde yüzbaşı, binbaşı rütbesi ne 
ise yine o unvanı gözetelim, önergemin kabu
lünü rica ederim. 

CEVDET KERÎM ÎNCEDAYI (Sinob) — 
Muhterem arkadaşlar; bu tasarı ile orduda rüt
be müddetlerinin yeniden nizamlanmasınm, or
dunun yeni usul ve kaidelere göre nizamlanma-
smda bir zaruret olduğu için bu tasarı huzuru
nuza gelmiştir. 

Türk Ordusunda bundan evvelki terfilere gö
re bugünkü durumlar içinde işin nizmlaştınlmsı 
zorlaşmıştır. Onun için orduda teğmen ve üsteğ
menin çok miktarda bulunmasını sağlamak za
rureti vardır, takım komutanı olarak. 

Bunu yaparken subayların haklarını zayi et
memek lüzumu hâsıl olmuştur. Binaenaleyh adı 
teğmendir subayın ama, kıdemsiz, teğmenliğini, 
teğmen olarak yeni bir rütbe halinde altı sene 
orada kalıyor ve o teğmen adı altında kalıyor. 
Kalıyor ama üç sene sonra yüzbaşıyken almış 
olduğu maaşını alıyor. Bu itibarla bir üsteğme
nin binbaşı oluncaya kadar terfi itibariyle müd
detinden bir ziyan olmuyor. Fakat bu yüzbaşı 
ve teğmen arasındaki müddetin çoğunluğunu 
teğmen kısmına aktarmış oluyoruz. Orada da 
üç sene sonra yüzbaşı olduğu zaman alacağı 
maaşı sağlamış oluyoruz. 
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ikinci bir noktayı daha aydınlatmak lâzım

dır. Bir kimse askerliği meslek edinerek ordu
ya girdiğine ve istediği takdirde Ömrünü bura
da geçireceğine göre yarbay ve albay olmak için 
bugün mevcut olan müddetten daha fazla bir 
müddet bulunmuş olmıyacaktır. Bir yarbay veya 
albay halen şu kadar zamanda bu rütbeye geli
yorsa, bu tasarıya göre daha çok senede olacak 
değildir. Sicil aldıkları takdirde yine o rütbe
lere geleceklerdir, ancak bu müddet içinde teğ
menlikteki zaman uzamaktadır. Onu uzatırken 
de arada bir terfi yapılmış oluyor. Binaenaleyh 
bu müddetleri dolduran bir arkadaş, bu sene 
Ağustosta buna geldiği gibi, bu kanun çıktıktan 
sonra gelecekte, öbürkinde de vardır. Hepsi ta
biî bu ahkâma tâbi olacaktır. Fakat arkadaşla
rın bundan mânevi bir ziyanları olmıyacak bilâ
kis maddi durumları tamamen sağlanırken, or
dunun mahrutlarmı düşündüğümüz zaman teğ
men olarak milletin ihtiyacını temin etmiş, yüz
başı olarak nispetini sağlamış, binbaşı, yarbay 
ilâhir sağlamış olacağız. 

Bendeniz, bu tasarı hazırlanırken alâkadar 
olduğum gibi, komisyonda da meşgul oldum, 
komisyon üyesi olmamakla beraber. Subay ar
kadaşların durumu bakımından hiçbir kayıpla
rı yoktur. Bilâkis birer derece terfi etmiş bulu
nuyorlar. Binbaşılıktan da bir kıdemlilik çıktı
ğına göre orduda bugün yarbay maaşını alıyor. 
Albay olduğu zaman da yüz liraya geçmiş olu
yor ki bugün 90 liradır, 

Tasarı her bakımdan iyi düşünülmüştür. Or
dunun tertip ve tarsimi için de çok isabetli bir 
şeydir arkadaşlar. 

KÂMİL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Efendim sayın arkadaşımı dinledim. Bilhassa bu 
arkadaşların maaş ve haklarının mahfuziyeti 
hakkında hemfikriz. Üç sene üsteğmenlikte 
kalmış olan bir subayımız, bu sefer altı sene 
yüzbaşılıkta kalacaktır. Bu, maaş bakımından 
böyledir, her rütbe üçer seneye bölünmüş olmak 
suretiyle hakları gözetilmiştir. 

Yalnız şüphesiz asker arkadaşlarım daha iyi 
takdir buyururlar ki, askerlikte, bu şerefli 
meslekte bilhassa bir yıldızın, çok büyük ehem
miyeti ve yüksek, mânevi bir şerefi vardır. Yıl
dızlar yükseldikçe, fazlalaşdıkça mânevi şerefi 
de yükselir. 

Arkadaşlar, bunu bir hakkı müktesep ola
rak kazanmış olan subaylarımızı bundan mah-
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rum etmiyelim. Hiçbir yerde, hiçbir kanun çı
karılırken bu gibi haklara dokunulmaz. Maddi 
haklar vardır, mânevi haklar vardır. Gelecek 
tasarıda bu maddi hakların gözetilmiş olduğu 
belirtilmektedir. Fakat burada subayların mâ
nevi hakları demek olan ve bugün için mükte
sep hak halini almış olan, şayet varsa bunları 
müktesep hak olarak kabul edelim, ricam bu
dur, diğerinden daha çok mühimdir. Kendileri
ni mahrum etmemek için bir önerge veriyorum 
Kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Ali Rıza Artunkal. 
Gİ. ALÎ RIZA ARTUNKAL (Manisa) — 

Sayın arkadaşlaımız bir noktada takılıyorlar. 
Üsteğmenlikte üç sene fazla kalınca yüzbaşılık
ta altı sene kalmış olacaktır. Yüzbaşılıkta geçen 
müddet üsteğmenlikte geçiyor ve maaşını da 
ayni şekilde alıyor. Eğer bu sene yüzbaşılık sı
rası gelen üsteğmeni, kıdemli üsteğmen tâyin 
etmeyip de yüzbaşı olsun dersek ertesi sene de 
ayni surette yüzbaşı olsun demektir, öbür se
ne keza ayni olsun dersek bu kanunun tatbikı-
na imkân kalmaz. Binaenaleyh şimdi dokuz se
ne olan ynzbauılık altı seneye inmekle keyfiyet 
telâfi ediliyor demektir. Yani, üsteğmenlikte bir 
sene geçirdikten sonra üst tarafını yüzbaşılıkta 
geçiriyor ve yüzbaşı maaşı alıyor, bununla be
raber eğer bölük, kumandanı yoksa bölük ku
mandanı da olabilecektir bunda, bir subay ola
rak, maddi ve mânevi hiçbir kaybı yoktur. Aksi 
takdirde bu kanunu tatbik etmek imkânı olmaz. 

BÜTÇE K. SÖZCÜSÜ MUZAFFER AKALIN 
(Kastamonu) —• Efendim, kısaca bir ciheti ar-
zedeyim: Bu kanun tasarısı kabul olunduğu 
takdirde önce bir teğmen kaç senede albay olu
yor idiyse yine o kadar sene içerisinde albay' 
olacak. Şu farkla ki, eskiden albay olduğu za
man 90 lira maaş alırdı şimdi 100 lira alacak. 
Binaenaleyh bu kanunun subaylar lehine olan 
durumu, inkâr kabul etmez. Yani, bütün kade
meleri, dereceleri takip ederek eskiden kaç se
nede albay oluyor idiyse bu kanun bu müddeti 
artırmamaktadır, yine aynı yıllar içerisinde al
bay olmaktadırlar. Fakat fazla olarak eskiden 
albay maaşı 90 lira iken şimdi 100 lira olacak. 

Teğmen bahsi, Bareme dâhil bir unvanı 
memuriyet değildir ve derece, aylık tutarıdır. 
Bu Barem derecesi ve aylık tutarları bakımın
dan teğmenlik derecesinin üçe ayrılması ve ay
rı ayrı maaş almaları subaylarımızın aleyhine 
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değildir. Bu, ordumuzun ihtiyacının mahsulüdür. 
Ordumuzun teğmen rütbesinde olan takım ko
mutanlarına ihtiyacı fazladır. Bu sebeple teğ
men adedinin ayrılması için teğmenlerin üç 
»sınıfa ayrılması lâzım gelmiştir. 

ABDÜRRAHMAN KONUK (Bursa) — Ar
kadaşlar, bugün yüzbaşılık üç kademedir: Yüz
başı, kıdemli yüzbaşı, önyüzbaşı... Mer'i kanu
na göre binbaşı olmak için geçirecekleri müddet 
de dokuz senedir. Şimdi bu madde kabul edil
diği takdirde yüzbaşılık altı seneye inecek ve 
iki kademeden ibaret olacaktır: Biri yüzbaşı, 
diğeri kıdemli yüzbaşı.... Bugün ön yüzbaşı olan 
gençler binbaşı olmadıklarına göre kıdemli 
yüzbaşı olacaklardır ve bu kanun maddesine 
göre âdeta cezaya çarrptırılmışlar gibi kendi
lerine ön yüzbaşı denilmiyecektir. Nihayet ha
len bir kıdemli yüzbaşının âmiri vaziyetinde 
iken kanun çıkar çıkmaz onunla eşit bir duru
ma geçeceklerdir. 

Bunun yanında bugün zannetm emeliyiz ki, 
yüzbaşı durumunda olan geçlerin her biri 
aynı miktarda askerlik hizmeti yapmışlardır. 
Bugünkü halde üç şekilde, üç katagoride yüzba
şı vardır İri birbirinden farklı olarak müddetle
rini. bitirdikleri zaman binbaşı olacaktır. Şunu 
söylemek istiyorum ki, üsteğmenlikte 6 sene, yüz

başılıkta 6 sene etti 12 sene. Mer'i kanunda teğ
menlikte 3 sene yüzbaşılıkta 9 sene, gene 12 sene 

eder. Bunun zahiri cevabı budur. Fakat fiiliyatta 
böyle değildir. Üç türlü yüzbaşı vardır. Biri 12 
senede, biri 15 buçuk senede biri de 18,5 senede 
binbaşı olacaktır. Bu madde esasen bunun yeri 
değildir. Yalnız burada, söz almamın sebebi, ten
zili rütbe mahiyetinde ön yüzbaşının kıdemli 
yüzbaşı haline getirilmesine bir çare düşünme-
nizdiı. 

SINAN TEKELtOĞLU (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlar; elimizde iki kanun var. Birisi Terfi 
Kanunu, diğeri de Maaş Kanunudur. Halen mü
zakere etmekte bulunduğumuz subayların terfi-
lerine mahsus olan kanundur, Maaş Kanunu de
ğildir. 

Şimdi İtendeniz, Kemal Özçoban'm teklif et
tiği şeklin doğru olduğu kanaatindeyim. Bugün 
üsteğmenlik senelerini ikmal etmiş, yüzbaşılığa 
hazırlanmış olan üstteğmenler 3 sene yahut bir 
sene daha bokliycrek yüzbaşı kalacaklardır. Ar
kadaşımız diyorlar ki maddeten ve manen bir 
şey kaybetmemişlerdir. Evet maddeten birşey 
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kaybetmemişlerdir ama manen kaybetmişlerdir 
arkadaşlar, maaşına 10 lira zammederek subayın 
omuzundan bir yıldızını almak isteyiniz, kimse 
razı olmaz. Fakat buna mukabil rütbesine do
kunmamak şartiyle maaşının tenziline göğüs 
gerebilir. Askerlikte en çok gıpta veren mesele 
omuzdaki işaretlerdir. Hepimiz asker olurken 
onlara aşık olarak asker olduk, ama aldandığı-
mızı sonradan anladık. (Neden, neden sesleri) 
Onu da izah edeceğim. 

Arkadaşlar, subayların maaş vaziyetleri, si
villerle kabili kıyas olmıyacak derecede iyi bir 
durumda değildir. Bir subay albay olmak için 
tam 30 sene beklemek mecburiyetindedir. Otuz 
senenin ne demek olduğunu şöyle bir düşünün 
rubu asır geçiyor. Onun yetiştirdiği çocuklar 

derece ve maaş itibariyle kendisini geçtiği halde o, 
bekliyor. Sonra paşa olmak için de ölmemek lâ
zımdır. 

Şimdi çıkarmakta olduuğmuz kanunun, sicil
leri tekemmül etmiş, terfie müstahak olan üs
teğmenlere tatbik edilmemesi tabiî bir haktır, 
müktesep hakları vardır. Tabiî müktesep hak 
her yerde, askerlikte de caridir. Onun için bu 
sene terfii lâzımgelen ve, sicil almış olan üsteğ
menlerin yüzbaşı olmaları tabiî haklarıdır. Ben
deniz geçenlerde hastaneye gittim orada bir üs
teğmen gördüm, sordum kendisine sana 45 beş 
Ura maaş mı verelim- yoksa bir yıldız mı verelim 
diye, yıldız verin dedi. Bendeniz de bu meslekte 
çalıştığım için yıldızın ne demek olduğunu çok 
iyi bilirim. Onun için arkadaşımızın teklifi, tak
riri doğrudur, onun için üsteğmenlerden kıdem
lerini doldurmuş, sicil almış olanları yüzbaşılı
ğa terfileri yerindedir. 

Burada kazananlar binbaşılardır, bunların 
dereceleri ikiye ayrılıyor, biri elli, diğeri altmış. 

Orgl. ALI RIZA ARTUNKAL (Manisa) — 
Üsteğmeni er de kazanıyor. 

StNAN TEKELtOĞLU ( Devamla ) — 
Albayların maaşına da elli lira zam oluyor (yet
miş lira sesi) . Binaenaleyh terfih ancak yüz
başılıktan değil binbaşılıktan başlıyor. 

ALÎ RIZA ARTUNKAL (Manisa) — Şimdi 
ı iki ay evvel terfi -edecekler. 

SİNAN TEKELtOĞLU (Seyhan) — Şimdi 
edecekler mi? 

j ALİ RIZA ARTUNKAL (Manisa) — Hazi
ran sonunda.. 
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SİNAN TEKELÎOÖLU (Devamla) — îki 

sene bekliyecek ondan sonra yüzbaşı olacaktır. 
Mâruzâtım bu kadardır. 

BAŞKAN — Buyurun Millî Savunma Ba
kanı. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI HÜSNÜ ÇA
KIR (Samsun) —• Efendim; bir kere arkadaş
lar iki kanunun ihtiva ettiği hükümleri birbiri
ne karıştırdıklarına şüphe yok. Birbiriyle sıkı 
surette alâkalı olan bu bahisler, belki gayrika-
bili içtinap bir şekilde, birbiriyle tedai etmek
tedir. 

İkincisi; bi& bu kanunu, yani Terfi Kanunu
na dair olan bu tasarıyı, ordunun bugün yeni 
almakta olduğu şekilni ve bundan doğan ihti
yaçların icabına göre her rütbede bekleme sürele
ri tesbit edilmiş ve ayarlanmış bulunmaktadır. 
Yoksa bâzı arkadaşların dediği gibi maddi ve 
mânevi noktadan haklarını ve vaziyetlerini ih
lâl edici hiçbir noktası yoktur. Bilâkis bunu 
takip eden bir kanun subayların maddi vaziyet
lerini ıslah edici hükümleri ihtiva etmektedir, 
bunu da yüksek heyetinize sunmuş bulunuyoruz. 
Bununla arkadaşların dediği gibi onları muay
yen bakımlardan terfih edecek olan kanunu, 
bir nevi mağduriyete sebebiyet verilmiş gibi 
göstermeleri ve öyle ifade etmeleri hakikati 
hale uymamaktadır. Biz bunu subaylarımızın 
vaziyetlerini ıslah etmek maksadiyle getirmiş 
bulunuyoruz. Tabiî diğer taraftan ordunun da 
ihtiyaçlarını düşünmek mecburiyetinde kaldığı
mız için bekleme sürelerini ona göre tesbit et
mişizdir. 

Bir kere şunu arzedeyim ki; gördüğünüz 
veçhile askerî rütbeler şu şekilde teselsül et
mektedir. Teğmen üç sene, üsteğmen altı sene-
yüzbaşı 6 sene, binbaşı 6 sene, yarbay altı sene
dir. Albaylar ve generaller üçer sene. Demek ki 
müteselsil bir şekilde terfi etmektedirler. Bunun 
için yüzbaşı ise üç sene sonra kıdemli yüzbaşı, 
binbaşı ise kıdemli binbaşı ilâahir oluyorlar. Şim
di burada rütbe bakımından iktisap edilmiş bir 
hak varmış da bu hakkı biz zayi ediyormuşuz 
gibi ortaya çıkmış bir iddia var. Halbuki kaza
nılmış bir hak yok. Hakikati halde bütün rütbe 
sürelerinin umumi yekûnunda hiçbir değişiklik 
yoktui". Bütün mesele, bugünkü ordu teşkilâtı
nın ihtiyacına göre, talim sürelerini ayarlamak
tan ibarettir. 

Sonra hakkı müktesep, bu sene terfi hakkı-

— 541 — 

um kazanılmış olması şeklinde ifade ediliyor. 
Esasen böyle bir vaziyeti fiiliye yok. Bir an 
için böyle bir şey kabul edilse, bu sene Ağustos
ta terfi edeceklerdir. Bu sene Ağustosta terfi 
edeceklerin hakkı mevzuubahis olursa gelecek 
sene Ağustosta terfi edeceklerin hakkı neden 
mevzuubahis olmasın? Böyle bir teselsülü bâtıla 
gidersek bu kanunun hikmeti tedvini kalır mı? 

Bu kelimeler ortasında bir nevi şeref ziyaı 
mânasında ortaya bir şey atılmamalıdır. Bu ka
nun, inceden inceye tetkik edilerek tesbit edil
miştir. Başka türlü tetkik edilmesine imkân kal
maz. Yüksek heyetinizden bilhassa istirham edi
yorum; ortada zayi edilmiş ne maddi, ne mâne
vi bir şey yoktur. Bilâkis subayların vaziyetle
rini ıslah etmek, onları terfih etmek için büyük 
fedakârlıklar ihtiyar edilerek huzurunuza geti
rilmiş bir tasarı olduğundan bu noktadan bu 
maddeyi kabul buyurmanızı rica ederim. 

KEMAL 'ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Efendim, Millî Savunma Bakanı öyle bir eda 
ile konuştu ki, biz sanki, bu kanunun çıkmasını 
engelliyecek şekilde söz söylemiş bir vaziyete 
düştük. Biz bu kanunu iki seneden beri bek
liyoruz ve çıkmasını da bütün kalbimizle isti
yoruz. Hattâ geç kalmış olduğuna da kaniiz. 
Maamafih geç kalmış olmasına rağmen getiril
miş olduğu için müteşekkiriz. 

Şimdi esasa geliyorum. Diyorlar ki, burada bir 
hak zayi olmadı. Nasıl zayi olmadı? Sayın Bakan 
bugün için yüzbaşılık hakkını ihraz etmiş olan
lar varsa ve yüzbaşı olarak üç yıldızla gezecek
ken, siz onu iki yıldızla teğmenlikte istihdam 
ediyorsunuz, diyorum. Evet bu maddi bakından 
değildir, fakat mânevi bakımdan vaziyet bu
dur. 

önceki sözlerimi tekrar ediyorum. Bu kanu
nun çıkmasını ve getirilmesini teşekkürle kar
şılıyoruz. Geç kalmış olmakla beraber yine te
şekkür ederim. Fakat, müktesep haklara da ria
yet edilmesini ileri sürüyorum. 

Noktai nazarım ve maruzatım bundan iba
rettir. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI HÜSNÜ ÇA
KIR (Samsun) — Bu, kanunu tatbik ettirme
mek demektir. 

BAŞKAN — Eyüp Durukan. 
Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Arkadaş

lar, kanun müzakere edilirken Terfih Kanuniyle 
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Subaylar Heyetine Mahsus Aylık Kanununu birbi- I 
rine karıştırıyoruz. Bunu ayrı ayrı mütalâa 
edip beyanı fikir etmek isabetli olur. Ön yüzba
şı ile kıdemli yüzbaşı, yüzbaşı hakkında gelecek 
kanunda beyanı mütalâa edilir. Bu doğrudan 
doğruya Subaylar Heyetine Mahsus Aylık Ka
nununun muvakkat ikinci maddesinde zikredil
miştir. Oraya gelindiği zaman ayrıca konuşula
bilir. Şunu Yüksek dikkat nazarınıza arzetmek 
isterim ki ; teğmen üsteğmenlerin hizmeti müd
detleri ordunun ihtiyacına göre muhtelif tarih
lerde muhtelif senelerde indirilmiş veya çıkarıl
mıştır. Hulasaten arzedeyim; eskiden bekleme 
müddeti teğmen için dört sene idi, sonra bir ka-
unla bunu 3 seneye indirdik. Fakat, hakikatta 
yine 4 senedir. Çünkü, terfiler Ağustosta yapıl
dığı için 6 ay geriye kalır ve 4 sene olur. Üs
teğmenler evvelce 5 sene idi. Sonra diğer bir 
kanunla bunu 3 seneye indirdik. Bugün 6 sene
ye çıkarıyoruz. Bunlar şüphesiz ordunun icapla
rına göre ayarlanmış muamelelerden ibarettir. 
Bugün bu kanun olmasa bir üsteğmen 5 sene 
hizmet etmek mecburiyetindedir. Beş sene hiz
met ettikten sonra ancak yüzbaşı olacak ve 
yüzbaşı maaşı olan 40 lira asli maaşı alacaktır. 
Halbuki bugün biz teğmenliği 6 seneye çıkarı
yoruz ama iki kademeye ayırıyoruz : Üsteğmen, 
kıdemli üsteğmen diyoruz. Üsteğmen üç sene 
bekledikten sonra beş sene sonra alacağı 40 lira 
asli maaşı 3 sene sonra almış oluyor. Arkadaşla
rımızın belirttikleri hususu ele alırsak subayla
rın bir zararı yoktur. îkinci mesele, ordu men
supları, Devlet Memurları Barem kanunlarına 
göre her üç senede bir terfi ettikleri ve maaşları 
arttığı halde, ordu bu suretle bir terfie mazhar 
değildi. Faraza bir binbaşı 6 sene bekliyordu. 
Binbaşıları 2 dereceye ayırdık, binbaşı kıdemli 
binbaşı dedik ve bir maaş artırılması imkânını 
bulduk. 

Ben de maaş işine bizzarure girmiş bulunuyo
rum, subayların burada bir zararları yoktur. 
Yalnız Abdürrahman Konuk arkadaşımızın bu
yurdukları gibi 1932, 1933, 1934 neşetli subay
lara tatbik edilen muamelede evet ön yüzbaşı, 
ile kıdemli yüzbaşı aynı maaşı alacaklardır. 
Binaenaleyh kanun bugün ordunun icaplarına 
uygun bir şekilde hazırlanmıştır. Bu, ordunun 
ötedenberi itina ettiği mahrutu hüsnü muha
faza edebilme esaslarına müstenittir ve ordunun 
hassaten bugün ateş kudreti artmış olan bölük- | 
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lerde takım kumandanlarının vazife ve mesuli
yeti büyümüştür. Onun için takım subaylarının 
adedini arttırmak zarureti vardır ki o da bugün 
üsteğmenliği altı seneye çıkarmak, fakat mad
deten kendilerini mağdur değil, terfih etmek 
suretiyle sağlanılmaya çalışılmıştır. Hattâ Mil
lî Savunma Komisyonumuzda müzakere edilir
ken takım kumandanlıklarının ihtiyaç nispetin
de olabilmesi için birçok çareler dahi düşünül
müş,, bâzı yabancı memleketlerde tatbik edil
mekte olan takımbaşılık ve saire gibi mevzular 
üzerinde de durulmuştur. Bunlar da sayın Ba
kanın ve Bütçe Komisyonu sözcüsü arkadaşımız 
beyan buyurdular. Daha mütekâmil terfi ve Or
du Teşkilât Kanunu ile tabiî ayarlanacaktır. 

Binaenaleyh kanunun heyeti umumiyesi, bu
günkü ordu ihtiyacını karşılıyabilmek için ara
nıp bulunabilen en isabetli bir şekildir. Onun 
için ben de bunun üzerinde artık durulmayıp 
maddeler üzerindeki müzakerenin devam etme
sini arz ve teklif «ederim. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
2 nci maddenin sonuna aşağıdaki fıkranın 

eklenmesini arz ve teklif ederim. 
(Bu kanunun neşri tarihinde eski kanuna 

göre terfi müddetlerini doldurmuş olan subay
ların memuriyet unvanı hususundaki müktesep 
hakları mahfuzdur.) 

Afyon Milletvekili 
Kemal özçoban 

BAŞKAN — önergeyi nazarı dikkate alan
lar.. Almıyaıılar.. Reddolunmuştur. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyeni er.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 4273 sayılı Kanunun 11 nci 
maddesinin (B) fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiş ve bu maddeye (E) fıkrası eklenmiştir: 

B) Yarbayların kıta hizmeti enaz bir se
nedir. 

E) Yeni silâh ve malzeme eğitimi ile gö
revli kurs ve okullarda bulunan (Kara ve ha
vada yarbaya kadar - yarbay dâhil -, denizde 
binbaşıya kadar - binbaşı dâhil - ) subaylardan 
bulundukları görevlerden ayrılmaları mahzurlu 
görülecek olanlar, bu yerlerden alacakları sicil
lere göre terfi ettirilir. Ancak bu gibilerin bir 
evvelki rütbede yaptırılmıyan kıta hizmetinin 
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tamahımı yeni terfi ettikleri rütbede ve yeni 
rütbenin kıta hizmetine ilâveten yapmaları mec
buridir. (Kıta hizmetinden istisna yalnız bir 
rütbe içindir.) 

Kıtaya çıkarılmadan terfileri gerekenler Ge
nelkurmay Başkanlığının ismen teklifi ve Millî 
Savunma Bakanlığının onayı ile yapılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.' 
Yok. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka-
-bul edilmiştir. 

MADDE 4. — 4273 sayılı Kanunun İG neı 
maddesinin bir numaralı bendinin A, B, C, D, 
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

1. Harb akademilerini bitiren subaylara 
aşağıdaki kıdem zamları verilir. 

A) Bir yıl süreli kara, deniz, ve hava harb 
akademilerini başarı ile bitiren subaylara bir 
y ı l ; 

B) îki yıl süreli müşterek Harb Akademi
sini başarı ile bitiren subaylara bir yıl ve bun
lardan Genelkurmayca tesbit edilen esaslara gö
re çeşitli kurmay görevlerini ikmal edip bura
larda ehliyet gösterenlere ayrıca bir yıl; 

C) Bir yıl süreli Yüksek Komuta akademi
sini başarı ile bitiren kurmay ve sınıf subayları
na bir yıl; 

Kıdem zammı verilir. 
D) (A) ve (B) fıkralarında yazılı kıdem 

damları, yarbay rütbesinden yukarı rütbelerde 
bulunan subaylara verilmez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5. — 4273 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 17. — Terfiler her yıl 30 Ağustos 
Zafer Bayramı günü o yıl için mevcut kadrolar
daki açıklara ve her sınıf ve rütbe için terfi mu
vazenesini sağlıyan mahrut esaslarının, subay 
adedine göre, icabettirdiği nispetleri geçmemek 
üzere yapılır. 

Her rütbe mevcudunu tahdit eden bu nispet
ler ilişik cetvelde gösterilmiştir. 

Birinci sınıf yargıçlardan Askerî Yargıtay 
üyesin olarak seçilmiş olanların bir üst dereceye 
terfileri de aynı nasıplı bütün yargıçlar arasın
daki kıdem sırasına ve terfi şartlarını haiz bu
lunmalarına bağlıdır. 
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Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Bu 5 nci 

maddeye ek bir cetvel vardır. Bu cetvel orduda 
bütün generaller, üst subaylar ve alt subaylar, 
sınıfları mevcutlarına nispetle ne kadar olmasını 
gösterir bir cetveldir. 

Bu cetvel, Millî Savunma Komisyonumuzda 
müzakere edilirken Millî Savunma Bakanlığını 
temsilen gelen general arkadaşlarımız, bu nis
petlerin en ufak bir rütbeye kadar kanuna gir
miş olmasını tatbikat bakımından pek elverişli 
görmediler. Bunun üzerinde Komisyonumuzda 
uzunca cereyan eden müzakeresi neticesinde:, 
kanunda tuğgenerale kadar olanların kendi sı
nıflarına nispet edilerek terfilerini sağlıyacak, 
miktarını bu kanundaki cetvelde göstermek fa
kat ondan sonraki üst subaylar ve alt subayla
rın nispetlerini bir tüzük veya bir yönetmelik
le sağlamak ve bu suretle tatbikatta Hükümete 
bir kolaylık verilmiş olmasını daha elverişli 
gördük. 

Bu itibarla Millî Savunma Komisyonunda 
hazırlanan cetvel tuğgenerale kadar, tuğgene
ralden aşağı rütbeler için nispeti bir tüzükle 
veyahut bir yönetmelik ile sağlamak ve hakika
ten bugünkü muhtelif durumlar karşısında bâ
zı muhtelif teşekkülleri vücuda getireceğinden 
bâzı değişiklik yapmak lâzımgelecektir. Esasen 
mahrutu bozmamak şartiyle bu rütbeler için 
nispetin Hükümete bırakılması ve bunun da bir 
yönetmelik veyahut icabederse bir tüzükle sağ
lanması ve kanun haline gelirse tatbikatta bunu 
değiştirmek için yeniden kanun tadilâtına gi
rişmekten Hükümeti azade bırakacağı için bu 
şekilde Millî Savunma Komisyonunuz cetveli 
tashih ve tadil etmiştir. Yine gerek şahsın adı
na ve gerekse Millî Savunma Komisyonu namı
na cetvelin Millî Savunma Komisyonunca de
ğiştirilen şekilde müzakere ve kabul edilmesini 
teklif ve bunun için ayrıca bir de önerge tak
dim ediyorum. 

BAŞKAN — Muzaffer Akalın buyurun. 
BÜTÇE K. SÖZCÜSÜ MUZAFFER AKA

LİN (Kastamonu) — Efendim, diğer Devlet da
irelerindeki memurlar kadrosundan farklı ola
rak ordu kadroları için her rütbe ve sınıftaki 
subay sayısının ne olduğu hakkında bu kanu
na her hangi bir kayıt eklenmemiştir. Yalnız 
her rütbe ve derecedeki subay nispetinin o sı
nıftaki subay sayısına nazaran bir haddi tâyin 
edilmiştir. Ve bu suretle teğmenlikten başlıya-
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rak generale kadar devam eden subay rütbeleri I 
bir mahruta bağlanmış bulunuyor. Bu mahru-
tun ordu ihtiyacını sağlıyacak Ölçülere hükümet
çe yapılan esaslı ve itinalı tetkiklere dayanmak
ta olduğunu arz ve izah etmeye lüzum görmü
yorum. Bütçe Komisyonunuz her sınıftaki su
bayların hangi derecesinin o sınıftaki subayın 
yüzde kaçı haddinde olması lâzımgeleeeği hak
kında komisyon olarak hiçbir takdir ve içtihat
ta bulunmamıştır, bunu yetkisi dışında bulmuş
tur. Yalnız Bütçe Komisyonunun perensip olarak 
muhafazasını lüzumlu gördüğü esas bu nispeti-
lerin kanunda belirtil mesidir. Şayet bu nispet
ler kanunda belirtilmemiş, tüzüğe bırakılmış 
olursa subaylar sınıfının takip edeceği mahru-
tun esaslı ve bozulmaz bir dereceler manzumesi 
olması muhafaza ve temin edilmez. Bir rütbede 
subay sayısının miktarı bir taraftan ordunun 
ihtiyacına bir taraftan da bir dereceden aşağı 
subayların sayısı ile ölçülü, ayarlı olarak mu
ayyen sistemler dairesinde tesbit edilerek bir 
mahruta bağlamayı Bütçe Komisyonu zaruri 
görmüştür. Fakat bir rütbedeki subayların yüz
de kaçı olacak diye bir takdire girişmemiştir. 
Bu nispetler Hükümetin teklifinde olduğu gibi 
aynen kabul edilmiştir. Kamutayca da bunun 
kabul edilmesini lüzumlu buluyorum. Mâruzâ
tım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebepler dolayısiyle 5 nei madde

ye ek cetvelin Millî Savunma Komisyonunca ka- I 
bul edilen şekilde müzakere ve kabul edilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Hatay Milletvekili 
Gl. Eyüp Durukan 

BAŞKAN —• Hükümet ne diyor, bu önerge 
hakkında ? 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI HÜSNÜ ÇA
KIR (Samsun) —• Hükümet teklif ettiği tasarı
da, kanunun içinde olarak teklif etmiştir. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANT HÜSNÜ ÇA
KIR (Samsun) —• Hükümetin teklifi kanunun 
metninde olarak teklif edilmiştir. 

Millî Savunma Komisyonu müzakere eder
ken böyle bir içtihada varmıştır. Takdir yük
sek heyetinizindir. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. | 
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(Gl. Eyüp Durukan'm önergesi tekrar okun

du) 
BAŞKAN — Önergeyi dikkate alanlar.. Al-

mıyanlar.. Anlaşılamamıştır. 
Önergeyi yani Millî Savunma Komisyonu- • 

nun noktai nazarını dikkate alanlar lütfen aya
ğa kalksınlar.. Almıyanlar.. Nazarı dikkate alın
mıştır. 

Komisyona veriyoruz. Bütçe Komisyonu, fil-
hal kabul ediyor musunuz? Müzakere edecek-
misiniz ? 

BÜTÇE K. SÖZCÜSÜ MUZAFFER AKA
LIN (Kastamonu) — Efendim, komisyonun 
noktai nazarı malûmdur. Fakat Kamutay Büt
çe Komisyonunun noktai nazarını kabul etme
miştir. Millî Savunma Komisyonunun noktai na
zarını kabul etmektedir. Şu halde Millî Savun
ma Komisyonunun metnini oya koymak lâzım
dır. 

BAŞKAN — Yüksek malûmunuzdur ki Ka
mutayca dikkate alınan keyfiyetler ait olan 
komisyona havale edilir. Burada ait olduğu ko
misyon Bütçe Komisyonudur. O komisyon, va
ziyeti mütalâa ederek vardığı neticeyi yüksek 
heyete arzeder. 

Komisyon adına muvafakat buyurduğunuz 
takdirde beyan buyurunuz. 

BÜTÇE K. SÖZCÜSÜ MUZAFFER AKA
LIN (Kastamonu) — Bunu Bütçe Komisyonu 
sarahaten bu şekilde kabul ettiğinden dolayı 
komisyon adına muvafakata imkân göremiyo
rum. Yarın maddeyi yapmak üzere alalım. 

BAŞKAN — O halde maddeyi komisyona 
veriyoruz. 

CEVDET KERÎM ÎNCEDAYI (Sinob) — 
Efendim, ben şöyle anladım: 

Yüksek riyasetin oya sunuşu bu hususta 
Millî Savunma Komisyonunun ileri sürdüğü 
metnin kabulünü oya sunuşu şeklinde idi. 

BAŞKAN — işte bu dikkate alınmaktan 
ibarettir. Yani Millî Savunma Komisyonunun 
metninin esas tutulmasıdır. Bütçe Komisyonu 
buna muvafakat etmedikçe, işin son komisyonu 
olmak itibariyle, Bütçe Komisyonunun muvafa
katine talik etmek mecburiyetindeyim. 

İçtihadım böyledir. 
Açık oyların neticelerini arzediyorum. 
Kars ili ile Bayazit, Eraurum ve Çoruh ille

rinin bâzı parçalarında muhacir ve sığıntıların 
yerleştirilmesine ve yerli çiftçilerin topraklan-
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dırılmasma dair olan kanunda değişiklik yapıl
ması hakkındaki tasarıya (272) oy verilmiştir. 
271 kabul, 1 ret vardır. î^ısap tamamdır. Tasa
rının kanunluğu (271) oyla kabul edilmiştir. 

Muhasebei Umumiye Kananıma ek Kanun 
tasarısına, kabul etmek suretiyle (262) oy ve
rilmiştir. Ret ve çekinser yoktur. Muamele ta-
tamdır. Nisaplar vardır. Tasarının kanunluğu 
(262) oyla kabul edilmiştir. 
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Gümrük Tarifesi Kanununu değiştiren 2255 

sayılı Kanuna bağlı cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkındaki tasarıya (245) oy verilmiştir. 
(245) kabul, ret ve çekinser yoktur, nisap var
dır, muamele tamamdır. Tasarının kanunluğu 
(245) oyla kabul edilmiştir. 

15 dakika istirahat etmek üzere Birleşime 
ara veriyorum. 

Kapanma saati : 18,10 

Î K Î N C İ O T U R U M 
Açılma saati : 18,30 

BAŞKAN — Baskanvekili Feridun Fikri Düşünsel 

KÂTİPLER : Hilmi Oztarhan (Manisa), Dr. A. Uraz (Mardin) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır, geçici mad
deleri okutuyorum. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Mevcudun mahruta 
intibakı, Albay ve daha üst rütbelerde terfileri 
de telif edecek şekilde ve Bakanlar Kurulunca 
tesbit edilecek esaslar dâhilinde tahakkuk edin
ceye kadar fiilî kadrolar beşinci maddede sözü 
edilen cetveldeki nispetlerden çok olabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Madde kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 1948 ve 1949 öğretim 
yılmdia başlıyan ikişer yıllık Harb Akademilerini 
başarı ile bitirenlere bir yıl; bunlardan Genel
kurmayca tesbit edilen esaslara göre en çok iki 
yıl çeşitli kurmay görevlerini ikmal eden ve bu
ralarda yeterlik gösterenlere ayrıca iki yıl ve 
bunlardan Yüksek Komuta akademilerini biti
renlere 16 ncı maddenin (C) fıkrası gereğince 
bir yıl daha kıdem zammı verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Üç yıllık Kara, De
niz ve Hava Harb Akademilerini başarı ile bi

tirenlere bir yıl; bunlardan, Genelkurmayca tes
bit edilen esaslara göre iki yıl içinde kurmay 
görevlerini ikmal ederek buralarda yeterlik gös
terenlere iki yıl kıdem zammı verilir. Bu zam* 
mm bir yılı ile terfi edecekleerin geriye kalan 
kıdemleri yeni rütbelerinde yürütülür. 

Üç yıllık akedemi tahsilini görenlerden kur
maylığı onananların tezlerini başarı ile verip li
yakatleri üstleri tarafından sırasiyle onananlara 
bir yıl daha kıdem zammı verilir. Bunlardan 
Yüksek Komuta Akademisini bitirenlere ayrıca 
kıdem zammı verilmez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiy en
ler... Madde kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun neşrin
den evvelki bekleme sürelerine göre çeşitli se
beplerle emsalinden geç terfi etmiş olanlar, bu 
kanunla tesbit edilen sürelerden faydalanarak 
emsalinden daha evvel terfi edemezelr. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Tasarının bir maddesi komisyona gitmiştir, 
gelince görüşmeye devam edeceğiz. 

— 54ö — 
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7. — Subay ve Askerî Memurların Aylıkları 

hakkındaki 3661 sayılı Kanunda değişiklik ya
pılmasına dair olan 4989 sayılı Kanunun 1 nci 
ve 4600 sayılı Kanunun 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna geçici iki madde eklen
mesi hakkında Kanun tasarısı ve Millî Savunma 
ve Bütçe Komisyonları raporları (î/694) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen vmr mı? 

Gl. REFET ALPMAN (Aydın) — Efendim 
bu tasarı Haziran sonunda yani 3,5 ay sonra 
yürürlüğe girecektir, teklif o şekildedir. Bu lâ
yiha subaylara birtakım menfaatleri temin edi
yor. Bundan evvel kabul buyurulmuş olan As
kerî Terfi Kanununun neticesi olarak 800 ka
dar büyük rütbeli subay, anlaşıldığına göre, bu 
lâyiha yürürlüğe girmeden evvel tekaüde sev-
kedileceklerdir. 3,5 ay sonra mevkii tatbika gi
recek bir kanunun şimdiden teklif edilmesi, 
tekaüde sevkedilecek bu subayların yeni kanun
dan istifadelerine set çekmek maksadına müs
tenittir, bu başka türlü telâkki edilemez. 
Mevzuubahis olan bu husus, Bütçe Komisyo
nunda cereyan eden müzakere esnasında, Mali
ye Bakanlığı mümessilinin ifadesinden anlaşıl
mıştır. Bu subaylar yüksek malûmunuz olacağı 
üzere, orduda şiddetle hâkim olan bir sicil me
kanizmasından geçerek albay ve general olmuş 
uzun seneler Devlete hizmet etmiş ehliyet sahi
bi kıymetli insanlardır. 

Şurası da ayrıca göz önünde bulundurulmak 
lâzımdır ki, bu subaylar, sinlerine göre Harbi 
Umumiyeye iştirak etmişler ve bilhassa istiklâl 
Harbinde bu Devletin kurulmasına çalışmışlar
dır. Yarın bir harb çıkarsa çok muhtemel ola
rak bir kısmının sinlerine göre yine hizmetleri
ne müracaat olunacaktır. Bu evsaftaki subay
ların bu kanundan istifadelerine sed çekilmesi 
kendileri için çok ağır telâkkilere yol açacağını 
tahmin etmek zaruridir. Fena tesirleri göz önü
ne getirilirse bu muamele Devlet mefhumiyle 
kabili telif görülemez kanaatindeyim. 

Binaenaleyh bu vaziyeti ıslah etmek için, İm 
kanunun neşri tarihinden muteber olması, lâ
zımdır. Bu takdirde iki buçuk milyon liraya ih
tiyaç olduğu Komisyonda müzakere esnasında 

[1] 233 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
(tor. 
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I Maliye mümessili tarafından ileri sürülmüş vö 

güya kuvvei maliyemizin buna müsait olmadığı, 
maalesef ifade olunmuştur. 

Bu Devletin iki buçuk milyon lira bulamıya-
cağı hiçbir veçhile kabili kabul olmaz. Şurası 
da ehemmiyetle nazarı dikkate alınmalıdır ki, 
Maliyece iki buçuk milyon lira bulunamadığın
dan bahsedildiği halde, yarın bir harb çıkarsa 
bunun istilzam edeceği yüz milyonlarca fazla 
masrafı, mazide olduğu gibi, karşılamaya Mali
ye Bakanlığının muktedir olacağında zerre ka
dar şüphemiz yoktur. Bununla iftihar ederiz. 
Velhâsıl bu aralık ordudan emekliye ayrılması 
mutasavver olan 800 kadar büyük rütbeli suba
yının bunca hizmetlerine mukabil bu kanunun 
temin ettiği menfaatlerden istifadelerine set çe
kilmesine Yüksek Meclisin hiçbir suretle razı 
olamıyacağma güvenerek maruzatta bulunuyo
rum. Buna binaen işbu kanunun neşri tarihinde 
muteber olması şeklinde tedvini Devletimizin 
menfaati icabmdandır. 

İşbu mâruzâtımı teyiden bir takrir takdim 
ediyorum. Lütfen kabul Duyurulmasını rica ede
rim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANİ HÜSNÜ ÇA
KIR (Samsun) —• Arkadaşımın söyledikleri, 
yürürlük maddesine taallûk eden bir keyfiyet
tir. Binaenaleyh orada ileri sürmeleri mümkün 
olabilirdi. Yalnız bir sözüne cevap vereceğim. 

Bir kere şunu arzedeyim ki, bu kanun haki
katen uzun bir çalışma büyük bir gayretle ve 
emekle vücuda getirilmiştir. Portesi büyüktür, 
10 milyon liraya varan bir fedakârlığı istilzam 
etmektedir. Bunun karşılığını bulmak, bu bildi
ğiniz bütçe darlığı içinde, kolay olmamıştır. Bü-

( tün bu karşılıkları bulup tertiplemek ve bu işi 
meydana getirmek için Maliye Bakanlığı da 
elinden gelen gayreti sarfetmiştir. Ancak bir se
neye şâmil olmak üzere bunun karşılığını bulup 
teinin etmek mümkün olmadığından bütün gay
retlere rağmen karşılığı bulunan miktarın ifade 
edebileceği, yetebileceği müddet zarfında, meri
yeti bizzarure kabul edilmiş bulunmaktadır. 
Temmuz 1 den muteber olması da bundandır. 
Şimdi bunun daha evvel ve neşrinden itibaren 
yürürlüğe girmesi temennisine, bu imkânsızlık
lar olmasaydı şüphesiz hepimizin ve hepinizin 
iştirak etmekliğiniz tabiidir. 

Yalnız arkadaşımız öyle bir tâbir kullandı-
| 1ar, bu müddet zarfında emekliye sevkedilecek-
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leri mahrum etmek maksadiyle bililtizam Tem
muz ayında yürürlüğe konulmuştur, dediler. 
Böyle bir maksadı mahsus atfetmek ve bu su
retle burada beyanatta bulunmak ancak tees
süfle karşılanacak bir keyfiyettir. 

Gl. VEHBÎ KOCA GÜNEY (Erzurum) — 
Sayın arkadaşlarını; tarih bir tekerrürden iba
rettir derler. Eğer bu tekerrür hayırlı teşebbüs
leri ve böyle tasarıları ihtiva ederse feyzi elbette 
büyük olur. 

20 Ekim 1923 Subayların Aylık ve Olağan
üstü Ödenekleri hakkındaki Kanun tasarısı 
münasebetiyle: 

Rahmetli Atatürk, yüksek mânevi huzurla
rında hürmetle eğilirim, şöyle buyurmuşlardı: 

«Bu mübarek yurdun selâmeti uğrunda kan
larını seve seve . akıtan, vücutlarını bu gaye uğ
runda parça parça ettirmekten zevk alan zâbi-
tan ve komutanlarımızın kahramanlığını tekra
ra lüzum yoktur. 

Eğer zâbitanımızm ve kumandanlarımızın 
bu memlekete ve millete ifa ettikleri hüdape-
sandane fedakârlıkları nazarı dikkate alarak 
bunlara bir şey vermek mevzuubahis olursa 
bittabi çok mahcup kalabiliriz. Bugün mevzuu
bahis olan mesele bu memleketi kurtarmış olan 
zâbitan ve kumandanlarımızın taltifi değil ter
fihidir. 

Bunları, timsali namus ve şahamet olan bu 
kudsi camianın terfihi hususundaki teklifi ka
nuni üzerinde fazla münakaşayı caiz görmiyece-
gimizi umarım.» 

Muhterem arkadaşlar, vatan hismetini da
marlarındaki temiz kanı dökerek, canını feda 
ederek yapanlar her çağda ve her yerde tebcil 
olunurlar. Bunlar yalnız stayişkâr sözlerle taltif 
değil, günün her türlü geçim ağırlıklarından 
masun bulundururlar. Onların fikirleri ve ruh- j 
l an bu ağırlıktan azade tutulurlar. Bugün harb 
silâh vasıtaları çok tekemmül etmiştir. Ateş kud
reti eskilerinin çok üstüne çıkmıştır. Subayla
rımızın zihinleri her türlü düşünceden, hayat 
endişesinden uzak, a<azde bulundurmalıyız, eski 
bir tâbirimiz vardır, onları endişei ferdadan aza
de bulundurmalıyız. O, modern malzemenin üs
tünde, içinde, karada, havada, denizin üstünde 
ve altında nerede olursa olsun bu malzemeyi se
lâmetle kullanabilsin. Ve bu malzeme ile kıta
ları, küçük, büyük birlikleri zafer yolunda se
lâmetle yürütebilsin. 

. 1950 O : 2 
İşte bu sebepledir ki Yüksek Meclisin huzu

runda her ne vakit ordu mevzuubahis olduysa 
göğsünüz kabardı, ona karşı sevgilerinizi daima 
izhar buyurdunuz, ondan hiçbir şey esirgemedi
niz, talimi için, silâhı için her türlü ödeneği le
ye seve vermiş bulunuyorsunuz. 

Arkadaşlar, Sekizinci Büyük Millet Meclisi
nin son haftası içinde subayların aylık meselesi 
gelmiş bulunmaktadır. Bu kanunu kabul etmekle 
hayırlı bir fatiha ile Meclisi kapatmış ve ordu
ya büyük bir teveccüh eseri daha göstermiş ola
caksınız. 

Bu tasarının generallere ait kısmına Millî 
Savunma Komisyonunda mahalif kalmıştım. Bi
rinci, ikinci maddeler okunduğu zaman yüksek 
huzurunuza tekrar gelecek ve mâruzâtta buluna
cağım. 

Dr. MÎTAT SAKAROftLU (Muğla) — 
Efendim; Tasarıyı tetkik ederken tenevvür ede
mediğim bir iki noktanın açıklanmasını alâkalı 
arkadaşımdan rica edeceğim. 

Tasarının Millî Savunma Komisyonunda mü
zakeresi sırasında aldığım cevaplarla bir kana-
;ıte erişememiş olduğum için tereddütlerimi 
burada tekrar etıniye müsaadenizi rica edece
ğim . 

Bâzı rütbeler arasında maaş esasları aynı ol
makla beraber bu rütbenin diğer bir zümresin» 
tazminat esası kabul edilmiş bulunuyor. 

Tasarıda; meselâ yarbaylar ikiye ayrılıyor. 
İkisinin de asli maaşı 90 liradır, fakat kıdemli 
yarbaya 50 lira tazminat ilâve ediliyor. Yine 
tuğgenerallik rütbesinde albayla ayni maaş esa
sı, miktarı kabul edilmiş olmakla beraber, tuğ
generale 75 liralık bir tazminat ilâve ediliyor. 

Şimdi albaylıktan tuğgeneralliğe geçme mer
halesinin meşakkatini, güçlüğünü, teknik hu
suslarını ne ben bilirim, ne ide burada izah et
meye lüzum vardır sanırım. Yalnız bu farkın 
75 lira gibi bir tazminatla karşılanamıyacağıra 
heyeti muhtereme pek âlâ takdir eder. 

Bununla beraber emeklilik halinde bu gibi 
tazminat yeni Emeklilik Kanununda bir hak 
olarak tanınmamaktadır. Meselâ: Albayla, tuğ
general ayni miktar üzerinden tekaüt edilecek
lerdir. Halbuki komisyonda bu mevzu üzerinde 
yapılan münakaşalarda Millî Savunma Bakanı 
bu gibi tazminat alanların bir üst dereceden 
emekliye ayrılması hususunun Maliye Vekâle-
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tince kararlaştırıldığını beyan ediyor. Ama gö
nül arzu ederdi ki, bu tasarı çıkarken bu da be
raber gelsin. Ne zaman gelecektir?. Bu iş tasa
rıda gayrimııayyen bir müddete bırakılmıştır. 
Bu bir. 

Bir de o261 sayılı Kanunun tnaddei malısıı-
sasına göre ordu mensupları terfi müddetlerini 
doldurdukları halde kadrosu olmadığı zaman 
ancak bir üst derece maaşı alırlar. Halbuki bir 
Devlet memuru kadrosu bulunmadığı halde iki 
üst derece maaşa istihkak kesbetmektedir. Bu 
müsavatsızlığın ve birinci sualimin izahını alâ
kalı arkadaşımdan rica ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Bütçe Komisyonu. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAF-

. FEK AKALIN (Kastamonu) — Etendim, su
bayların derecelerinde, bâzı dereceler için ba
rem esası dışında bir tazminat esası kabul 
edilmiş bulunuyor. Bu esas, teğmenden orgene
rale kadar rütbeleri Barem Kanunundaki de
receler çerçivesinde muhafaza etmek zaruretin
den doğmuştur. Esasen bu kanundan evvelki 
yaşıyan mevzuatta meselâ orgeneral ve korge
neral aylığı, rütbeleri ayrı olmakla birdir. Ya
ni birbirinden farklı bu iki rütbeye, yine 
aynı zaruretlerle, ayni maaşı kabul etmiş bulu
nuyordu. Bu kanun, bir derece üst kademede 
bulunduğu halde aynı barem derecesinde ma
aş alanlara bir de tazminat verilmesini derpiş 
ve kabul etmiştir. İşte tazminata mütaallik 
olan kayıt bu kanuni zaruretle gelmiş bulun
maktadır. 

Şimdi arkadaşlarımız diyorlar ki ; bu tazmi
nat ayrıca emeklilik hakkı bakımından bir mük
tesep hak teşkil etmiyor. Memuriyette subaylık
ta geçen müddetin, miktarı artarken, yani emek
lilik aylığına tesir edeceği tabiîdir. Fakat ayrı
ca-, maaşı, almakta olduğu tazminatı nazarı dik
kate almak, münhasıran barem derecesinin tu
tarı olan aylık miktarı üzerinden hesaplanacak
tır. 

Emeklilik Kanununda emeklilik hakkı bakı
mından bu tazminatı da nazarı dikkate almak 
lâzımgeleceği bir mesele olarak karşımıza çık
maktadır. 

Yalnız sayın arkadaşlarımız bilirler ki ; ka
bul buyurduğunuz Emeklilik Kanununda, bütün 
emekliliğe ait hususlar, o kanunda yapılacak de
ğişikliklerle nazarı dikkate alınmak üzere yani 

emekliliğe ait her husus, emeklilik aylığının 
arttırılmasını icabettiren her keyfiyeti beheme
hal Emekli Kanunu hükümleri içinde mütalâa 
edilecektir. Bu bakımdan bu kanuna tazminatın 
emekliliğe tesiri bakımından bir hükmün ilâvesi 
cihetine gidilmemiş ve bunun Emekli Kanunun
da mütalâası gerekmekte bulunmuştur. 

Başka bir emriniz var mı idi beyefendi? 
Dr. MİTAT SAKAROĞLU (Muğla) — Efen

dim, zamanını öğrenmek istiyorum. Beraber ge
tirilmesinin muadelete daha uygun olacağı ka
naatini izhar ettim. Ne kadar gecikecek? 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAF
FER AKALIN (Devamla) — Efendim, Emekli 
Kanunu da bu kanunla beraber mütalâa edile
rek buraya getirmeye maalesef imkân hâsıl ol
mamıştır. Esasen kanun da 30 Haziranda yürür
lüğe girecektir o tarihe kadar Emeklilik Kanu
nu üzerinde Hükümetçe lâzımgelen tetkikler 
yapılarak bir tasarı hazırlanıp Meclise getiril
diği takdirde gelecek Meclis tarafından bunun 
müzakeresi mümkün olur. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Efen
dim sayın Oünaltay Hükümeti memleketin ha
kikaten hayrına olan kanunları şu kısa zaman
da birbiri arkasına çıkarmaktadır. Bilhassa or
duyu alâkadar eden bu iki kanunu getirmesin
den dolayı kendilerine teşekkür etmeyi borç bi
lirim. Ancak, Büyük Millet Meclisinin aym 24 
nde tatile karar verdiğini (Nereden biliyorsun 
belki vermez sesleri) şuradaki kara tahtada 
okudum. Ben de yataklı vagonlara yazıldım. 
Bilmiyorum ben gelecek miyim, gelmiyecek mi
yim. Fakat bu orduyu terfi için çıkarmakta 
olduğumuz bu kanunda, bendeniz Millî Savun
ma Komisyonunda ileri sürdüğüm gibi bu Mec
lis, kendisinden sonra gelecek Meclisten bura
ya gelince bu parayı bulup orduya bu parayı 
vermesi hususunda acaba gelecek Meclisten bir 
vait almış mıdır? Ya o zamanki Meclis de bu pa
rayı vermezse.. Binaenaleyh orduya verilmesi 
lâzım olan parayı şimdiden vermek bu Meclis 
için bir borçtur. Onun için Millî Savunma Ko
misyonunun ileri sürdüğü gibi, bu kanunun ya
yımı tarihinden muteber olmasından tabiî bir 
sey olmaz. Zaten esas kanunu da yayımı tari
hinden muteber olmuştur. Ordu sabırsızlıkla bunu 
beklemektedir. Devletin Bütçesi buna müsait 
ohmvabilir. Ancak bütçesi müsait olmadığı hal
de birçok yerlere para bulan Hükümetin bu pa-
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rayı da bulması imkânı daima mevcuttur. îca-
bederse borcu attırarak Haziran sonuna kadar 
bu parayı vermeli, yoksa bu kanunu da gelecek 
Meclise bırakmalıdır. Bundan daha tabiî bir şey 
olamaz. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Mad
delere geçilmesini kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifi vardır, önergeyi okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa ı 
Gündemin iki defa görüşülecek işleri ara

sında bulunan 7 numaradaki Kanun tasarısının 
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Millî Savunma Bakanı 
Hüsnü Çakır 

BAŞKAN — İvediliği kabu1 edenler.. Etmt-
yenlev.. İvedilik kabul olundu. 

Subay ve askerî memurların aylıklarına dair 
olan 4989 sayılı Kanunun birinci maddesi ile 
4600 sayılı Kanunun üçüncü maddesinin değişti
rilmesine ve bu kanuna geçici maddeler eklen

mesine dair Kanun 

MADDE 1. — 28 . XII . 1946 tarihli ve 4989 
sayılı Kanunun birinci maddesi aşağıdaki şe-
kildo değiştirilmiştir: 

Kara, Deniz, Hava, Harita subay ve askerî 
memurlariyle (Askerî okullardaki sivil öğret
menler ve aylıklı sivil memurlar hariç) Jandar
ma, Gümrük subaylarının maaş derecelerini ve 
her dereceye ait aylık asiliariyle tutarları ve bu 
dereceye dâhil subay ve askerî memurlar aşağı
da gösterilmiştir: 

D. 

1 
1 

Rütbe Aylık Tutarı 

Orgeneral, oramiral 
Korgeneral, koramiral ve eşi-
di askerî memurlar 
Tümgeneral, tümamiral ve eşi-
di askerî memurlar 
Tuğgeneral, tuğamiral ve eşi-
di askerî memurlarla albay ve. 
birinci sınıf askerî memurlar 
Kıdemli yarbay, kıdemli ikin
ci sınıf askerî memur, yarbay 
ve ikinci sınıf askerî memur
lar 

150 1000 

150 1000 

125 875 

100 750 

90 625 
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10 

11 

12 

13 

Kıdemli binbaşı ve kıdemli 
üçüncü sınıf askerî memular 
Binbaşı ve üçüncü smıf askerî-
memurlaı* 
Kıdemli yüzbaşı ve dördüncü 
sınıf askerî memurlar 
Yüzbaşı ve beşinci sınıf aske
rî memurlar 
Kıdemli üsteğmen ve kıdemli 
altıncı sınıf askerî memurlar 
Üsteğmen ve altıncı sınıf aske
rî memurlar 
Teğmen ve yedinci smıf aske
rî memurlar 
Asteğmen ve sekizinci sınıf as
kerî memurlar 
Askerî memur muavini 

80 550 

70 475 

60 400 

50 350 

40 300 

35 250 

30 225 

25 200 
20 175 

Gl. VEHBİ KOCAGÜNEY (Erzurum) — 
Yüksek huzurunuzda okunan cetvelin üçüncü 
derecesinde; tuğgeneral, tuğamiral ve eşidi as
kerî memurlarla albay ve birinci sınıf askerî 
memurlar, yüz liradır. Tuğgeneral de yüzdür. 
Albay da ve onun muadili, olan askerî memur
da yüz liradır. 

Orduda general olmak için evvelâ subaylar 
arasında, evvelce kabul buyurduğunuz kanuna 
göre, % 1 bir arkadaş çıkabilecektir. Şartlar 
çok büyük ve önemlidir. Evvelâ bugünkü bü
tün modern harb silâh ve vasıtalarına hâkim 
olacak, bunlara malik birliklerin sevk ve idare
sinde ihtisas peyda etmiş bulunacaktır. Vücudu 
sağlam, kafa sağlam, ahlâk sağlam olacaktır. 
Bu şartlar karşısında ancak % 1 arkadaş ancak 
general olmak hakkını kazanabilir. Bizim iç 
hizmet talimatnamesi subayları subaylar, üst 
subayları, generaller olarak ayırır. Binaenaleyh 
general olacak arkadaş birçok imtihanlardan, 
kurslardan geçecek, arzettiğim bu hasletleri ha
iz olacak, ondan sonra general olabilecektir. 
Sonra da albay da 100 lira alacak, o da. Ancak 
75 lira genrale bir tazminat veriyoruz. Fakat 
bu tazminat emeklilikte nazarı dikkate alınmaz. 
Bu vaziyette general rütbesine ermiş, kudret 
göstermiş bir arkadaş emeklilikte bir albayla ve 
diğer eşit askerî memurlarla beraber aynı ma
aşı alacaktır. Halbuki general bütün dünya 
ordularında hemen hemen en yüksek makam-
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dır. General olduktan sonra tuğ, tümü ancak 
kumanda ettiği birliklerde tehalüf eder. Bu 
hesaba göre, tuğgenerallerin, albaylarla bera
ber aynı maaşı alması ve aynı emekli maaşını 
alması adalete uygun değildir. Bunun iç;in tüm
generaller ve amiraller ve eşit memurların ma
aşını 125 e çıkaralım. Tümgeneral de 125 te kal
sın, tuğgenerale verdiğimiz 75 lira farkı tüm
generallere de verelim, bunların miktarı yu
karda görüldüğü gibi yüzde on üçtür. Bunların 
miktarı çok büyük olmadığı gibi büt
çeye de bâr olacak vaziyette değildir bu husus
ta. bir önerge takdim ediyorum, kabulü Yüksek 
Heyetinize aittir. 

BÜTÇE K. SÖZCÜSÜ MUZAUFER AKA
LIN (Kastamonu) — Efendini, arzettiğim gibi 
bâzı rütbelerde asli maaş tutarını üstünde ayrı
ca, bir tazminat veriyoruz, bunu alanlar için 
ayrıca derece kabul edilmeyişi bu kanunda mev
cut Barem dereceleri çerçevesi içinde temin za
ruretinden doğmuştur. Ve bu bakımdan tuğ
generallere ve bu rütbedeki subaylarımıza ayda 
75 - 1.00 lira tazminat veriyoruz. Hükümet ve 
Millî Savunma Komisyonu kararları ile kabul 
edildiği gibi Bütçe Komisyonunda da aynen ka
bul edilmiş bulunmaktadır. Kabulünü yüksek 
tasv ibiııize arzederim. 

BAŞKAN — Önerge hakkında ne buyurur
sunuz 1 

BÜTÇE K. SÖZCÜSÜ MUZAFFER AKA
LIN (Kastamonu) - - Komisyon teklifinin ka
bulünü rica. ederim. 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebeplerden ötürü birinci mad

denin rütbe ve aylık tutarı cetvelinin üçüncü 
sırasındaki «Tuğgeneral ve tuğamiral eşidi as
kerî memurlar» cümlesinin iki numaraya eklen
mesini ve bu suretle tuğgeneral, tuğamiral ve 
eşit askerî memurlar asli maaşının 125 liraya 
çıkarılmasını arz ve teklif eylerim. 

Erzurum Milletvekili 
Vehbi Kocagüney 

BAŞKAN — Önergeyi dikkate alanlar.. Al-
mıyanlar.. Önerge reddolundu. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul olundu. 
Diğer- önergeyi okutuyorum. 

VEHBİ KOCAGÜNEY (Erzurum) — İkinci 

de birincinin aynıdır. Mademki birinci reddo
lundu ikinciyi koymayın. 

MADDE 2. — 21 . VI . 1944 tarihli ve 4600 
sayılı Kanunun üçüncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 

Nasbmdan itibaren üç yılı tamamlıyan ve 
bulundukları görevlerde bir üst derece maaşa. 
liyakatleri üstleri tarafından onanan üsteğmen
lere kıdemli üsteğmen denir. Bunlara ve eşiti 
askerî memurlara 9 ucu derece maaşı verilir. 
Nasbmdan itibaren üç yılı tamamlıyan ve bu
lundukları görevlerde bir üst derece maaşıa 
liyakatleri üstleri tarafından onanan yüzbaşı
lara kıdemli yüzbaşı denir. Bunlara, ve eşiti as
kerî memurlara 7 nci derece maaşı verilir. Nas
bmdan itibaren üç yılı tamamlıyan ve bulun
dukları görevlerde bir üst derece maaşa liya-
katları üstleri tarafından tasdik edilen binba
şılara kıdemli binbaşı denir. Bunlara ve eşiti 
askerî memurlara 5 nci derece maaşı verilir. 
Nasbmdan itibaren üç yılı tamamlıyan ve bu
lundukları görevlerde bir üst derece maaşa li
yakati arı üstleri tarafından tasdik edilen yar
baylara kıdemli yarbay denir. Bunlara ve eşiti 
askerî memurlara 4 ncü derece maaşı ve ayrıca 
50 lira tazminat verilir. Tuğgenerallere tuğami
rallere ve eşiti askerî memurlara .'? ncü derece 
maaşı ve ayrıca 75 lira tazminat verilir. 

Üstleri tarafından rütbelerinin kıdemlilik
lerine liyaketleri onananlar onama tarihini ta
kip eden ay başından itibaren bir üst derece 
maaşa müstahak olurlar. 

BAŞKAN —- Söz istiyen yoktur. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiş
tir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihi takip eden aydan itibaren cetvel
de gösterilen derece maaşları verilir. 

Evvelce üç yılı tamamlamış; oldukları için 
kıdemli üsteğmen, kıdemli binbaşı ve kıdemli 
yarbaylarla eşit derece maaşı alacaklardan, eh
liyetleri sicilleıı tesbit edilmek ve rütbelerine 
mahsus bekleme sürelerini o rütbeye ilk nasıp-
ları tarihinden itibaren tamamlamak suretiyle 
Terfi Kanunu gereğince üst rütbeye terfi edecek 
olanlar, kıdemli üsteğmen, kıdemli binbaşı 
ve kıdemli j^arbaylıkta ve eşitlerinde geçirdik
leri süre neden ibaret olursa olsun terfi ettik
leri derecenin aylığını alırlar. 
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BAŞKAN — Süz isliyen yoktur. Maddeyi ka

bul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiş
tir. 

GKCJİCİ MADDtt 2. — Hu kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihte yüzbaşı ve eşidi olanlar 8 ııei 
kıdemli yüzbaşı ve önyüzbaşı ve eşidi olanlar 7 
nci derece maaşı alırlar. Bunlar yüzbaşı rütbe 
sine nasıpları tarihinden itibaren karada 9 yılı, 
denizde ve havada 8 yılı, ve askerî memurlardan 
yüksek okul mezunu olanlar 9 yılı yüksek tahsil 
»•örmemiş bulunanlar da 10 yılı tamamladıktan 
sonra binbaşılığa ve eşidi rütbeye t eri; i ederler. 
Yüzbaşılıkta 6 yıl süre, Terfi 'Kanunu gereğince 
kıdemli üsteğmenlikten yüzbaşılığa yükselme ta
rihinden başlar. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte albay 
ve eşidi rütbede olanlar da bu rütbeye nasbın-

. dan itibaren karada 6*denizde o, havada 4 yılı 
tamamladıktan sonra terfi derecesine girerler, 
Birinci sınıl; askerî memurlar için bu süre (i yıl
dır. 

ABDÜRRAIIMAN KONUK (Bursa) — Ar
kadaşlar, burada, yüzbaşıların durumu bakımın
dan adalet temini için bir hususu arzetmek is
tiyorum. 

.Bugün bu kanunla yüzbaşılar; yüzbaşı ve 
kıdemli yüzbaşı olmak üzere ikiye indirilmiştir. 
Bugün ise mer'i kanuna göre üç türlü yüzbaşı 
vardır; yüzbaşı, kıdemli yüzbaşı, önyüzbaşı. 
Yani. üç. sınıf. Üç wınıl' mezunu olan yüzbaşılar 
bugün, kıdemli ve önyüzbaşı durumundadırlar. 
Buluların, çeşitli kanunlarla yapılan tadiller yü
zünden. emsali bulunan arkadaşlarına nazaran 
bir mağduriyeti, vardır. Bunun sebebi muhtelif 
zamanlarda muhtelif rütbelerde yapılması mec
buri. olan müddetlerin muhte'if kanunlarla ta
dil edilmiş olmasıdır. Bir kısım önyüzbaşı kı
demli yüzbaşı, vardır 18,5 sene hizmet ettikten 
sonra binbaşı olacaktır. P>ir kısım vardır 15,5 
sene hizmet ettikten, sonra binbaşı olacaktır. 
Bir kısım daha vardır ki 12 sene hizmet ettikten 
sonra binbaşı olacaktır. Bunların hepsi, aynı 
durumda bulunan ve binbaşılığa geçmek vazi
yetine gelen kimseler olduğu halde farklı müd
detle askerlik, yapmak mecburiyetinde kalmış
lardır. Bilhassa, 19:52, 19.",:} ve 19:M yılı mezunu 
olanlar bu kanunda yapılacak değişiklikle üs
teğmenlikte geçirdikleri müddetlerden dolavı 
bu hale dücar olmuşlardır. 

O : 2 
Şimdi bunlara Terfi. Kanununun geçici, mad

desine göre fazla hizmetlerinden dolayı binba
şılığa terlilerine müsaade edilmediğine nazaran 
bunların bu fazla hizmetlerini karşılamak üze
re bir tazminat verilmesini, ben muvafık görü
rüm. Onun için bugün, kıdemli yüzbaşı ve ön
yüzbaşı durumunda bulunanlar, ki. yalnız bu 
arzettiğim sınıflardakilerdir, «bunlardan bu 
maddede yazılı olanlar yedinci derece maaşı 
alırlar» cümlesinden sonra «bunlardan kıdemli 
yüzbaşılar ayrıca 20 lira ve önyüzbaşı olanlara-
da :>0 lira tazminat verilir» hükmünün eklen
mek suretiyle bu genç arkadaşların sevindiril-
mesini, memnun edilmesini, münasip gördüm. 
Ayrıca önyüzba'şılıktan kıdemli yüzbaşı duru
muna düştükleri için, ikinci, madde hükmüne 
göre, bu. rütbe tenzilinin de bir kefareti olacağı 
kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonu. 
SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Ben de 

söylevim, ondan sonra cevap versinler.. 
BAŞKAN — • Buna bir kere cevap versinler. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUZAF
FER AKALIN (Kastamonu) — Efendim bu 
madde ile hiçbir subayımızın terfi hakkı tahdi
de tâbi tutulmamaktadır. Bunlar müddetlerini 
bitirince üst aylık derecesine geçeceklerdir. Ge
çici maddedeki bu hüküm münhasıran dokuz 
yıldan ibaret olan bugünkü yüzbaşılık, hizmet 
süresinin altı yıla indirilmesi ve ilk kademedeki 
üç senelik yüzbaşılık müddetinin teğmenlik sı
nıfına nakilden ibaret ve ondan mütevellit bir 
intibaktır. Bu itibarla bir mağduriyet olmadığı 
cihetle telâfisi, de mevzuubahis olmadığı kanaa-
tındayım. 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlar, bu maddede yüksek tahsil gören ve 
görmiyen askerî memurlar var. Bendenizin ka
naatinin göre, bu. kaydın buraya, konması her 
halde umumi ahkâma aykırı olsa gerektir. Çün-
ki bütün memurların üç senede bir terfiini esas 
olarak kabul etmiş bulunuyoruz. Askerî memur
ların yüksek tahsil görmiyen dediğimiz insan
lar, lise mezunu olduktan sonra staj ve saire-
den başka yedek subay mektebinde okuyan 
kimselerdir. Binaenaleyh üç senede bir terfi
leri lâzım geldiği halde tasarının 2 nci geçici 
maddesinde yüksek tahsil görmemiş olanlar 
da on yılda binbaşı olurlar diyor. Bendeniz 
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bir önerge veriyorum, yüksek tahsil görmiyen-
leri de görenler gibi sivil baremde olduğu 
üzere üç senede bir terfi esasına tâbi tutmak 
hem adalete uygun olur, hem de bunların gör
müş olduğu, yüksek tahsil görmemiş insanla
rın da lise tahsilinden sonra meslekî bir mek
tep de nasıl gidip iki sene okumaları gibi, bun
lar da yedek subaya gitmek suretiyle aynı 
şeyi yapıyorlar demek olduğuna göre bu hak
tan bunların da istifade etmesi lâzımgelir. 

Rey ve karar sizlerindir. 

BAŞKAN — Önergeleri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
«Bunlardan kıdemli yüzbaşılara, ayrıca 20 

lira ve ön yüzbaşılara 30 lira tazminat verilir.» 
Fıkrasının maddeye eklenmesini arz ve tek

li! edem 
Muammer Alakant Abdurrahman Konuk 
Manisa Milletvekili Bursa Milletvekili 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplere binaen muvak

kat 2 nci maddenin (11 nsi sahifesinin beşinci 
satırındaki ibarenin «ve askerî memurlar da 9 
yılı tamamladıktan sonra binbaşılığa» şeklinde 
tashihini teklif ederim. 

Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANİ HÜSNÜ ÇA
KI K (Samsun) -— Birinci takrir hakkında ko
nuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HÜSNÜ ÇA
KİR (Devamla) — Abdurrahman Konuk arka
daşımız, yüzbaşılar için bir hak ziyaı mevzuu-
bahsolduğuım ve bunu tazmin etmek lâzımgel-
diğini ifade ettiler. Malûmu âliniz yüzbaşılar 
bugünkü vaziyette 40 liradan başlarlar ve 40 -
50 - 60 liraya çıkarlar. Şimdi teklif ettiğimiz 
şeıkle göre 50 liradan başlıyacak ve 50 - 60 
olacaklar. Yani üçer seneden ibaret olan 9 
yıllık zincir, üçer halkalı idi. İlk birinci halka, 
yani 40 liralık kısım üsteğmenlere geçmiş bu
lunuyor. Mevcut yüzbaşılar 50 ve 60 lira .olacak
tır. ön yüzbaşı denilen bir derece, aslında kalk
mış bulunuyor, yoksa arkadaşımızın buyurduk-

. 1950 O : 2 
lan rütbe inmesi gibi bir mağduriyet yoktur. 
Esasen mevcut kanunda ıütbeleri sayarken, teğ
men, üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı, yarbay, ve 
albay diye adlandırmaktadır. Bunların işaretleri 
de aynıdır', yıldızları da aynı yani üç tanedir. 
Bunların hepsi de üç yıldız taşıdığı gibi kuman
da ve vazifeleri de aynıdır. Binaenaleyh rütbe iti
bariyle hiçbir mahrumiyetleri olmadığı gibi, 
maaş itibariyle de hiçbir kayıpları yoktur. 

Kıdemli yüzbaşlar için de aynı vaziyet mev
cuttur. 60 lira önyüzbaşı olacak kıdemli yüz
başı da, yüzbaşılıkta geçirdikleri müddete göre 
yine bugün tesbit ettiğimiz kıdemli yüzbaşı 
maaşını almış bulunacaktır. Binaenaleyh burada 
tazmin edilecek bir nokta görmüyorum. 

BAŞKAN —Diğer önerge hakkında ne bu
yuruyorsunuz? 

MİLLİ SAVUNMAVBAKANI HÜSNÜ ÇA
KIR (Devamla) -— Onu sözcü arkadaşımız izah 
edecektir. 

BAŞKAN - - Muzaffer Akalın. 

BÜTÇE K. SÖZCÜSÜ MUZAFFER AKA
LIN (Kastamonu) — Efendim, yüksek tahsil 
yapmamış askerî memurların terfi süreleri ayrı 
bir kanunla tesbit edilmiştir. Sayın arkadaşımız 
bu sürenin değiştirilmesini teklif ediyor. Hal
buki, ayrı bir kanun mevzuu olan bu iş, ait ol
duğu kanunda nazara alınmak icabeder. Bunun 
burada yeri yoktur. 

(Bursa Milletvekili Abdurrahman Konuk ve 
Manisa Milletvekili Muammer Alakant'in öner

gesi. tekrar okundu) 
B A Ş K A N - - önergeyi dikkate alanlar... 

Dikkate almıyanlar... Dikkate alınmamıştır. 

(Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'mm öner
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN ----- Önergeyi dikkate alanlar... 
Dikkate almıyanlar... Dikkate alınmamıştır. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyeııler... Madde kabul edilmiş
tir. 

(JEÇKİ MADDE II — 1950 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik cetvelde 
yazılı bölümleri arasında (5 610 991) liralık ak
tarma yapılmıştır, 
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B. 

201 

205 

209 

409 

201 

205 

209 

409 

201 

CETVEL 

Ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

B. Ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

Millî Savunma Bakanlığı 
(Bakanlık ve Kara Kuvvetleri kısmı) 
Aylıklar 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Geçici tazminat 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 
14 ncü maddesinin 
(D) ve (J) fıkraları 
gereğince Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına yapılacak 
ödemeler karşılığı 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Muayyenat 4 370 907 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

Millî Savunma Bakanlığı 
(Hava Kuvvetleri kısmı) 

Aylıklar 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
Geçici taz;x>m;\t 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 
14 ncü maddesinin 
(D) ve (J) fıkraları 
gereğince Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına yapılacak 
ödemeler karşılığı 

3 347 300 

111 592 

903 365 

176 550 

10 152 

45 102 
BAŞKAN -
edilmiştir. 
Muayyenat 
BAŞKAN -
edilmiştir. 

Kabul 

Kabul 

205 Geçici tazminat 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 
14 ncü maddesinin 
(D) ve (J) fıkraları 
gereğince Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına yapılacak 
ödemeler karşılığı 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

409 Muayyenat 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

5 568 

78 573 

357 908 

291 465 

Millî Savunma Bakanlığı 
(Deniz Kuvvetleri kısmı) 

Aylıklar 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

57 960 

Millî Savunma Bakanlığı 
(Askerî Fabrikalar Genel Müdürlüğü kısmı) 

201 Aylıklar 120 100 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 
14 ncü maddesinin ' 
(D) ve (J) fıkraları 
gereğince Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına yapılacak 
ödemeler karşılığı 4 420 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

Millî Savunma Bakanlığı 
(Harita Genel Müdürlüğü kısmı) 

201 Aylıklar 38 050 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. 

205 Geçici tazminat 5 360 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. ^ 

209 5434 sayılı Kanunun 
14 ncü maddesinin 
(D) ve (J) fıkraları 
gereğince Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına yapılacak 
ödemeler karşılığı 13 427 

. BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir. ? ' ' "V 
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B. Ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

-Jandarma (fenci Komutanl ığı 

201 Ayl ık lar 407 (İ00 
BAŞKAN - - Kabul 
edilmiştir . 

205 (ieçici tazminat 1,1 448 
BAŞKAN — Kabul 
edilmiştir . 

209 54JJ4 saydı Kanunun 
J4 ncü maddesinin 

_ (D) , (E) ve (.J) fık
ralar gereğince Tür
kiye Cumhur iye t i 
Emekl i Sandığına 
yapı lacak ödemeler 
karşı l ığı 22 84 L 
B A Ş K A N — Kabul 
edilmiştir . 

40!) Muayyena t .'578 928 
B A Ş K A N — Kabul 
edilmiştir 

Gümrük ve Tekel Hakanlığı 
201 Ayl ık lar 70 2V\ 

B A Ş K A N — Kabul 
edilmiştir . 

209 5434 sayılı K a n u n i m 
14 ncü maddesinin 
(D) ve (d) fıkraları 
gereğince Türk iye 
( \ \ m hu riyeti Em eki i 
Sandığına yapı lacak 
ödemeler karşıl ığı 15 470 
B A Ş K A N — Kabul 
edilmiştir. 

409 Muayyena t 91 (iS.'î 
B A Ş K A N - • Kabul 
edilmiştir. 

(o ncü geçici madde t e k r a r o k u n d u ) . 

B A Ş K A N — Söz istiyen Yoktur . Maddeyi 
cetveliyle bir l ikte oyunu/a sunuyorum. Kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE ;>. — Bu kanun yayımı t a r ih inde 
yürü r lüğe girer. 

BAŞ iv A N — Bir önerge var okutuyorum. 

Yüksek Başkan! rğa 
Arzettiğim sebeplerle Asker î Barem tasar ı 

sının neşri tar ihinden yürür lüğe girmesinin 
kabul buyurulmasıuı arz ve teklif ederim. 

Aydın Milletvekili 
Kefet Alpımın 

BAŞKAN - Nazar ı d ikka te a lanlar ... Al-
nııyanlar ... Nazarı d ikka te al ınmamıştır . 

Korgl. A B ! KIZA AIİTUNKAB (Manisa) — 
Kfendim, henüz madde kabul edilmediğine gö
re Sayın Millî Savunma Bakan ından bir ricada 
bulunacağım. Bütçe miilâhazasiyle bu kanun 
neşri t a r ih inden muteber olmıyacağma göre 
o() Haziran tar ih ine kadar , askerî disiplini boz
d u ğ u n d a n dolayı tekaüde1 sevkedileeekler müs
tesna diğerlerini -'!() Hazirana kada r tehi r bu
yursunlar . 

MİBBJ SAVBNMA I »»AKANI IIÜSNÜ (JA-
KİTİ (Samsun) — Zaten bu m ese I e1 hakkında: 
demin ATrınckliğim lazım gelen cevap noksan 
kalmıştır , ( icneral Ilefet Alpımın arkadaşımız, 
'bir « kasli » kelimesi ileriye sürdüler, ben bu
na cevap vermekle iktifa etmiştim. 

Kakat şimdi bu vesile ile a r /edeyim ki, 
emekliye ayr ı lacaklar ın sayısını ta tb ikata me
mur ve vazifeli bir adam gibi ifade etmişlerse 
de hakika te u y g u n değildir . Esasen emekliye 
ayrılma, meselesi muhtelif sebeplerden dolayı
d ı r : Ya yaş haddi gelir, o kimsenin t ekaü t lüğü 
durduru lamaz , veya sıhhi sebeplerden dolayı 
muamelesi tekemmül, einıiş bir kimsedir, onun 
da, t ekaü t lüğü alıkonanıaz. Kemlisi istediği 
t akd i rde mevcut kanun la r dairesinde arzusu 
ta tb ik olunur. Bunların dışında bir de Yeni 
Bmeklilik Kanununun .'Î9 ucu maddesinin B 
fıkrasının ta tb ika t ı vardır . Bunun ne şekilde tat
bik edildiğini bir vesile ile arzetmiştim. Bu art ık 
terf i ümidi kalmamış, yükselemiyeeeği tahak
kuk etmiş, yaş haddine de pek az kalmış olan
lara münhasır olma!-; üzere Askerî Şûraca alın
mış bir prensip karar ın ın la th ik ından ibaret
tir.. 

Yeni teşkilâtın istilzam ettiği kadro zaru
retleri ve iht iyaçlar ehemmiyetli derecede bizi 
tazyik etmedikçe bu t ahk ika t ilgililerin vazi
yetleri nazarı d ikka te a l ınarak idare etmek için 
çalışılacağı tabiîdir . Kaka t hiçbir zaman or
dunun ana menfaat i ve zaruret ler i karşısında 
lerk ve feda, edilemez. Benim bu bahiste söy-
liyeceğim bundan ibare t t i r . 

BAŞKAN —- Söz istiyen yoktur . Maddeyi 
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kabul edenler ... Etmiyenler ... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Hakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 
Arkadaşlar; lütfen dağılmıyalım. Toprak 

Kanunu komisyondan gelmiştir. 
Toprak Kanununu da, şimdi bu tasarının 

akabinde yüksek oyunuza sunacağım. Onun için 
dağılmamanızı rica ederim. 

1946 Rekoltesi, tütünlerimizden İsviçre'ye 
yapılacak ihracat hakkındaki, tasarıya geçiyo
ruz; Bakan gelmiştir. Birinci maddeyi tekrar 
okutuyorum. 

1946 yılı rekoltesi tütünümüzden İsviçre'ye ya
pılacak ihracata mukabil aynı tutarda bâzı em
tianın İsviçre'den memleketimize ithali için ya

pı" an Anlaşmanın onanması hakkında kanun 

MADDE 1. 1946 yılı rekoltesi tütünümüz
den İsviçre'ye yapılacak ihracata mukabil ay
nı tutarda bâzı emtianın İsviçre'den memleke
timize ithali için 22 Şubat 1949 tarihinde İsviç
re Elçiliği ile mektuplaşmak suretiyle yapman 
Anlaşma kabul, edilmiş ve onanmıştır. 

BAŞKAN —madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
olunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN —. Maddeyi kabul edenler.. Etmi-
yenlev.. Kabul olundu. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

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

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

#. — Çiftçiyi Topraklandırma hakkındaki 
4753 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değişti 
rilmesine ve bu kanuna- bâzı hükümler ellenme-
sine dair kanun tasarısı ile Trabzon Milletvekili 
Mustafa Reşit Tarakçıoğlu'nun, yayla ve mera
ların köylerin tüzel kişiliklerine tahsis kılınma
sı veya kamnleıştırılmaları hakkında kanun tek-
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lifi ve Tarımı İçişleri Komisyonları raporları ile 
Maliye Komisyonu mütalâası ve Adalet ve Büt
çe Komisyonları raporları (1/315, 2/82) 

BAŞKAN — Tasarının iki maddesi komisyo
na gitmişti, şimdi o maddeleri okuyoruz. 

EK MADDE 8. - - 475:] sayılı Kanunun yü
rürlüğe girmesinden önce yerleştikleri arazide 
Köy Kanunu hükümlerine göre köy olarak top
luluk vücuda getirmiş bulunan çiftçilerin işgal 
etmekte bulundukları ev ve avluları ile ahır ve 
samanlık gibi yapıları aşağıdaki esaslar dâhi
linde kamulaştırılır. 

A) Şagillerin işgalleri altında bulunan ya
pılar arazi sahibi tarafından vücuda getiril
mişse bunların kaim kıymetiyle kapladıkları 
arazi ve avlunun; 

IV) Yapılar, şagüler tarafından inşa edil
mişse kapladıkları arazi ile avlunun; 

Kamulaştırma anındaki kıymeti üzerinden 
şagillerine bu kanun hükümleri dâhilinde borç
landırılarak temlik olunur. 

Kıymetlerin takdiri ve itiraz hakkında 30 ncu 
madde hükmü uygulanır. Takdir edilen kıymet
lere itiraz kamulaştırmayı durdurmaz. 

Bedellerin ödenmesi 45 nci maddeye göre 
yapılır. 

Arazi sahibinin kendi ihtiyacı için vücuda 
getirdiği ve kullanmakta bulunduğu bina, ahır, 
ağıl, depo gibi yapılar bu madde hükmü dı
şındadır. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden en az 
40 yıl önce yerleşmiş buludukları arazide köy 
olarak topluluk vücuda getirmiş bulunan çiftçi 
aileleri tarafından işgal edilegelen ev ve avlu-
lariyle ahır ve samanlık gibi yapılar aile reis
lerinin talepleri üzerine doğrudan doğruya be
dele ve hiçbir harç ve resine tâbi olmaksızın ad
larına tapuya tescil olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Se
kizinci ek madde kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — 4753 sayılı Kanunun 
geçici maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

GEÇİCİ MADDE — 4753 saylı Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten önce. Devletin hususi 
mülkiyetinde olmayıp hüküm ve tasarrufu al
tıda bulunan ve âmmenin hizmetine tahsis olun-
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mayıp sahipsiz ham toprağı işgal edelere hiç 
toprakları yoksa, bu yerlerin 5098 sayılı Kanu
nun 5 nei maddesine göre tâyin olunacak iskân 
haddi içindeki miktarı, toprağı olup da iskân 
haddini geçmezse bu yerlerin iskân haddini dol
duracak miktarı parasız terkohmarak adin rina 
tescil edilir. 

Ancak bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe 
kadar taşlık ve pırnallık olup da imar için mas
raf ve emek sarf ederek bağ, meyvalık ve tarla 
haline getirilmiş topraklar miktarı her ne olur
sa olsun imar edene parasız terkolunarak adla
rına tescil edilir. 

1.515 sayılı Kanun ve 11 . V . 1929 tarihli 
ve 501 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Ka
rarı hükümleri mahfuzdur. 

TARIM BAKANI CAVID ORAL (Seyhan) 
— Efendim, maddede, «Ancak bu kanunun yü
rürlüğe 'girdiği tarihe kadar 'taşlık ve pırnallık 
olup da imar için emek ve masraf sarfiyle imar 
edene parasız terkolunur.» Deniyor. Bu, hudut
suz 'bir şey olur. Yarın adam 500 - 1000 dönüm 
arazi sürmüş ve işgal etmiş 'bulunacak. Biz o 
zaman arazi foulamıyacağız. Onun için "burada 
an^ak kelimesinden sonra ki «bu kanunun yü-
rürlğe girdiği tarihe kadar» cümlesinin kaldı
rılmasını rica ediyorum. 

ADALET KOMİSYONU ADINA ABDÜR-
RAHMAN KONUK (Bursa) — Efendim, bu 
madde 'bilindiği gibi Yüksek Kamutayda görü
şülürken verilen üç takrir üzerine Komisyonu
muza gönderilmiştir. 

Bu takrirlerden biri geçici maddenin ikinci 
fıkrasına «Tarla» kelimesinin eklenmesi içindi. 
Esasen bu madde aslı olan Tapu Kanununun al
tıncı maddesinden aynen alınmıştır. Tarla keli
mesinin konulmasında mahzur değil; faide te
lâkki ettik. 

ikinci değişiklik : Geçici maddenin, tasarı 
halindeki îbu kanunun yürürlüğe gireceği tari
he kadar ihya, işgal ve imar suretiyle edinilmiş 
olan toprakları sahiplerine vermeyi istihdaf et
mekteydi. 

Bilindiği gibi bu madde 6 maddeyi, yani 
Tapu Kanununun 6 ncı maddesine 4753 sayılı 
mer'i olan Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 
64 ncü maddesiyle kaldırılan o 6 ncı maddeye 
göre Topraklandırma Kanununun meriyete gir
diği tarihe kadar edinilmiş topraklar için bir 
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araziyi ihya eden, emek sarfeden kimselere o 
kanunun meriyetinden itibaren altı aylık bir 
müracaat müddeti verilir, deniyordu. Bu mad
dede bu altı aylık müddeti kaybeden, 'bilgisiz
lik yüzünden bu müddeti zayi eden kimselere 
'bu hakları 'tanımak 'gayesini istihdaf ediyor. 
Yoksa maddenin aslı olan 4753 'sayılı Çiftçiyi 
Topraklandırma Kanununun meriyete girdiği. 
tarihten itibaren bu tasarının meriyete gireceği 
tarihe kadar hu kabil araziyi imar, işgal ve ih
ya eden toprak sahiplerine bunların tesciline 
cevaz vermezdi. 

Takrirde, Çiftçiyi 'Topraklandırma Kanunu
nun meriyete girdiği tarihten 'bu yeni kanunun 
meriyete gireceği tarihe kadar, yani şu arada, 
beş sene zarfında emek sarfederek ihya eden
lere, 'o araziyi sahiplerine verelim denilmekte
dir. 

Biz bunun mahzurunu burada arzettik. Ve 
ancak bunun pırnallık ve taşlık «lan araziye 
'hasredilebileceği mülâhazasında 'olduğumuzu da 
beyan ettik. Yüksek Heyetiniz kabul edilen 
takrirle 'beraber yeniden tetkiki için maddeyi 
iade edince, Komisyonumuz tekrar bunu müza
kere ve mütalâa etti ve 'bu ikinci fıkraya tarih 
bakımından bu tasarının kanunlaştığı tarihe ka 
dar yapılan imar, ihya, işgalleri derpiş etti. 
Hakikatte işin esası 6 ncı maddeye beş senelik 
daha bir hayat vermektir, kaldırılmış bir mad
deye hayat vermektir, aslı budur. Fakat Komis 
.yon bunu böylece kabul etti ve maddeyi buna 
göre getirdi. Mahzuru 6 ncı maddeye hayat ver
mekten ibarettir. Benim Komisyon Sözcüsü ola
rak geçen defa burada arzettiğim motorlu vası
taların birçok arazinin işleneceği mahzuruna uya
rak ilk fıkrada mevcut olmıyan bir tarihin bu
radan sayın bakan tarafından kaldırılması teklifi 
vardır ve bu suretle ne olacağıdır? Madde ko
misyondan ilk defa geldiği şekilde takrir hiç na
zarı itibara alınmamış gibi, bir vaziyet olacaktır, 
Eğer bakanın teklifi kabul edilecek olursa altıncı 
maddede yalnız Topraklandırma Kanununun ilk 
defa meriyete girdiğinin beş sene evvelsine kadar 
işgaller tanınacak, ondan sonrası tanınmıyacaktır. 
Madde kabul edilecek olursa bu suretle vapılmış 
olan beş yıllık imar ve ihya da tanınacaktır. 

Vaziyeti olduğu gibi arzettim. Takdir yüksel: 
heyetinizindir. 

BAŞKAN — Ahmet Remzi Yüregir. 

- 556 -



< 

B : 67 17. î 
AHMET REMZÎ YÜREGÎR (Seyhan) —Muh

terem arkadaşlarım, «tarla» kelimesinin ilâvesine 
ait önergeyi bendeniz takdim etmiştim. Bunun 
esasında mutabık kalınarak bu önerge diğer bir 
önerge ile beraber Komisyona havale buyuruldu 
ve hakikaten Adalet Komisyonu Sözcüsü arka
daşımın da izah ettiği gibi, orada son şekli ve
rildi. Halbuki Sayın Bakan arkadaşımız geçen 
maddeleri kaldırması bakımından, yahut toprak 
kalmaz iddiası yönünden bunun doğru olmıyaca-
ğmı ifade buyurdular. Kendileri de takdir 
ederler ki, evvelki kanunla altı aylık bir müddet 
verilmişti. Bu- bilhassa taşlık ve kıraç köylerde 
oturan insanlara aittir. Onların bu yoldaki ilân
lardan. haberleri bile olmamıştır. Müddetler geç
miştir. Eski Tapu Kanununun altıncı madde
sine dayanarak dişiyle tırnağiyle arazi edinmiş, 
sağlamış vatandaşlar vardır. Müktesep mahi
yete girmiş olan, bu adamların haklarını tanı
mak madelete muvafıktır. 

Beş yüz, bin dönümden bahsediyorlar. Bu 
arazi taşlık, pırnallıktan çıkarılmıştır. Beş dö
nüm de olmasına imkân yoktur, tşin madelete 
uyması bakımından Adalet Komisyonunun getir
diği şekilde bu maddenin kabulünü istirham ede
ceğim. Ozaman hakikate uygun birşey olur. 

Efendim, açık oya sunulan tasarılara oy ver-
miyen var mı? (Yok sesleri) 

Oy toplama muamelesi bitmiştir. 

CEYDET KERÎM INCEDAYI (Sinob) — 
Sayın arkadaşlar, bu imar ve ihyalar, meselâ 
büyük bir çiftlik sahibi muhitinde birkaç biti 
dönüm araziyi ihya etmiş de, çiftliğine kat
mıştır, bunlar varit değildir. Köy nüfusu Cum
huriyet devrinde artmıştır. Köylerde kesafet 
çoğalmıştır. Muhitindeki pırnallık, çalılık ve 
saire yerleri ihya ederek üç dönüm, beş dönüm, 
nihayet on dönüm yer elde etmiş olan köylü 
vatandaşlar vardır. Şimdi biz tasarıdan, sayın 
Bakarı, arkadaşımızın buyurdukları gibi bunu 
kaldıracak olursak, bu adamların emek vere
rek meydana getirdiği 5 - 10 dönümlük yerden 
bunları mahrum etmiş olacağız, sıkıntı içinde 
zorla maiştini temin etmeye mecburdur, yaşa
mak, geçinmek bahasına karşılarına birtakım 
vicdansız adamlar çıkacak ve bu huzursuzluk 
gayrikabili içtinap bir halde devam edecektir. 
Bu tarihe kadar, komisyonun teklifi veçhile 
maddeyi kabul etmiyecek olursak bu gibi bir-
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I takım dar arazili köylerin, civarında ziraate 

yaramıyan taşlık, pırnallık ve sair yerlerden 
birçok insanların istifadelerinin münselip ol
ması tehlikesini arzedecektir. Belki bunlar bu 
yerden nasıl olsa istifade etmeye çalışacaklar,. 
fakat mücadele içinde bunları kullanacaklar. 
Bunda hiç bir mahzur yoktur. Komisyonun 

j kabulü veçhile tasvibinizi bilhassa rica ederim. 
I ALÎ RIZA ARI (istanbul) — Aziz arka

daşlar, ben de aynı mesele üzerinde durmak 
isterim. Zaten eski Toprak Kanununda bu 

j haklar imar ve ihya edenler için altı ay zar
fında müracaat etmek suretiyle mevcuttu. Bir
çok yerlerde rasladığımız vatandaşlar bu altı 
aydan haberdar olmadıkları için hakları kay
betmiş durumda idiler. Zaten bunlar bu durum 

I karşısında imar ettikleri arazi parçalarının mül
kiyetini kaybetmiş durumda idiler. Ondan son
ra teşebbüse geçenler ve imar yapanlar varsa 
bunların sayısı pek azdır. Onun için ben emi
nim bu meseleyi Sayın Bakan da tetkik etmiş
lerse görmüşlerdir ki, bu durumda olanlar he
men hemen hiç mesabesindedir. Bu yerindedir, 
aynen kabulünü rica edeceğim. 

TARIM BAKANI CAVÎD ORAL (Seyhan) 
— Efendim, Ahmet Remzi Yüreğir arkadaşımı
zın teklifini esas itibariyle kabul ediyoruz. Fa
kat eski kanunun tarihini esas olarak alıyoruz. 
Çünkü, bu arada geniş mikyasta arazi edinmiş, 
yer sürmüş insanlar olabilir, bunlara bu imkânı 
vermiyelim, diyoruz. Maksadımız budur. Yok
sa, 1945 e kadar imar ve ihya etmiş olduğu tar
lasını dahi kabul ediyoruz. Endişemiz budur: 
Fırsattan istifade ederek geniş ölçüde arazi el
de etmiş olanları önlemek. 

ÖMER TAŞÇIOĞLU (Kayseri) — Bir hudut 
tâyin edin, 10 dönüm, 50 dönüm diye. 

HULKÎ KARAGÜLLE (Konya) — Arkadaş
lar; boş toprakların ihya yoliyle, geniş çapta 
yapılmış olan imarlarla iktisabına vesile veril
memesi ve ancak bunun, ana kanunun çıktığı 
tarihten evvelki ihyalara münhasır bulunması, 
yolundaki mütalâa doğrudur, yerindedir. Fakat 
mevzuubahis olan son fıkra şudur; hepimiz 

I köylerimizin, şehirlerimizin, kasabalarımızın 
ı kenarlarında yavaş yavaş yeşertiler görmeye, 

meyvalıklar peydah olmaya başladığını şükran
la müşahade ediyoruz. Şurada bir taşlık bulmuş, 

ı tırnağiyle kazarak orada bir bahçe yapıp birkaç 
! elma ağacı dikmiş, şurada bir çukuru doldurup 

t 
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bahçe yapmış kimseleri ve yerleri ihya edenlere 
vermek. Bunu eski hükme tâbi tutmak yolun
daki mütalâa, doğru değildir. 

Çünkü buraya emek sarfedilmiş, masraf ya
pılmıştır. Zaten Devletin tasarrufu altındadır. 
Sonra mahiyeti itibariyle de bizi doyurucu mâ
nada bir kültür arazisi değildir. Ben burada 
Bakanın ifade ettiği mahzurları asla varit gör
müyorum. Komisyonun başkanı sıfatiyle arze-
diyorum ki, bu vasıfta olmıyan arazideki geniş 
ihyalar bu hükmün dışındadır. O ana kanunun 
tâyin ettiği günden sonraki ihyalar muteber de
ğildir. Oradaki hüküm bu kanunun meriyeti 
tarihinden itibaren tâyin edilen altı aylık süre 
içinde en büyük mülkiye âmirine müracatı meş
rut kılmasına ve böyle müracaatlar şimdiye ka
dar mesbuk da bulunmamasına göre otomatik 
olarak vatandaşın elindeki arazi, umumu Dev
lete geçmiştir. Bâzı yerlerde suiistimale uğra
mıştır. Şehirlerdeki bir yığın madrabazlar gide
rek köylünün elinden tapusuz olarak öteden 
beri işlediği tarlaları dahi ecri misille Hazine
den almış ve bu hal gayet garip ve kötü bir şe
kil arzetmiştir. Bunun için birinci maddedeki 
süreyi kaldırdık. Vatandaş gelecek, tescil ettire
bilecektir. Ondan sonra yapılan ihyalar için böy
le bir şey yapamıyacaktır. Ancak taşlık, pırnar-
lık ve dağlık yerde ihya ettiği bağ, bahçe ve
yahut küçük mikyastaki tarla gibi yerlerdir. 
Vatandaşın alın teriyle verdiği emeğe hürmet 
ederiz. Bunun portesi büyük bir şey değildir. 
Bunun için maddenin olduğu gibi kabulünü ri
ca ederim. 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Dönüm mik
tarını sınırlamak mümkün olmaz mı, bakanın 
endişesini önlemek için? 

TARIM BAKANI CAVÎD ORAL (Seyhan) 
— Ben «50 dönüme razıyım. 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Nihayet bir 
sınırlama yapılabilir. Buna, komisyon da muva
fakat eder zannederim. 

HULKÎ KARAGÜLLE (Devamla) — Kü
çük ihya demektir, bunun 'tarifi isminde mün
demiçtir. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — 50 dönümü ge
çemez diyelim. 

ALÎ RIZA ARI (İstanbul) — Sayın arka
daşlar, bakan '50 dönüme muvafakat etmişler
dir. Ona göre 'bir 'önerge veriyorum, kabulünü 
rica ederim. 
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i BAŞKAN — O muvafakati lâfziyedir. 
i ALÎ RIZA ARI (istanbul) — Muvafakati 

lâfz'iyedir, fakat kendileri de buradalardır. 
BAŞKAN — Hazıra vekâlet caiz değildir, 

. kendileri ifade ederler. 
TARIM BAKANI CAVÎD ORAL (Seyhan) 

— Bizim endişemiz bir suiistimale meydan ver
memektir. Eğer buna Ibir had tesbit edecek 
olursak, çok daha iyi olur. Bunun için 20 - 25 
dönümü tensip 'buyurursanız kâfidir zannede
rim. 

I BAŞKAN — Bu hususta bir önerge vardır. 
Ancak önerge 50, 'bakan da 20 diyor. (25 kâfi 
sesleri) Müsaade buyurun efendim. 

ALÎ RIZA ARI (İstanbul) — Ben önergemi 
verdim, takdir Yüksek Meclisindir. (25 kâfi 
sesleri, kabul et sesleri). 

TARIM BAKANI CAVÎD ORAL (Seyhan) 
— 25 i kabul ediyoruz. 

ALİ RIZA ARI (İstanbul) — Mademki ba
kan 25 diyor. Ben de lönergemi geri alıyorum. 

Dr. SABRI AKIN (Aydın) — Sayın arka
daşlarım hu şekilde kanunu kabul etmekle 
memleket Millî servetinin çoğalmasına büyük 
yardım etmiş olaeaksmızdır. Birçok bölgeleri
mizde miüstahsıl deliceleri zeytinlik yapmak, 
taşlık ve çalılıklar içinde bahçe üzüm bağları, 
patates tarlaları meydana getirmekte ve bunlar 
kendileri için verimli olmaktadır. Hattâ arka
daşlar, bunların Hükümetçe ıtesbit «dilen kısım
larında, mustahsıla açın diye müsaade verilen 
yerler içinde, birçoklarının tescil muameleleri 
aylarca, yıllarca gecikmektedir. Sayın Bakan
dan rica ederim, bu gibi tescil muameleleri ya-
pılmıyan, müstahsilin emeği ile hazırladığı ken
di muhitinde dar sahalarda, zeytinlik bölgeleri 
içinde açılmış olan bu yerlerin bir an evvel tes
cil edilmesi için emir buyursunlar. 

Oralarda bu yerlerin açılması ancak mevsi
min yağışlı olmasına bağlıdır, yağan yağmur
lar bu topraklardaki çalıların köklerini ıslatır 
bu suretle kökler daha kolaylıkla sökülür. Hat
tâ verdikleri yerlerin bir kısmını o sene içinde 
açmak dahi mümkün olmaz. Arkadaşlar, bunlar 
arasında dağlık ve çalılık olan yerler içinde mil
lî serveti çoğaltacak yerlerde 200 dönüm kadar ve
rilmesi için zaten kanun müsaade etmektedir. 
Bunu 50 dönüme kadar teşmil etmeniz çok fay
dalı olacaktır. Elli dönüme kadar yapmış olanlara 

1 vermek millî servetin çoğalması demektir. Emek 
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sarfedilmiş olan bu yerler de zeytinlikler, bağ, I 
bahçe, taralalar vücuda getirmiştir. Bu açıları 
yerler aleyhine Orman İdaresi tarafından dâva 
açılmıştır. İptal dâvalarına kadar gidilmiştir. Bu ı 
doğru değildir. Bunların hepsi verimli arazi ol
muştur. Bunlar mahsul yapana orman ağaçları
dır. Onun için Meclisi Alinin bu husustaki atıfe
tini bilhassa rica ederim. Bu, bilhassa millî ser
vetin çoğalması için lâzımdır. (Reye sesleri). 

TARIM BAKANI CAVİD ORAL (Seyhan) 
— Efendim elimizde bir Zeytincilik Kanunu var
dır. Bu kanun tadil edilmiş ve yakında B. M. 
Meclisine takdim edilecektir. Arkadaşımın bu
yurduğu iş tamamiyle o kanunla alâkalıdır, bu
nunla bir alâkası yoktur. (Reye sesleri) 

İHSAN YALÇIN (Bolu) — Efendim, mik
tarı böyle elli dönüm gibi yüksek bir miktara 
çıkarırsak bundan birçok mahzurlar çıkar. (No 
mahzuru var sesleri). ı 

Şimdi hatırıma gelen bir tanesini ben söyliye-
yim. Birçok köylerde mera ihtiyacı olduğu hal
de bâzı açıkgözler bunları ihya etmeye kalkış
mışlardır. Her adam 50 dönüm ihya etti diye kö-
yün merası gidecek yazık olacak, köylünün hay
vanları meydanda, kalacaktır. Binaenaleyh bunu 
50 dönüme çıkarmıyalım, 25 dönüm mâkul bir 
hattiı*. 

CEVDET KERÎM İNOEDAYI (Sinob) — 
Arkadaşlarım, İhsan Yalçın'm buyurduğu hâdi
se birkaç köyde vâki olmuş olabilir. Bir, iki kişi 
meradan 50 dönüm almaya ycltenirse, köylü 
onun balta ile kafasını kırar. 

Şimdi arkadaşlarım, 50 dönüm nedir, çok bir-
şey değildir. Adam emek veriyor toprağı ıslah 
ediyor, bataklığı kurutuyor, yahut bir bata
ğı, hendeği çevirip sırf çoluk çocuğunu geçin
dirmek için şahsı aharın malına tecavüz etme
mek şartiyle, o civarda bir imar ve ihya yap
mışsa zaten gayeye yardım etmiş demektir. Yok
sa 300-500 dönüm yeri olan bir adam bu işi esa
sen yapmaz, bataklığı kurutayım diye uğraş
maz. 

Biz, zarurette olan, muhtaç olan köylü aile
sini düşünelim. Çok rica ediyorum. 50 dönüm 
mâkul bir tekliftir, ben de iştirak ediyorum. 

BAŞKAN — Ali Rıza Arı 25 dönüm diyor. 
(Kâfi kâfi sesleri) (Reye reye sesleri) 
İBRAHİM REFİK SOYER (Niğde) — Bi

raz da biz konuşalım. Ne aceleniz var, (Saat se- | 
kize geldi sesleri) { 
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Arkadaşlarım, biz taşlık, pırnallık diyoruz 

ama, adam taşını sökmüş götürmüşse, pırnalını 
götürmüşse, dümdüz arazi yapmışsa, bunun pır
nallıktan söküldüğünü, taşlıktan söküldüğünü 
Hükümet nasıl tevsik edecek? Bunlar birçok 
münazaa çıkarmıyacak mı? Evvelce çıkarmış 
olduğunuz kanunla menetmişiz. Riayet etmemiş
ler, sökmüşler. Btma dairei intihabiyemden bir 
misal vereceğim. Bir köy beş köyün merasını 
sokmuştur. Dâvaları burada cereyan ediyor. 
Dairelerde resmî kayıtlarla sabittir. 

BAŞKAN — Rica ederim, sıradan sıraya ko
nuşmayalım. 

İBRAHİM. REFİK SOYER (Devamla) — 
Ben kimsenin sözüne müdahale etmedim. Müda- , 
hale etmemelerini arkadaşlarımdan rica ederim. 

(Saat sekiz sesleri) 
BAŞKAN — Yarın Meclis yapmıyacağımıza 

göro biraz müsamaha payı vardır. 
İBRAHİM REFİK SOYER (Devamla) — 

Maruzatım birer hakikattir. Biz evvelâ koydu
ğumuz kanuna riayet ettirmek ve kendimiz de 
himaye etmek zaruretindeyiz. Biz bundan evvel
ki kanunumuzda şimdiye kadar meradan, şun
dan bundan sürüp tarla haline getirenler bun
dan. altı ay sonra tescil ettirebilir, demişiz. On
dan sonra düşünüyoruz, kanunun tadili müna
sebetiyle yeni sökülenlere de müsaade veriyo
ruz, yani kanunu dinlemiyenlere bir nevi af ya
pıyoruz. Ama bütün meralar sürülüyor, tarla 
haline getiriliyor. Demin arzettim, benim mem
leketimde beş köyün merasını sürmüşlerdir. Bir 
gün kan. ve kıtal olmak muhtemeldir. Dâvası İç
işleri Bakanlığına kadar intikal etmiştir. Bütün 
köylüler ve devair bununla- meşguldür. Fakat 
zaman müsait değildir ki, halletsinler. Edeme
diler. Buna biz derhal bir karar vermekle bir
çok mahzurların da doğacağını teemmül etme
liyiz. Bence verilecek olan böyle bir karar doğru 
olmıyacaktır. Ama. Bakan muvafakat ediyorsa, 
kendisi mahzur görmüyorsa, bu işin içinden me
murları. çıkabilecekse, kendisi bilir. O zaman 
20-25 dönüme kadar müsaade verelim. 

BAŞKAN — Müzakerenin kifayeti hakkında 
bir önerge var okutuyorum: 

Başkanlığa 
Konuşma yeter, maddenin oya konulmasını 

teklif elerim. Konya Milletvekili 
Şevki Ergun 
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İBRAHİM ARVAS (Van) — Bir kelime. 

Meralara dokunmamak şartiyle 50 dönüme ka
dar müsaade edelim. 

KOMİSYON ADINA ABDÜRRAIIMAN KO
NUK (Bursa) — Arkadaşlar; bu endişe varit 
değildir. Kabul buyurduğunuz ek maddelerden 
biri, «Köy, kasaba ve şehirler halkının münfe
riden veya müştereken, faydalanmalarına ter-
kolunan mera ve yaylaklar özel mülkiye konu 
olamaz» diyor. Düşündük ve mütalâa ettik hu
susi mülkiyeti iktisap ile müruruzaman ve sa-
ireye duçar olmasın diye hususi bir madde 
kabul ettik. Bu hususta yine şunu da arzede-
yim ki, şimdi müzakere edilen maddenin birin
ci fıkrasında Devletin özel mülkiyetinde bulun-
mıyan araziye yapılan tecavüzlerin o şahıslar 
adına tescil edilebilmeleri için iskân kaydı 
vardır, tkinei fıkrada hadsiz olduğu için 
25 - 50 dönüm yolunda teklifler vâki oldu-
Birinci fıkra gereğince Devlet arazisi mahiye
tinde olan yerlerin işgalinden, ihyasından do
layı sahibi adına tapu verilmesi iskân haddiy-
le mukayyettir. Onun için taşlık, pırnallık yer
lerde emek sarfederek tarla haline getirilen 
yere münhasır olarak bir miktar teklif edildi. 
Bu vaziyete göre mevzu aydınlanmıştır. 

BAŞKAN —• Mevzu aydınlandı, mevti mese
lesi. halledildi. Şimdi 25 mi, olsun 50 mi olsun 
meselesi var. Önergeleri okutuyorum. 

Yüksek Ba.şkanlığa 
Maddeye 25 dönüme kadar kaydının konma

sını rica ve teklif ederim. 
İstanbul 

Arı 

• Yüksek. Başkanlığa 
Köy .meralarına ve umumi yollara tecavüz 

olmamak şartiyle (50) dönüm. 
Van Sinob 

İbrahim Arvas O. K. Incedayı 

BAŞKAN — 50 dönüm teklifi en aykırı tek
lif olduğu için evvelâ onu oya sunacağım : 50 
dönümü dikkate alanlar... Dikkate alımyanlar... 
Anlaşılmadı. 50 dönümü dikkate alanlar lütfen 
ayağa kalksınlar... Dikkate alımyanlar ayağa 
kalksınlar... Dikkate alınmıştır. Diğer önergeyi 
oya sunmaya lüzum kalmadı. 

Komisyon, maddeyi nasıl yazacak'? 
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ADALET K. ADINA ABDÜRRAIIMAN KO

NUK (Bursa) — Maddeyi şu şekilde yazıyoruz: 
«Tarla haline getirilmiş 50 dönüme kadar top
raklar» ondan sonra : «Miktar- her ne olursa 
olsun» kelimeleri çıkıyor. Yani, «Bağ, meyvalık 
ve tarla haline getirilmiş 50 dönüme kadar top
raklar» deniyor bundan sonraki «Miktarı ne 
olursa, olsun» kelimeleri, çıkıyor. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Bir sual : Bun
dan sonrası için varit değil midir? Yalnız şim
diye kadar yapılmış olanlar içindir, bu hüküm 
ilânihaye uzayıp gidecek midir? 

ADALET K. SÖZCÜSÜ ABDÜRRAIIMAN 
KONUK (Bursa) — Halen mer'i olan kanunun 
64 ncü maddesinin (î ncı fıkrasında yazılı olan 
bu hüküm ancak şu tarihler arasıdakiler için 
meri olacak bundan, sonraları için yürürlükte 
olmıyacaktır. 

BAŞKAN —• Maddenin münazaalı kısmın: 
tavzih etmek maksadiyle maddeyi tekrar okutu
yorum . 

ÜÇÜNCÜ MADDE — 4753 sayılı Kanunun 
geçici maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

GEÇİCİ MADDE —- 4753 sayılı Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten, önce, Devletin hususi 
mülkiyetinde olmayıp hüküm ve tasarrufu al
tında bulunan ve âmmenin hizmetine tahsis olun-
mıyan sahipsiz hain toprağı işgal edenlere hiç 
topraldarı yoksa, bu yerlerin 5098 sayılı Ka
nunun 5 rıci maddesine göre tâyin olunacak is
kân haddi içindeki miktarı, toprağı olup da iskân 
haddini geçmezse bu yerlerin iskân haddini dol
duracak miktarı parasız terk olunarak adlarına 
tescil edilir. 

Ancak bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe 
kadar taşlık ve pırnallık olup da imar için mas
raf ve emek sarfederek bağ, meyvalık ve tarla ha
line gel irilmiş 50 dönüme kadar topraklar imar 
edene parasız terkolunarak adlarına tescil edilir. 

İ515 sayılı Kanun ve .11 . V . 1929 tarihli ve 
501 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi karan 
h ü küı n 1 eri m a h f uzdur. 

SİNAN TEKEUİOCJAT (Seyhan) — Burada 
yukarıdaki' hükmün katiyetle ifade ettiği mânayı 
(ancak) demek suretiyle bozan bir mahiyet var. 
Binaenaleyh buraya yukardaki kaydı tekrar 
koymak Jâzmigelmez mi? Meselâ herhangi bir 
köyün arazisini ve sairesini alıyor, ötekileri ve
riyor. 
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BAŞKAN — Bu hükmün meralara şâmil ol

madığı onları masun bıraktığı ayrıca ifade edildi. 
Bu ifadeler zapta geçmiştir. Hükümet de bu şe
kilde mutabıktır. 

Başka söz istiyen olmadığına göre maddeyi 
okunan son şekliyle oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BEŞÎNCÎ MADDE — Bu kanun yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer. 

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

ALTINCI MADDE - - Bu kanunu Bakan
lar Kurulu yürütür. 

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

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 
Oylama sonuçlarını arzediyorum. 

. 1950 O : 2 
Subay ve Askerî memurların aylıkları hak

kındaki 4989 sayılı Kanunun birinci maddesiy
le 4600 sayılı Kanunun üçüncü maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ek
lenmesine dair olan tasarıya (2'33) oy verilmiş
tir. Ret ve çekinser yoktur. Nisap vardır, mua
mele tamamdır. Tasarının kanımluğu (233) oy
la kabul edilmiştir. 

1946 yılı rekoltesi tütünümüzden isviçre'ye 
yapılacak ihracata mukabil aynı tutarda bâzı 
emtianın İsviçre'den memleketimize ithali için 
yapılan Anlaşmanın onunması hakkındaki ta
sarıya (235) oy verilmiştir. (235) kabul, ret ve 
çekinser yok. Muamele tamamdır. Tasarının 
kanunluğu (235) oyla kabul edilmiştir. 

Yarın Meclis yoktur, önümüzdeki Pazartesi 
günü saat 1.5 te toplanılmak üzere Birleşime 
son veriyorum. 

Kapanma saati : 20,15 

»&<( 
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Kars îli ile Bayazit »Erzurum ve Çoruh illerinin bâzı parçalarında muhacir ve sığıntıların yerleş
tirilmesine ve yerli çiftçilerin topraklandınlmasma dair olan kanunda değişiklik yapılması hak

kındaki Kanuna ikinci defa verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 465 
Oy verenler : 272 

Kabul edenler : 27 1 
Reddedenler : ı 

Çekinserler : o 
Oya katıl mıyanlar : 184 

Açık Milletvekillikleri : Q 

AFYON KARAHÎSAR 
Kemal Özçoban 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
HalM Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki öevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
tbrahim Rauf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
ihsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen 
Fakihe öymen 
Ol. Naci Tmaz 

ANTALYA 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Dr. Sabri Akın 
Neşet Akkor 
01. Refet Alpman 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Esat Altan 

[Kabul 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. Izzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
ismail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esene1 »1 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Ziya Oeboloğlu 

BOLU 
Hasarı Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Hıfzı r rahman R. öymen 
Cemil özçağlar 
ihsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altuy 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Zehra Bndunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
A'hmed Münir Erhan 
Cemil öz 
Faik Yılmazipek 

edenler] 
ÇANAKKALE 

Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A. Ren da 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet ihsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Rıza Erem 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Hasene İlgaz 
Sııheyp Karafakıoğlu 

DENİZLİ 
Dr. Hamdı Berkman 
Naili Küçüka 
Hulusi O rai 
Kemal Cemal ÖPOOI 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Osman Ocak 

Ilışan Hâmid Tigrel 
Şeref Ulug 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELÂZIĞ 
Mustafa Arpacı 

Hasan Kişioğlu 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri AkgSl 
Salim Altuğ 
Nafiz Dumlu 
Münir Hüsrev Göle 
Şakir Ibrahimhakkıoğlu 
Gl. Vehbi »Kocagüney 
Şükrü Koçak 

GAZİANTEB 
Ömer Asım A'ksoy 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Onnbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman M> W 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
Terfik Ekmen 
Kâzım Okay 
ismail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Yarınca 
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HATAY 
Abdullah Çilli 
öl. Eyüp Durukan 
Rasim Yurdman 

İSPARTA 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Ekrem Amaç 
Ali Rıza Arı 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Atıf ödül 
Dr. Mim Kemal ök« 
Orgl. Cemil C. Toy demir 

ÎZMİR 
Şevket Adalan 
Benal Nevzat Anman 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoglu 
Ekrem Oran 
Şükrü Saraçoğlu 
Hasan Âli Yüc«l 

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

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Cemil Atay 
Haindi Çelen 
Fethi Mağara 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
öl. Salih Avgın 
Ömer Taşçıoğlu 
Hayrullah Ürktin 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl; Kemal Doğan 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay 
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KIRŞEHİR 

ismail H. Balfcacıoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
ismail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürf e 
Ali Dikmen 
Amiral Şükür Okan 
îbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakır Altan 
Muhsin Adil Rinal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Dr. Muhsin F. Dûnlar 
Ti asim Erel 
Şevki Ergim 
Dr. Sadi Trmak 
TTulki Karagülle 
Naim Hazîm Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sıla T 
TTalis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh Ispartalıgil 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mustafa Naim Karaköylü 
Osman Taner 
Abdnlkadir Taşangil 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
İsmail Ertem 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil Tdil 
Hasan Reşid Tankut 

.1950 0 : 2 
MARDİN 

İrfan Ferid Alpaya 
Şemsettin Ekmen 
Abdülkadir Kalav 
Yusuf Mardin 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakff 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NİĞDE 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 

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

RİZE 
Tahsm Bekir Balta 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıhlan 
Caûd Oral 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Tekelioğlm 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yeğen a 
Ahmet Remzi Yüregir 

SİİRD 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 
Cevdet Kerim încedayı 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Mnttalip öker 
Necmettin Sadak 
Reşat Şemsettin Sirer 
Gl. Fikri Tirkeş 
İsmail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaro^iu 
Fayık öztrak 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Gür«li 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Mustafa özden 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Hasan Saka 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Neemeddkı Sahir Sılan 

URPA 
Vasfi Gerger 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rftştü Oktar 

YOZGAD 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Kâmil Erhek 
Sırrı îçöz 

ZONGULDAK 
İsmail Ergener 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 
Naim Kromer 

563—• 



B : 67 17 . 3 .1950 O : 2 

[Reddedenler ] 
MARDİN 

Mehmet Kâmil Boran 

[Oya kattlmıyanlar] 
AFYON KARAHİ6AR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşikar 
Hazim Bozoa 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Dr. Cemal Tunca 
Ahmed Veziroğlu 

AMASYA 
Esad Uras 

ANKARA 
Palih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
ismet İnönü (Cumhur
başkanı) 
Dr. Ahmet Hâmit Selgil 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Rasih Kaplam 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 

AYDJN 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpmar 
Süreyya örgeevren 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü A dal 
Celâl Sait Siren 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Muhlis Erkmem 

Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdürrahman Konuk 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
ihsan Karasioğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Dr. Cemal Kazaneıoğla 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Can t ek in 
(t) 
Münir Çağıl (1.) 
ismet Eker 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 

DİYARBAKIR 
Cavit Ekin 
Feyzi Kalfagii 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
Fahri Karakaya , 

ERZURUM 
Mesut Çankaya (I.) 
Cevat Dursunoğlu 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Cemil Alevli 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç. 
Şevket Erdoğan 
Edip Tör 

HAKKARİ 
Selim Seven (î.) 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
(D 
Suphi Bedir Uluç 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Salih Inankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Ali Menteşoğlu 
Dr. Celâl Ramazanoğln 

İSPARTA 
Kâzım Aydar (t.) 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Snlamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(I.) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Denıirelli 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Recep Peker (î.) 
Ahmet Kemal Silivrîli 
Hamdullah S. Tanrıöver 
(î.) 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senini Yürüten 

İZMİR 
Münir Birsel (Bakan) 

Dr. Hüseyin II. Cura 
Atıf înan 
Rahmi Köken (î.) 
Sait Odyak 
Haydar Rüştü öktt m 
Di". Kararan örs 

KARS 
Mehmet Bahadır (î.) 
Şc raf et tin Karacan 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Tahsin Cogkan 
Dr. Fahri Ecevit 
Adil Toközlü 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Faik Seler (I.) 
Reşit Turgut 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
Nihat Erim (Bakan) 
Seci ad Pek 

KONYA 
Seda d Çumralı 
Fatin Gökmen 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet İhsan G ürsoy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
îhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Abdurrnhim U. Beydağı 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
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Dr. Hikmet Fırat 
Dr. Gafer özelçi 
Şefik Tugay 
Malhmud Nedim Zabeı 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Şevket Kaşıt Hatipoğlu 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Faik Kurdoğlu 

MARAŞ 
Emin Soysal 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Rıza Erten 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

B : 67 17 
MUŞ 

Halid Onaran 
NÎĞDE 

Ferit Ecer 
Vehbi Sandal 
ibrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ukıs'oy 

ORDU 
Arif Hikmet Onat 
Yusuf Ziya Ortaç 

RtZE 
Dr. Fahri Kurtuluş 

SAMSUN 
Hüseyin Berk (I.) 
Ömer Karataş (I) 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener 

3 .1950 O : 2 
Kasım Gülek 

SÜRD 
Eteni izzet Benice 

SlNOB 
Suphi Batur 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SÎVAS 
Nazif Ergin 
Kâmil Kitapçı 

TOKAD 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Zekiye Dranaz 
Daniş Eyiboğlu 
Temel Göksel (I.) 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz (Baş
kan V.) 
Hamdi Orhon 

Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
(t) 

TUNCELİ 
Mahmut Tan 

URPA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Hasan O rai 
Esat Tekeli 

VAN 
tbrahim Arvas 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
ihsan Olgun 

ZONGULDAK 
Ali R. Incealemdaroğlu 
Sabri Koçer 
Orhan Seyfi Orhon 
Nuri Tarhan (I.) 

[Açık Milletvekillikleri] 
Antalya 
Erzurum 
Kayseri 
Kırklareli 
Rize 
Samsun 
Sivas 
Yozgad 
Zonguldak 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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B : 67 17. 3 .1950 O : 2 
Mtthasebei Umumiye Kanununa ek Kanuna verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı : 465 

Oy verenler : 262 
Kabul edenler : 262 

Reddedenler : 0 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 194 
Açık Milletvekillikleri : 9 

AFYON KARAHİSAR 
Kemal özçoban 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarlıan 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
ibrahim Rauf Ayaşlı 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
Hısan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen 
Fakihe öymen 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Dr. Sahri Akm 
Neşet Akkor 
01. Refet Alpman 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. Izzeddin Çalışlar 

[Kabul 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
ismail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Meraduh Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Ziya Geholoğlu 

BOLU 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
ihsan Yalçın 

BURDUR 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Muhlis Erkmen 
Cemil öz 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rıfat Dolunay 
Mustafa A. Renda 
Gl. Zeki Soydemiı 
Ahmet ihsan Zeynel oğlu 

edenler] 
ÇORUH 

Ali Rıza Erem 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
ismet Eker 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat .Dicleli 
Osman Ocak 
ihsan Hâmid Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündü/alp 

ELAZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Dr. ibrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 
Nahid Pefccan 
Şahit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp SaJbri Akgöl 
Salim Altuğ 
Nafiz Dumlu 

Münir Hüsrev Göle 
Şakir Ibrahimhakkıoğlu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil SaidBarlas 
Dr.' Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 

GİRESUN 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
ismail Sahuncu 
Ahmed Ulus 
Fiferet Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğra 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. Eyüp Durııkan 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
ŞeVki Yalvaç 

İSTANBUL 
Ekrem Amaç 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
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Atıf ödül 
Dr. Mim Kemal öke 
Orgl. Cemil C. Toydemir 

ÎZMÎR 
Ş«rk«t Adalaa 
Benal Nevzat Anman 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Ekrem Oran 
Şükrü Saraçoğlu 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orîıon 
Abdurrahman Sürmen 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalm 
G-1. Abdullah Alptoğan 
Cemil Atay 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Ömer Taşçıoğlu 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
lamail H. Baltacıoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
İsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 

B : 67 17.3 
Amiral Şükür Okan 
ibrahim Süreyya Yiğh 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Alt an 
Muhsin Adil Bin al 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Erel 
Dr. Sadi Irmak 
FTulki Karagülle 
Naim IIazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli ' 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh îspartalıgil 

MALATYA 
Atıf Esenbel 
MustafaNaim Karakövlü 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkun oğlu 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Kıza Çuhadar 
Dr. Kâmil Tdil 
Hasan Reşid Tankut 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya 
Mehmet Kâmil Boran 
Şemsettin Ekmen 
Abdülkadir Kalav 
Yusuf Mardin 
Dr. Aziz Ur as 

. 1950 O : 2 
MUĞLA 

Abidin Çakır 
MUŞ 

Hamdi Dayı 
NİĞDE 

Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 

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

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Naşit Fırat 
Rıza Tşıtan 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 

SİİRD 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
FjOtfi Yavuz 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 
Cevdet Kerim Incedayı 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Oünaltar 
Hikmet Işık 

Muttalip öker 
Necmettin Sadak 
Reşat Şemsettin S irer 
Gl. Fikri Tirkeş 
İsmail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğltı 
Fayık öztrak 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Mustafa Özden 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Hasan Saka 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Neemeddin Sahir Sılan 

URFA 
Vasfi Gerger 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Celâl Arat 
Ziya Arkan t 
Kâmil Erbek 
Sırrı îçöz 

ZONGULDAK 
İsmail Ergener 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 
Naim Kromer 
Gl. Refet Alpman 
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[Oya katılmıyanlar] 
AFYON KARAHÎSAR 
61. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşikar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Dr. Cemal Tunca 
Ahraed Veziroğlu 

AMASYA 
Esad Uras 

ANKARA 
Falih Bıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Avni Refik Bekman 
ismet tnönü (Cumhur
başkanı) 
Dr. Ahmet Ham it Selgil 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 

Nu'rullah Esat Sümer 
AYDIN 

Mitat Aydın 
Emin Bilgen 
T)r. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpınaf 
Süreyya örgeevren 

BtTLlS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hıfzırrahman R. öymen 
Celâl Sait Siren 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Ahmet Ali' Çınar 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdürrahman Konuk 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül J 

Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
İhsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Dr. Cemal Kazanç, oğlu 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Carîtekin 
(I.) 
Münir Çağıl (I.) 
Necdet Yücer 

DENÎZLÎ 
Reşad Aydınlı 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Cavit Ekin 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu 

ERZURUM 
Mesut Çankaya (1.) 
Cevat Dursunoğlu 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZÎANTEB 
Cemil Alevli 
Dr. Abdürrahman Melek 

GİRESUN 
Celâl Esad Arsewn 
Eşref Dizdar 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fe'hmi Ataç 

Edip Tör 
HAKKÂRİ 

Selim Seven (1.) 
HATAY 

Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
d.) 
Suphi Bedir Uluç 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Salih inan kur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Ali Menteşoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar (1.) 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis A kay gen 
Ali Rıza Arı 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(D 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Recep Peker (I.) 
Ahmet Kemal Silivri]i 
Hamdullah S. Tanrı över 
(1.) 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Seııihi Yürüten 

İZMİR 
Münir Birsel (Bakan) 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Atıf înan 
Rahmi Köken (î.) 
Sait Odyak 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâmran örs 

KARS 
Mehmet Babadır (t.) 

Akif Eyidoğatı 
Şerafettin Karacan 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Tahsin Coşkan 
Adil Toközlü 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Faik Seler (1.) 
Reşit Turgut 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
Nihat Erim (Bakan) 
Sedad Pek 

KONYA 
Sedad Çumraîı 
ŞevOd Ergun 
Fatin Gökmen 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet İhsan Gürsoy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
ihsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Abdurrahim TJ. Beydağı 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Dr. Cafer özelçi 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Znbcı 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
İsmail Ertem 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Faik Kurdoğlu 

MARAŞ 
Emin Soysal 
Abdullah Yaycın^lu 
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MARDİN 
Rıza Erten 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsıı 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

MUŞ 
Halid Onaran 

NÎĞDE 
Ferit E cer 
ibrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Arif Hikmet Onat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Şarlan 

B : 67 17.3 
RİZE 

Dr. Fahri Kurtuluş 
SAMSUN 

Hüseyin Berk (î.) 
Hüsnü Çakır (Bakan) 
Ömer Karataş (î.) 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Kasım Gülek 
Ahmet Remzi Yüregir 

SltRD 
Etem izzet Benice 

SÎNOB 
Suphi Batur 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

. 1950 O : 2 
SÎVAS 

Nazif- Ergin 
Kâmil Kitapçı 

TOKAD 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Zekiye Dranaz 
Daniş Eyfboğlu 
Temel Göksel (I.) 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz (Baş
kan V.) 
Hamdi Orhon 
Ali Şarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 

TUNCELÎ 
Mahmut Tan 

URFA 

Osman Ağan 
Atalay Akan 
Hasan O rai 
Esat Tekeli 
-Suut Kemal Yetkin 

VAN 
ibrahim Arvas 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
ihsan Olgun 

ZONGULDAK 
Ali R. înccalemdaroğlu 
Sabri Koçer 
Orhan Seyfi Orhon 
Nuri Tarhan (I.) 

[Açık Milletvekillikleri] 
Antalya 
Erzurum 
Kayseri 
Kırklareli 
Rize 
Samsun 
Sivas 
Yozgad 
Zonguldak 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

r-l 

1 
1 
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B : 67 17 . 3 .1950 O 
Gümrük Tarifesi Kanununu değiştiren 2255 sayılı Kanuna bağlı 

hakkındaki Kanuna verilen oylara. aotıucu 

AFYON KARAHİSAR 
Kemal Öaçoban 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
AH Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
ibrahim Rauf Ayaşlı 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
İhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 
©1. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Dr. Sabri Akın 
Neşet Akkor 
Gl. Refet Alpman 
Dr. Maz'har Germen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık Milletvekillikleri 

6! i 
241» 
24 ' i 
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[Kabul edenler] 
Orgl. tzzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Sere m etli 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Hasan Cemil Çambel 
liûtfi Gören 
Cemil Özçağlar 

BURDUR 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Muhlis Erkmen 
Cemil öz 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Kil'at Dolunay 

Mustafa A. Renda 

mır 
neloğlu 

:m a» 

Gl. Zeki Soy d 
Ahmet ihsan Zej 

ÇORUH 
Ali Rıza Erem 
Asım Us 

ÇORUM 
ismet Eker 
Hasene İlgaz 

DENİZL 
Dr. Ham di Ber 
Naili Küçüka 
Hulusi O rai 
Kemal Cemal öıeel 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Osman Ocak 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağanğulları 
Mahmut N. Gürdüzalp 

ELÂZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. ibrahim T. flJngoron 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
AbdüThak Fırat 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Salim Altuğ 
Nafiz Dumlu 
Münir ITüsrev (öle 
Sn kir lbrahimha dtıoğhı 
Gl. Vehbi Kocaoüney 

— 570 

cetvelde değişiklik yapılması 

(Kanun kabul edilmiştir) 

GAZlANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Canbelat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğln 

GÜMÜŞANE 
Şükrü Sökmensüer 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Gl. Eyüp Duruk an 
Rasim Yurdman 

İSPARTA 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
K®mal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Ekrem Amaç 
Aü Rıza Arı 
Faruk Nafiz Çamlı bel 
Dr. Nikoln Fakaçelli 
Atıf Ödül 
Dr. Mim Kemal öke 



İZMİR 
Beaai Nevzat Arııaa» 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmea 
Sami Güleüoğlu 
Ekrem Oran 
Şükrü Saraeoğlu 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 

KASTAMONU . 
Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Cemil Atay 
Hamdi Çelen 
Fethi Mağara 
Âdil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgm 
Ömer Taşçıoğlu 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
ismail H. Baltacı oğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
İsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Amiral Şükür Okan 
İbrahim Süreyya Yiğit 

B : 67 17.3 
KONYA 

Dr. Huliisi Alataş 
Milat Şakir Altan 
G-l. Ali Fuad Ce'besoy 
Dr. Muhsin F. 1 ".ndaı 
Rasim Er el 
Şevki Ergun 
Hulki Karagülle 
Naira Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sil ay 
Halis Ulusan 

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

MALATYA 
Mehmet Sadı'k Eti 
Mustafa Naim Karaköylü 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Mahmııd Nedim Za'bcı 

MANİSA 
Tunus M. Alakan t 
Korgl. AH Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
İsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 
Feyzullah U»lu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya 
Mehmet Kâmil Bora i 
Abdülkadir Kalav 

. 1960 O : 2 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Dr. Mitat Sakaröğlu 

NİĞDE 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyer 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Fur tan 
Amiral H. Gökdalay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Ahmet Remzi Yüregir 

SİİRD 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 

SİNOS 
Lûtfi Aksoy 
Cevdet Kerim Incedayı 

SÎVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Gün al tay 

Hikmet Işık 
Muttalip Öker 
Necmettin Sadak 
Gl. Fikri Tirkeş 
İsmail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Ziya Ersin Cez&reğiu 
Fayık öztrak 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Reeai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğhı 
Reşit önder 
Mustafa özdea 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Raif Karadeniz 
Hasa» Saka 

TUNCELİ 
Neemeddm Sahir Sıla» 

UEFA 
Va#fi Gerger 
Suut Kemal Yetki» 

VAN 
İbrahim Arva» 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Ziya Arkant 
Kâmil Brbek 

ZONGULDAK 
İsmail Ergen er 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 
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[Oya katılmıyanlar] 
APYON KARAHlSAR 
öl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşikar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Dr. Cemal Tunca 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan 

AMASYA 
Esad Uras 

ANKARA 
Fali'h Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Avni Refik Bekman 
îgmet inönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökmen 
Dr. Ahmet HâmitSelgil 

ANTALYA 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpmar 
Süreyya örgeevren 

BÎTLÎS 
Muhtar Ertan 
Ziya Geb'oloğlu (î.) 

BOLU 
Hasan Şükrü Ada] 
Hıfzı rrahman R. öymen 
Oelâl Sait Siren 
thsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdürrahman Konuk 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
İhsan Karasioğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Dr. Mustafa Cantekin 
(D 
Münir Çağıl (î.) 

Süheyp .Karafakıoğhı 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Cemil Çalgüner 
A'bidin Ege 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Cavit Ekin 
Feyzi Kalfagil 
îhsan Hâmid Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Mesut Çankaya (î.) 
Cevat Dursunoğlu 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
A'bidin Potuoğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GİRESUN 
Celâl Esad Arsleven 
Eşref Dizdar 

GÜMÜŞAÜE 
Hasan Fehmi Ataç 
jevket Erdoğajı 
Edip Tör 
Tahsin Tüzün 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (I.) 

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

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Salih Inankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Ali Menteşoğlu 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar (I.) 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
ao 
Fuad Hulusi Demirelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Recep Peker (I.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
(t) 
Orgl. Cemil C. Toydemîr 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

IZMÎR 
Şevket Adalan (Bakan) 
Münir Birsel (Bakan) 

Dr. Hüseyin H. Cura 
Atıf inan 
Rahmi Köken (I.) 
Sait Odyak 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır (I.) 
Akif Eyidoğan 
Şer af ettin Karacan 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Tahsin Coşkan 
Dr. Fahri Ecevit 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Faik Seler (I.) 
Reşit Turgut 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Sa'hir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
Fuad Balkan 
Nihat Erim (Bakan) 
Sedad Pek 

KONYA 
Muhsin Adil Binal 
Sedad Çumralı 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet ihsan Gürsoy 
Adnan Menderes 
ihsan Şerif özgen 
A lı m et T ah takılı ç 

MALATYA 
Abdurrnhim U. Beydağı 
Esat Doğan 
Atıf Escnbel 
Dr. Hikmet Fırat 
Dr. Cafer özelçi 
Şefik Tugay 
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MANİSA 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Faik Kurdoğlu 

MARAŞ 
Dr. Kâmil îdil 
Emin Soysal 
Hasan Rcşid Tankut 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Şemsettin Eikmen 
Rıza Erten 
Yusuf Mardin 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gursu 
Nuri özsan 

MUŞ 
Halid Onaran 
Hamdi Dayı 

NÎĞDE 
Ferit Eoer 
Rifat Gürsoy 
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Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Arif Hikmet Onat 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen (Bakan) 

SAMSUN 
Hüseyin Berk (I.) 
Ömer Karataş (1.) 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Kasım Gülek 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 

SİIRD 
Etem İzzet Benice 
Lûtfi Yavuz 

. 1950 O : 2 
SÎNOB 

Suphi Batur 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Kâmil Kitapçı 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 

TOKAD 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Zekiye Dranaz 
Daniş Eyiboğlu1 

Temel Göksel (t.) 
Ali Rıza Işıl 
Hamdi Orhon 
Ali Sarıalioğlu 

Mustafa R. Tarakçıoğlu 
(t) 
Muammer Yanmbıyık 

TUNCELİ 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Hasan Oral 
Esat Tekeli 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Sırrı îçöz 
îhsan Olgun 

ZONGULDAK 
Ali R. încealemdaroğlu 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 
Nuri Tarhan (î.) 

[Açık Milletvekillikleri] 
Antalya 
Kayseri 
Erzurum 
Kırklareli 
Rize 
Samsun 
Sivas 
Yozgad 
Zonguldak 

I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

9 
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Subay ve Askerî Memurların Aylıkları hakkındaki 4989 sayılı Kanunun birinci maddesi ile 4600 
sayılı Kanunun üçüncü maddesinin değiştirilmesine ve bu Kanuna geçici maddeler eklenmesine 

dair Kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir) 

Üye sayısı : 465 
Oy verenler : 233 

Kabul edenler : 233 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 228 

Açık Milletvekillikleri : Q 

AFYON KARAHİSAR 
Kemal Özçoban 

AĞRI 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Mebpure Aksoley 
İbrani'm Rauf A yaşlı 
Raşit Börekçi 
Emin Halim Ergim 
Muammer Eriş 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 
Gl. Naci Tmaz 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Dr. Sabri Akın 
Neşet Akkor 
Gl. Refet Alpman 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Orgl. Kâzım Özalp 

[Kabul 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLÜ 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Ilıfzırrahman R. öymen 
Cemil Ozçağlar 
thsan Yalçın 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Muhlis Erkmen 
A bd ürrahm an Konul; 
Cemil öz 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan Zeynel oğlu 

ÇORUH 
Ali Rıza Erem 

ÇORUM 
tsmet Eker 

edenler] 
I Hasene İlgaz I 

DENÎZLÎ 
I Dr. Hamdi Berkman 

Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli | 

EDÎRNE I 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELÂZIĞ 
Mustafa Arpacı _ 
Hasan Kişioğlu 

ERZİNCAN ] 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Salim Altuğ 
Nafiz Dumlu 
Münir Hüsrev Göle 
Şakir îbrahimhakkıoğlu 
Gl. Vehbi Kocagüney 

ESKİŞEHİR 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil SaidBarlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
ismail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zairuogla 

GÜMÜŞANE 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. Eyüp Durukan 
Rasim Yurdman 

İSPARTA 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar 
Ekrem Amaç 
Ali Rıza Arı 
Cihad Baban 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Atıf ödül 
Dr. Mim Kemal öke 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Benal Nevzat Anman 
Münir Birsel 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
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Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğhı 
Atıf înan 
Ekrem Oran 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 

KASTAMONU 
G-l. Abdullah Alptoğan 
Cemil Atay 
Fethi Mağara 
Âdil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Ömer Taşçıoğhı 
Reşit Turgut 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Şevket Ödül 

KIRŞEHİR 
îsmail H. Baltacı oğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyamk 
îsmail Rüştü Ak^al 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Amiral Şükür Okan 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Ol. Âli Fuad Cebesoy 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Şevki Ergun 
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Hulki Karagülle I 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Dr. Ahmet ihsan Gürso/ 
Memduh Ispartalıgil 
Ömer özdek 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Mustafa Naim KarakÖylü 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
îsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhaıı 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza -Çuhadar 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Şemsettin Ekmen 
Abdülkadir Kalav 
Yusuf Mardin 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
A'bidin Çakır 

NİĞDE 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyer 

. 1950 O : 2 
ORDU 

Amiral H. Gökdalay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Ham di Yalman 

RİZE 
Dr. Saim Ali Dilem re 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Ahmet Remzi Yüreğir 

SÎİRD 
Kabri Çeliktuğ 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 
Cevdet Kerim Incedayı 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Muttalip Öker 
Necmettin Sadak 
Reşat Şemsettin Sirer 
01. Fikri Tirkeş 
İsmail Mehmed Uğur 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 

Ziya Ersin Cezaroğİu 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Mustafa özden 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı D ay 
Zekiye Dranaz 
Raif Karadeniz 
Hasan Saka 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Tekeli 

VAN 
tbrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 

ZONGULDAK 
ismail Ergener 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 

-m-
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[Oya kahlmıyanlar] 
AFYON KARAHÎSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşikar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Dr. Cemal Tunca 
Ahmei Veıriroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 

AMASYA 
Esad Uras 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Faüfe Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Avni Refik Bekman 
Arif Çubukçu 
îhsan Ezğü 
İsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz ökm<m 
Dr. Ahmet Hâmit Selgil 

ANTALYA 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpmar 
Orgl. İzzeddin Çalışlar 
Süreyya örgeevren 

BİLECİK 
Memduh Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Suner 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 
Ziya Geholoğlu 

BOLU 
Hasan Şükrü A dal 
Celâl Sait Siren 

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

BURSA 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeke? 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
İhsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Dr. Mustafa Cantekin 
(1.) 
Münir Çağıl (î.) 
Suheyp Karafakıoğl u 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Cavit Ekin 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 
İhsan Hâmid Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmedi 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
Fahri Karakaya 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Abdülhak Fırat 
Şahit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Mesut Çankaya (1.) 
Cevat Dursunoğlu 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Edip Tör 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
(t) 
Suphi Bedir Uluç 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Salih Inankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Ali Menteşoğlu 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar (î.) 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Enis Akaygen 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(1.) 
Fuad Hulusi Demirelli 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 

Recep Peker 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
(1.) 
Orgl. Cemil C. Toydemir 
Hüseyin Cahit Yalçın 

İZMİR 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Rahmi Köken (I.) 
Sait Odyak 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâmran ö r s 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır (1.) 
Akif Eyidoğan 
Şerafettin Karacan 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Gl. Salih Avgın 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Faik Seler (I.) 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Korgl. Kemal Doğan 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
Nihat Erim (Bakan) 
Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Muhsin Adil Bin al 
Sedad Çumralı 
Rasim Erel 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak 
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Dr. Aziz Perkiin 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Hakkı G-edik 
Orgl. Asım Gündüz 
Adnan Menderes 
îhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Abdurrahim U. Beydağı 
Atıf Esenbel 
Dr. Hikmet Fırat 
Dr. Cafer özelçi 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Şefik Tugay 
Maihmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Faik Kurdoğlu 

MARAŞ 
Dr. Kâmil îdil 
Emin Soysal 
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Hasan Reşid Tankut 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
irfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

MUŞ 
TT J - T \ « .»« 
Hamdı Dayı 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Arif Hikmet Onat 
Yusuf Ziya Ortaç 

RÎZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Fahri Kurtuluş 

[Açık Millet 
Antalya 
Erzurum 
Kayseri 
Kırklareli 
Rize 
Samsun 
Sivas 
Yozgad 
Zonguldak 

ı. 1950 Ö : 2 
SAMSUN 

Hüseyin Berk 
Ömer Karataş (I.) 
Muin Köprülü 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasınv-Ener 
Kasım Gülek 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 

SttRD 
E tem izzet Benice 
Ali Rıza Esen 

SINOB 
Suphi Batur 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Kâmil Kitapçı 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 

\vektilikleri] 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

TOKAD 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Daniş Eyrboğlu 
Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 
Hamdi Orhon 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoglu 

TUNCELİ 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Hasan Oral 
Suut Kemal Yetkin 

YOZGAD 
Celâl Arat 
Sırrı Içöz 
ihsan Olgun 

ZONGULDAK 
Ali R. încealemdaroğln 
Sabri Koçer 
Nuri Tarhan (I.) 
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1946 yılı rekoltesi tütünümüzden İsviçre'ye yapılacak ihracata mukabil aynı tutarda bâzı emtia
nın İsviçre'den memleketimize ithali için yapılan Anlaşmanın onanması hakkında Kanuna verilen 

oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir ) 

Üye sayısı : JÖ5 
Oy verenler : 235 

Kabul edenler : 235 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 221 
Açık Milletvekillikleri : 9 

[Kabul edenler] 
AFYON KARAHİSAR 
Kemal özçoban 

AĞRI 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Me'brure Aksoley 
Ibra'him Rauf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen 
Fakihe öymen 
Dr. Ahmet Hâmit Selgil 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 
Tayfur Sökmen 

AYDIN 
Dr. Sabri Akın 
Neşet Akkor 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpmar 
Esat Altan 

Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşıh 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLÜ 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan öemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Hıfzırrahman R. öymen 
Cemil Özçağlar 
Celâl Sait Siren 
ihsan Yalçın 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Muhlis Enkmen 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 
Muhittin Baha Pars 
Faik Yılmazipek 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 

Rifat Dolunay 
itlustafa A. Renda 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Rıza Erem 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naiın Atalay 
ismet Eker 
Hasene İlgaz 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELÂZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Nahid Pekcan 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Nafiz Dumlu 

Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle 
Şakir îbrahimhakkıoğiu 

ESKİŞEHİR 
Kemal Zeytino&lu 

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

GİRESUN 
Tevfik Ekmen 
ismail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğiu 

GÜMÜŞANE 
Şükrü SökmensiL r 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Abdullah Cİ1H 
Gl. Eyüp Durukan 
Rasim Yurdman 

İSPARTA 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Ekrem Amaç 
Ali Rıza Arı 
Cihad Baban 
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Faru'k Nafiz Çamlıbel 
Atıf ödül 

İZMİR 
Bena'l Nevzat Aranan 
Münir Birsel 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Çmar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Atıf İnan 
Ekrem Oran 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Fevzi A'ktaş 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orîıon 
Abdurra'hman Sürmen 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğasn 
Cemil Atay 
Fethi Mağara 
Âdil Toközlü 
Baki Türtürk 

KAYSERİ 
Ömer Taşçıoğlu 

KIRKLARELİ 
Zü'htü Akın 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
İsmail H. Bal'taeıoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
tsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Ali Dikmen 
Amiral Şükür Okan 
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KONYA 

Dr. Hulusi Alataş' 
Mitat Şakir Altan 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Şevki Ergun 
Hulki Karagülle 
Naim Hazini Onat 
Tevfik Fikret Sılay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Memduh Ispartalıgil 
Ömer özdek 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Mustafa Naim Karaköylü 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Kâmil Coşkunoğlu 
İsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çulhada r 
Dr. Kâmil İdil 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Bor;;n 
Şemsettin Ekmen 
A b dül'k a di r Kalav 
Yusuf Mardin 
Dr. Aziz Ur as 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

. 1950 O : 2 
MUŞ 

Hamdi Dayı 
NİĞDE 

Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyer 

ORDU 
Amiral H. Gökdalay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Ya,'kup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN * 
Dr. Ma'kbule Dıblan 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Ahmet Remzi Yüregir 

StlRD 
Sanri Çeliktuğ 
Tjûtfi Yavuz 

SİNOB 
Tjûtfi Aksoy 
Cevdet Kerim Incedayı 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Muttalip öker 
Necmettin Sadak 
Gl. Fikri Tirkeş 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Reeai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa LâtifoğTu 
Reşit önder 
Mustafa özden 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Raif Karadeniz 
Hasan Saka 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Neemeddin Sahir Sılan 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Tekeli 

VAN 
İbrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 

ZONGULDAK 
İsmail Ergener 
Emin Erişirgil 
Atmet Gürel 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 
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\FYON KARAHİSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşjkar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Dr. Cemal Tunca 
Ahuıed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 

AMASYA 
Esad Uras 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
İhsan Ezğü 
ismet İnönü (Cumhur
başkanı) 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Rasih Kaplan 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Gl. Refet Alpman 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 

BALIKESİR 
Orgl. îzzeddin Çalışlar 
Süreyya örgeevren 

BİLECİK 
Memduh Şevket Esendal 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 
Ziya Oeboloğlu (t.) 

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

BURSA 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
ihsan Karasioğlu 

[Oya ka\ 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Ünen 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
(t) 
Münir Çağıl (t.) 
Suheyp Karafakıoğlu 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Cemil Çalgüner 
A'bidin Ege 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 
İhsan Hâmid Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Fahri Karakaya 
Dr. İbrahim T. öngören 
(t) 

ERZİNCAN 
Abdülhak Fırat 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Mesut Çankaya (1.) 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı* Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
A'bidin Potuoğlu 
Emin Sazak 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 

ümıyanlar] 
Eşref Dizdar 
Kâzım Okay 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Edip Tör 
Tahsin Tüzün 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
(t) 
Suphi Bedir Uluç 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Salih İnankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Ali Menteşoğlu 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar (1.) 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
S alam on Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(1.) 
Fuad Hulusi Demircili 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Dr. Mim Kemal öke 
Recep Peker (1.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
d.) 
Orgl. Cemil C. Toydemir 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senifhi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan (Bakan) 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Rahmi Köken (1.) 
Sait Odyak 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır (t.) 
Akif Eyidoğan 
Şerafettin Karacan 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Gl. Salih Avgın 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Faik «eler (1.) 
Reşit Turgut 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Korgl. Kemal Doğan 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
(Bakan) 
Nihat Erim (Bakan) 
Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Muhsin Adil Binal 
Sedad Çumralı 
Rasim Erel 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak 
Dr. Aziz Perkün 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
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Oigl. Asım Gündüz 
Dj\ Ahmet îhsan Gürsoy 
Açlnan Menderes 
îhsan Şerif özgen 
Aİıme-t Tahtakılıç 

MALATYA 
Abdurrahim U. Bsydağı 
Aitıf Esenbel 
Dk Hikmet Fırat 
Dİr. Cafer özelçi 
0£man Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Kforgl. Ali Rıza Artunkal 
E)r. *Lûtfi Kırdar 
Fjaik Kurdoğlu 

MARAŞ 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
îi*fan Ferid Alpaya 
Hıza Erten 
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MUĞLA 

Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

MUŞ 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit E cer 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Arif Hikmet Onat 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen (Bakan) 

SAMSUN 
Hüseyin Berk (t.) 
Hüsnü Çakır (Bakan) 
Ömer Karataş (t.) 
Muin Köprülü 

. 1950 O : 2 
SEYHAN 

Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Kasım Gülek 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 
Ali Müııif Yegena 

SİİRD 
Etem İzzet Benice 
Ali Rıza Esen 

SİNOB 
Suphi Batur 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 
ismail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Fayik öztrak 

TOKAD 
Refik Ahmet Seven gil 

TRABZON 
Zekiye Di-a naz 
Daniş Eyiboğlu 
Temel Göksel (î.) 
Ali Rıza İşıl 
Hamdi Orhon 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
(t) 

TUNCELİ 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Atal.vy Akan 
Hasan O rai 
Suut Kemal Yetkin 

YOZGAD 
Celâl Arat 
Sırrı îçöz 
ihsan Olgun 

ZONGULDAK 
Ali R. Incealemdaroğlu 
Sabri Koçer 
Nuri Tarhan (I.) 

[Açık Milletvekillikleri] 
Antalya 
Eruzurum 
Kayseri 
Kırklareli 
Rize 
Samsun 
Sivas 
Yozgad 
Zonguldak 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

ıH
 

^*»> 

I 





S. Sayısı: 219 
Muhasebei Umumiye Kanununa ek Kanun tasarısı ve Maliye ve 

Bütçe Komisyonları raporları (1 /715) 

T.C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü ' • • • < . . • ; • ' • * : / • " • ' ^ 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayı: 71-1554 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

2G . V . 1927 tarih ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa ek olarak Maliye Bakaıüı-
ğfmca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 14 . II . 1950 tarihinde Yüksek Meclise sunulması ka
rarlaştırılan Kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu saygılarınla arzederim. 

Başbakan 
8. Günaltay 

(4EHEKÇE . . . ~. . 

Son yıllarda yurdumuzun muhtelif yerlerinde büyük can ve mal kaybımı sebep olan deprem
ler vukua gelmiştir. 

Diğer taraftan, yine yurdumuzun bâzı yerlerinde, sel, yangın, yer kayma ve çökmesi gibi 
âfetlerde eksik olmamakta ve bunlarda geniş ölçüde tahrip ve hasarlara sebep olmaktadır. 

Bu gibi âfetlerde Bayındırlık Bakanlığı Bütççesinin (Yer sarsıntısı ve diğer âfetlerden zarar 
göreto bölgelere yardım) tertibine konulmuş olan ödenekten gerekli yardım yapılmaktadır. 

Şu kadar ki, bu kabil muhtemel hâdiseleri karşılamak üzere bütçeye büyük miktarda ödenek 
^onulması da mümkün olmamaktadır. Bununla beraber 1950 yılı Bütçesinde bu tertibe 781 065 
|İra i'azlasiyle bir milyon lira konulmuştur. 

Bununla beraber umumiyetle konulan ödenekler bu gibi âfetlerde zaruri yardımlara kifayet 
etmemektedir. 

Bazan Büyük Millet Meclisinin tatil devresine girdiği sıralarla vukuagelen bu gibi âfetlerden 
zarar gören bölgelere süratle yapılması gereken yardımların, ek ödenek almamamasından, vak
tinde yapılması mümkün olamamakta ve hâdiselerin mahiyet ve müstaceliyeti bakımından öde
nek mülâhazasiyle işlerin beklemiye hiç de tahammülü bulunmamaktadır. Nitekim, bu yıl Meclisin 
latil devresinde İzmir, Bingöl, Erzurum ve havalisinde birçok hasarlara sebep olan yer sarsıntısı 
ile Bursa, Kocaeli ve Tokad illerinde sel felâketleri olmuş ve yukarda arzolunan sabepler dolayı-
«siyle gerekli yardımların yapılmasında birçok zorluklar çekilmiştir. 

Bu gibi hallerde yoksul ve meskensiz kalan halkın yardımına vaktinde yetişmek üzere icabe-
den. tedbirlerin süratle alınabilmesi için kanuni bir yetki alınması zaruri görülmüş ve bu mak
satla ilişik Kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Esasen 5487 sayılı Kanuna, ait Bütçe Komisyonu mazbatasında da bu ihtiyacı karşılıyacak bir 
Kanun tasarısının süratle Büyük Millet Meşelisine takdimi temenni edilmiş bulunmaktadır. 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa ek olarak hazırlanan bu tasarıya göre, yer sarsıntısı ve sa
ir âfeltlerden zarar gören bölgelere yardım için ödenek alınmasının mümkün olmaması halinde, 
Büyük Millet Meclisinin ilk toplantısında, tetkikma sunulmak üzere Bakanlar Kurulu karariyle 



Bakanlığımız, bütçeye konan ödeneğin üç mislini tecavüz etmemek üzere ilâveten ödenek kaydet
meye yetkili kılınmaktadır. 

Bu suretle mevcut bir mahzur önlenerek bu âfetlerden doğan zararların daha tesirli bir şekilde 
giderilmesi imkânları elde edilmiş bulunacaktır. 

Maliye Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Maliye Komisyonu 

Esas No. 1/715 
Karar No. 27 

22 . II . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa 
ek olarak Maliye Bakanlığınca hazırlanıp Ba
kanlar Kurulunun 14 . II . 1950 tarihli toplan
tısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan Ka
nun. tasarısı komisyonumuza havale olunmak
la Maliye Bakanlığı temsilcilerinin huzuru ile 
okunup incelendi. 

Son yıllarda yurdumuzun muhtelif yerlerin
de vukua gelen deprem, sel, yangın ve sair âfet
lerin mühim tahriplere sebep olduğu açıktır. 
Bu gibi âfetlerde gerekli tedbirleri almak, va
tandaşların müşkül durumlarını derhal izale et
mek Devlete düşen bir vazifedir. Halbuki bu 
gibi âfetleri önceden keşfetmek ve ona göre 
bütçelere ödenek koymak imkânı mevcut değil
dir. Bu sebeple bu. gibi âfetler vukuunda der
hal gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak ga
yesini istihdaf eden işbu tasarı komisyonumuz
ca da muvafık bulunmuş, bir muhalife karşı 
mevcudun, oy birliğiyle kabul olunmuştur. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Maliye Ko. Baş. Sözcü Kâtip 

Gümüşane Samsun Kastamonu 
Mütalâası aşağıdadır. R. Isıtan Â Toközlü 

H. F. Ataç. 

Balıkesir 
H. Şeremetli 

Kastamonu 
/ / . Çelen 

Van 
/ . Arvas 

Mütalâa : 

Çankırı 
R. Dolunay 

Malatya 
E. Doğan 

Çorum 
N. Atalay 

Tekirdağ 
Z. E. Cezaroğlu 

Zonguldak 
A. Gürel 

Evvelce düşünülmiyen zelzele ve sair âfet
lerin tahribatını karşılamak üzere Hükümetin 
elinde geniş imkânlar bulunması lâzımdır. Bu 
itibarla teklifin esası mucibi memnuniyettir. 
Ancak şekil bakımından Meşrutiyet zamanında 
ifrata götürülen Kanunu Muvakkat neşri ve 
tatbiki prensipini esas ittihaz etmektir ki, bu 
yolun zamanla geııişliyeeeği endişesi varit ola
bilir. Fikrimce teklif edilen maddeyi, kendi 
hususiyetine göre formülleştirerek Muhasebei 
Umumiye Kanununda zaten mevcut olan tahsi-
satrmütahavvile sistemine bağlamak suretiyle 
48 nci maddeye ek olarak tanzim etmek daha 
doğru olur, 

Maliye Komisyonu Başkanı 
Gümüşane Milletvekili 

Hasan Fehmi Ataç 
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Bütçe Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 9 . III . 1950 

Esas No. 1/715 
Karar No. 93 

Yüksek Başkanlığa 

1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa 
ek olarak Maliye Bakanlığınca hazırlanıp Baş
bakanlığın 71/1554 sayılı tezkeresiyle Yüksek 
Meclise sunulan kanun tasarısı Maliye Komis
yonu raporiyle birlikte Komisyonumuza veril
mekle Bayındırlık Bakanlığı Müsteşarı ve Ma
liye Bakanlığı adına Bütçe ve Malî Kontrol Ge
nel Müdürü hazır oldukları halde incelenip gö
rüşüldü. 

Memleketimizde sık sık vukuagelen tabiî 
âfetler sebebiyle yurdun muhtelif bölgelerine 
ve bu âfetlerden zarar görenlere âcil yardım 
yapılması zaruretleri hâsıl olmakta ve bütçede 
bu husus için konan ödeneğin bitmesi ve hâdi
senin Meclisin toplu olmadığı bir zamana tesa
düf etmesi hallerinde Hükümetin ödenek almak 
yetkisi bulunmadığından bu yerlere yardım ya
pılabilmesi için müşkül durumlar meydana gel
mektedir. Bunun için Hükümetin bu yetki ile 
cihazlandırılması bütçe görüşmeleri sırasında 
da müzakere konusu teşkil etmiş bulunmakta 
idi. 

Hükümet, bu tasarı ile 1050 sayılı Muhase
bei Umumiye Kanununa bir hüküm ekliyerek 
Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinin (yer sarsıntı
sından ve sair âfetlerden zarar gören bölgelere 
yardım) tertibindeki ödeneğin yetmemesi ve 
derhal ödenek alınması kabil olmaması halle
rinde Büyük Meclisin, ilk toplantısını takip 
eden on gün zarfında, tasvibine sunulmak ve 

tertibindeki ödeneğin üç mislini geçmemek 
üzere Bakanlar Kurulu kaarriyle adı geçen ter
tibe ek ödenek kaydına Maliye Bakanlığının 
yetkili kılınmasını ve bu suretle ihtiyaçların 
karşılanmasında biraz daha genişlik sağlanma
sını istemektedir. 

Komisyonumuz tasarıyı yerinde görmüş ve 
(karşılığı gösterilmek şartiyle) kaydının metne 
ilâvesiyle karşılığı bulunmadan böyle bir yetki
nin kullanılmamasını sağlamıştır. Bu ilâve ile 
hazırlanan tasarı Kamutayın onayına arzedil-
nıek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Mardin Kastamonu Ankara 

R. Erten M. Akalın F. öymen 
Ankara Bolu Diyarbakır 
C. Gölet C. S. Siren C. Ekin 

Diyarbakır Edirne Eskişehir 
Ş. Uluğ M. N. Gündiizalp Muhalifim 

A. Potuoğlu 
İsparta îzmir îzmir 

K. Turan S. Dikmen T. Coşkun 
Kırşehir Konya Malatya 
Ş. Torgut Dr. M. F. Dündar M. S. Eti 

Manisa Niğde Ordu 
F. Kuroğlu R. Gürsoy H. Yalman 

Samsun Seyhan Trabzon 
M. A. Yörüker A. R. Yüregir A. R. Işü 

Urfa 
E. Tekeli 
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HÜK ÜMBTİ N T E KL İF t 

26 . V . 19.27 tarih ve 1050 sayılı Muhasebei Umu
miye Kanununa eh Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Bayındırlık Bakanlığı Bütçe
sinin (Yer .sarsıntısı ve sair âfetlerden zarar gö
ren bölgelere yardım) tertibine konulan ödeneğin 
yetmemesi ve derhal ek ödenek istihsali kabil ol
maması halinde, Büyük Millet Meclisinin ilk top
lantısını takip eden on gün zarfında tetkikma 
sunulmak ve, bu tertipteki tahsisatın üç mislini 
geçmemek üzere Bakanlar Kurulu kararı ile ilâ
veten ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetki
lidir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kı ım ' ı 
yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
#. Günaltay Başbakan Yardımcısı 

N. Erim 
Devlet Bakanı 
C. S. Barlas 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çakır 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
Vedat Dicleli 

({ünırük ve Tekel Bakanı 
Dr. F. Ş. Bürge 
Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Satır 

İşletmeler Bakanı 
Münir Birsd 

Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 

içişleri Bakanı 
E. Erişirgü 

Maliye Bakanı 
/. H. Aksal 

Bayındırlık Bakanı 
Ş. Adalan 

8a. ve So. T. Bakanı 
Dr. K. Bayizit 
Tarım Bakanı 
Cavid Oral 

Oalışma Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN ÜEĞİŞTİRÎŞÎ 

26 . V . 1927, tarih, ve 1050 sayılı Muhasebei 
Umumiye Kanununa eli Kanun tasarısı 

MADDE .(. - Bayındırlık Bakanlığı Bütçe
sinin (Yer sarsıntısı ve sair âfetlerden zarar 
gören bölgelere yardım) tertibine konulan Öde
neğin yetmemesi ve derhal ek ödenek istihsali 
kabil olmaması halinde, Büyük Millet Meclisinin 
ilk toplantısını takip eden on gün zarfında 
tetkikma sunulmak ve bu tertipteki ödeneğin 
üç, mislini geçmemek ve karşılığı gösterilmek 
partiyle Bakanlar Kurulu karariyle ilâveten 
ödenek kayletmiye Maliye Bakam yetkilidir. 

MADDE 2. — .Hükümetin 2 nei maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 
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S. Sayısı: 223^ 
Tekirdağ Milletvekili Ziya Ersin Cezardğlu'nun, tarım makinaları 
ve pulluklarla tarımda kullanılan her nevi aletler, araçlar ve bun
ların yedek parçalarından Gümrük Resmi alınmaması hakkında 
Kanun teklifi ile Tarım Komisyonu mütalâası ve Gümrük ve Te

kel ve Bütçe Komisyonları raporları (2 /211) 

'•"'<? '• " s J ' ' > f ••'•"*"••• - • - - • • • • 10 . I . 1950 

Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Ziraat makineleri ve ziraatte kullanılan aletler, araklar ve bunların yedök parçalarının Gümrük 
Resminden muaflığı hakkında 2255 sayılı Kamımın 66 neı maddesinin tadiline dair tasarı ve 

mucip sebebi 

! - GEREKÇE ' • • - - - ' • " - - • - - - • " • - . 

2255 sayılı Kanunun 664 numaralı madde ile: 
Kanun daha ziyade küçük çiftçilerin kullandığı kara sabanla değiştirilmesi tarım kalkınma

mızın ilk adımı olan pulluklardan Gümrük Resmi alınmasını âmirdir. Bütün tarım aletlerinin 
gümrükten muaf olduğu aynı kanunun aynı maddesinin ikinci ihtar bendinde zikredildiği halde 
büyük bir kısmı kara sabanın yerini alan her nevi pulluk ile aile ziraati araçları olan arıcılık ve 
kuluçka makineleri ve aksamı gümrüğe tâbi olması dolayısiyle diğer bâzı vergilere de matrah ol
duğundan fiyatları pahalılanmakta ve vaziyetleri cümlenin malûmu olan çiftçilerimizin bunları 
edinmeleri kredi ile de olsa güç olmaktadır. 

Bilhassa pullukların traktörle çekilenleri maddede tadat edimediği için gümrükten muaf ol
dukları halde küçük ziraatçilerin kullandığı bu tarım araçlarından Gümrük Resmi alınması kal
kınma gayesi ile tezat teşkil eler. 

Mezkûr kanun tedvin edilirken bu aletlerin ıvujmleket dâhilinde yapılması mümkün görüle
rek himaye sistemine g'dilmiş olsa da geçen on beş senelik zamanda aleyhte olmuş çoğu çiftçiler 
fiyat bakımından zarar görmüş büyük ekseriyeti de hâlâ kara sabanla çalışmıya ve birçok küçük 
tarım aletlerinden mahrum kalmışlardı. Binaenaleyh maddenin bağlı şekilde tadili ile çiftçilerin 
kalkınmasına yardım edilmesi uygun olacağından icabının yerine getirilmesini saygı ile arzederim. 

Tekirdağ Milletvekili 
Ziya Ersin Cezaroğlu 

Tarım Komisyonunun mütalâası 

21 . I . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Tekirdağ Milletvekili Ziya Ersin Cezaroğlu'- parçalarından Gümrük Resmi alınmaması hak-
nun tarımda kullanılan makine alet ve yedek kındaki, Gümrük ve Tekel Komisyonunun gös-

T. B. M. M. 
Tarım Komisyonu 

Esas No. 2/211 
Karar No. 12 



— 2 
terdiği lüzum üzerine mütalâa alınmak tiz-:'re 
Komisyonumuza gönderilen, Kanun teklifi in
celendi. 

Memleketimizde pulluk imalini teşvik için 
verilmekte olan prim kaldırılmış yalnız bunla
ra konulan Gümrük Resmi kalmıştır. Pulluk sa
nayiinin memlekette ilerlemesi her bakımdan 
istenirse de yalnız bu Gümrük Resmi ile bunun 
sağlananı tyacağı meydandadır. Dışardan getiri

lecek her çeşit pulluk ile bunların yedek par
çalarından Gümrük alınmamasında Komisyo
numuz da fayda görmekte, pulluk sanayiinin 
de başka yönden teşvikini faydalı bulmaktadır. 

Gümrük ve Tekel Komisyonuna gönderilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Tarım Komisyonu Başkanı Y. 
Manisa 

Yaşar Özey 

Gümrük ve Tekel Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Gümrük ve Tekel Komisyonu 

Esas No. 2/211 
Karar No. 12 

8 . II . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Tekirdağ Milletvekili Ziya Ersin Cezaroğlu'-
nun, tarım makineleri ve pulluklarla tarımda 
kullanılan her nevi aletler, araçlar ve bunların 
yedek parçalarından gümrük resmi alınmaması
na dair kanun teklifi Yüksek Başkanlıkça komis
yonumuza havale edilmiş olmakla Gümrük ve 
Tekel, Taifin ve Maliye temsilcileri Gümrük 
Tekel Bakanı huzuriyle toplanılıp konuşuldu: 

, Teklif sahibinin izahatı ile Maliye, Gümrük 
ve Tekel ve Tarım Bakanlığı temsilcilerinin mü
talâaları dinlendikten sonra ilgili komisyon ol
mak itibariyle bir defa da Tarım Komisyonu
nun mütalâası alınmak üzere kanun teklifinin 
bir suretinin mezkûr komisyona gönderilmesine 
karar verildi. 

Tarım Komisyonu, memleketimizde pulluk 
imalini teşvik için verilmekte olan pirim kaldı
rılmış, yalnız bunlara konulan gümrük resmi 
kalmış olduğu, pulluk sanayiinin memlekette 
ilerlemesi her bakımdan istenirse de bunun yal
nız gümrük resmi ile sağlan amıyaeağı, dışardan 
getirilecek her çeşit pulluk ile bunların yedek 
parçalarından gümrük resmi alınmamasında 
fayda gördüğü yolunda mütalâasını bildirmiş 
olmakla teklif komisyonumuzca incelendi. 

Yukarda ismi geçen tarım aletlerinden alı
nan gümrük resminin bir cetveli getirilerek 
gümrük resmi tutarının belediye resmiyle' bir
likte 517 346 liraya baliğ olduğu anlaşıldığından 
Maliye Bakanı ile temas edilerek bu resmin ten
zili hakkındaki fikri soruldu. 

Maliye Bakanı, resmin malî bakımdan büyük 
bir yekûn tutmadığını, yalnız bu tarifenin, da
hildeki sanayii teşvik etmek için himayeci bir 
maksatla konulduğunu gümrük tarifesi siste
minde değişiklik yapılması düşünüldüğünden 
bu esaslar göz önünde tutulması gerektiğini 
bildirmekle teklif üzerinde ileri sürülen müta
lâalar dinlendi. 

Netice itibariyle teklifin 1 Haziran 1929 gün
lü. ve 1499 sayılı Gümrük Tarifesi Kanununu 
değiştiren 31 Mayıs 1933 günlü ve 2255 sayılı 
Kanuna bağlı Gümrük Giriş Tarifesi cetvelinin 
64 ncü maddesinin birinci fıkrasında yazılı zi
raat aletleri hakkındaki resmin kaldırılmasını 
istilzam ettiği anlaşıldığından, ve her ne kadar 
bu. resin? himayeci bir maksatla, konulmuş ise-
de bu maddede ismi geçen tarım aletlerinden bir 
kısmının şimdiki halde memleketimizde yapıl
ması düşünülmemekte, diğer yapılabilen kısmı
nın da gerek evsaf ve gerek miktar itibariyle 
ihtiyaca, tekabül etmemekte olduğu, görüldüğün
den. esasen, büyük çiftçilerin kullanacakları 
tarım aletleri Gümrük resminden istisna edil
miş, bunlar küçük çiftçilere münhasır kalmış 
olduğundan, maksat küçük ve fakir çiftçiyi bu 
istihsal vasıtalarından faydalandırmak, ve Güm
rük Resmini kaldırmakla onları bu istihsal vası
talarını kullanmaya teşvik etmek olmakla, malî 
hacmi da ehemmiyetli bir yekûn tutmıyan Güm
rük Resminin 664 ncü maddenin birinci fıkrasın
da yazılı tarım aletlerinden kaldırılmasına, ka-
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nun teklifinde güdülen gaye ve maksadın bu 
suretle istihsal ve teminine teklif sahibinin de 
iştirakiyle oy birliğiyle karar verildi. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna veril
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Gümrük ve Tekel Ko. Başkam . Sözcü 

Gümüşane Zonguldak 
T. T üzün O. S. Orhon 

Kâtip 
• Malatya Ağrı Çananakkale 

O. Taner A. Alpaslan II. Bingili 

Edirne Kastamonu 
F. Erimçağ F. 

Kocaeli 
Ali Dikmen 

İmzada bulunamadı. 
Samsun 

Hüseyin Berk 
İmzada bulunamadı. 

Tekirdağ 
Ekrem .Pekel 

imzada bulunamadı. 

Mağara 
Kırşehir 

İV. Erdem 
Konya 

H. TJlusatl 

Samsun 
Muin Köprülü 

Tokad Urfa 
F. Eken 0. Ağan 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 2/211 
Karar No. 96 

10 . III . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Tekirdağ Milletvekili Ziya Cezaroğlu'nun 
tarımda kullanılan her nevi makinalar, pul
luklar, aletler, araçlar ve bunların yedek 
parçalarından Gümrük Resmi alınmaması hak
kındaki Kanun teklifi Gümrük ve. Tekel Komis
yonunun raporu ve Tarım Komisyonunun müta-
lâanamesi ile birlikte Komisyonumuza veril
mekle teklif sahibi ve Gümrük ve Tekel, Ticaret 
ve Ekonomi Bakanlıkları Müsteşarlariyle Ma
liye ve Tarım Bakanlıklarının yetkili temsilci
leri-hazır oldukları halde incelenip görüşüldü. 

2255 sayılı Kanun ile değiştirilen 1499 sayılı 
Gümrük Giriş Tarifesi Kanununa bağlı cetvelin 
664 ncü numarasında tadadi olarak ziraatte kul
lanılan pulluklar ile diğer bâzı alât ve maki
nalar Gümrük Vergisine tâbi tutulmuş ve bu nu
maranın altındaki ihtar ile de bunların dışında 
kalan sair ziraat makina ve aletlerin de Gümrük 
Vergisinden muaf tutularak bunların nevileri-
nin tâyini hususunda Tarım Bakanlığına yetki 
verilmiştir. 

Tarım Bakanlığı bu yetkiye dayanarak bir
çok ziraat makina ve aletlerini Gümrük Vergi
sinden muaf tutmuş ise de bunların daha ziyade 
büyük ziraat işletmelerinin kullanabileceği ne
vilerden olduğu ve küçük çiftçilerin kullandık
ları aletlerin vergiye tâbi kaldığı görülmektedir. 
Gerçi Tarım Bakanlığı, bu hareket yolunu tu

tarken bu işlere yarıyan aletlerin memlekette 
yapımını teşvik ve himayeyi göz önünde bulun
durmuş, uzun yıllardan beri uygulanmakta olan 
bu himayeli tarife sistemine rağmen henüz bu 
nevi tarım makinaları, pulluklar ve tarımda kul
lanılan her nevi aletlerle araçların imali husu
sunda ufak tefek bâzı yerlerde teşebbüsler dışın
da bunların geniş ve memleket ölçüsünde bir 
istihsali sağlıyacak duruma girmedikleri ve bu 
yüzden yine hariçten bu aletler, pulluklar ve 
saire ithal edildiği ve küçük çiftçinin bunların 
Gümrük Vergisini de ödiyerek aldıkları ve daha 
ne kadar zaman da almakta devam edecekleri
nin belli olmadığı alman izahlardan anlaşılmış 
olduğu Tarım Komisyonu da dâhil olduğu halde 
tasarıyı inceliyen diğer Komisyonların ve Tarım 
Bakanlığının bu tasarıya taraftar oldukları gö
rülmüştür. 

Komisyonumuz da esas itibariyle bu düşü
nüşe katılmıştır. Ancak Bakanlıklar temsilcile
rinden alınan bilgiye göre bu gibi Hükümete 
muaflıklar hakkında bu suretle yetki verilmesi 
memlekette bu gibi sanayie vücut verecek ser
mayedarları daima tereddüde düşüreceğinden 
muaflıkların hangi maddelere inhisar ettiğinin 
kanunun metninde tadat edilmek suretiyle gös
terilmesini, ancak memleket sanayiinin geliş
mesi ve himayesi bahis konusu olduğu zaman 
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bu muaflıkların kaldırılması hususunda Bakan
lar Kuruluna yetki verilmesini ve muaflıkların 
kaldırılmasından itibaren de üç ay irinde keyfi
yetin Büyük Millet Meclisinin tasvibine bir ka
nun ile arzedilmesini Komisyonumuz uygun 
görmüş ve bu suretle 664 tarife numarasına gi
ren maddelerden hangilerinin muaf olduğunu 
tasrih eder surette tasarıyı yeniden tanzim et
miştir. 

ihtarın 1 numaralı bendinde muaf olacağı 
tasrih edilen eşyadan (pulluk uç demiri) 664 
ncü numaranın muaf eşyası arasına alınmış ve 
diğer (Kültivatörler yayları ve işleyici aksamı) 
yine 664 numaranın yedek parçaları ve aksamı 
mefhumu içerisinde mütalâa edilmiş (pürvaliza-
tÖrlerin kauçuk aksamına) muafiyet tanın
ması uygun görülmemiş olduğundan bu bent 
kaldırılmıştır. 

ihtarın 2 numaralı bendi ayniyle muhafaza 
edilmiştir. Üçüncü bendiyle Tarım Bakanlığına 
verilen yetkiye Ekonomi. Ticaret ve Gümrük ve 
Tekel Bakanlıklarının da iştirak ettirilmesi uy
gun görülmüş ve ihtar bu esaslar dâhilinde ye
niden yazılmıştır. 

Bu suretle üç Bakanlıkça muafiyetten fayda-
landırılacağı tesbit edilecek makine, aletlerin 
yeniden tesbitine kadar geçecek zaman zarfın
da ihtarm üçüncü bendindeki yetkiye dayanıla
rak muaflığı Tarım Bakanlığınca kabul ve ilân 
edilmiş olan eşyanın muaflığının devamı da ta
biî görülmüş ve bu hususun raporumuzda belir
tilmesi uygun görülmüştür. 

Yukarda izah edilen şekilde yeniden hazırla
nan Kanun tasarısı Kamutayın onayına arzedil 
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Mardin Kastamonu Ankara 

R. Erten M. Akalın F. öymen 
Amasya Ankara Ankara 

A. K. Yiğitoğlu M. Eriş C. Gölet 

( S. Sayış: 

Aydın 
71. R. Alpman 
Diyarbakır 

S. Vluğ 
İzmir 

S. Dikmen 
Konya 

. M. F. Dunda 
Niğde 

R. Gür soy 

Bolu 
C. S. Siren 

Erzincan 
N. Pek can 
izmir 

A. İnan 
Malatya 

r M. S. Eti 
Ordu 

// . Yalman 

Diyarbakır 
C. Ekin 
İsparta 

K. Turan 
Kırşehir 
Ş. Torgut 

Manisa 
F. Kurdoğlu 

Samsun 
M. A. Yörüker 

Seyhan Urfa 
.1. R. Yüregir A. Akan 

Edirne 
Kanun teklifi Gümrük Vergisine tâbi olan 

ve daha ziyade küçük ziraat işletmeleri tara
fından kullanılan (pulluklar) ile (kuluçka ve 
arıcılık makinelri) nin de Gümrük Vergisin
den istisnasına ve bu maksadı teminen- genel gi
riş gümrük tarifesinde değişiklik yapılmasına 
dairdir. Gümrük ve Tekel Komisyonu, Tarım 
Komisyonunun mütalâasını dikkate alarak ve 
küçük işletmeci olan çiftçilerimizin ihtiyaçla
rını göz önünde tutarak muaflığı 664 numara
da yazılı birçok alet ve cihazlara teşmili uy
gun görmüş ve teklifi tevsi eylemiştir. 

Komisyonumuz da Gümrük ve Tekel Ko
misyonunun değiştirişini kabul ederek bu tevsie 
iştirak eylemiştir. 

Halbuki çiftçilerimizin tohumluklarını tec
dit ve ıslah maksadiyle hariçten ithal edecek
leri tohumlukların, Tarım Bakanlığının müsa
adesi kaydiyle gümrük muaflığından istifade
sini temin edecek bir fıkranın da 223 ncü nu
maraya eklenmesine dair olup Ekonomi ve Ti
caret, Tarım ve Gümrük ve Tekel Bakanlıkları 
temsilcilerinin dahi iştirak ettikleri teklifimin 
Başkanlıkça oya ve müzakereye konmaması tü
züğe aykırıdır. 

M. N. Gündüzalp 

: 223 ) 
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TEKİRDAĞ MİLLETVEKİLİ ZİYA ERSİN 

CEZAROĞLUNUN TEKLİFİ 

Tarım makineleri, pulluklar ve tarımda kullanı
lan her nevi aletler, araçlar ve bunların yedek 
parçalarının gümrük resminden muaflığı hak

kında Kanun teklifi 

MADDE 1. — Tarımda kullanılan her nevi 
makineler, pulluklar başka aletler, araçlar ve 
bunların bütün yedek parçalarından gümrük 
resmi alınmaz. 

GÜMRÜK VE TEKEL KOMİSYONUNUN DE-
ĞIŞTİRİŞÎ 

1 Haziran 1929 günlü ve 1499 sayılı Gümrük Ta
rifesi Kanununu değiştiren 31 Mayıs 1933 günlü 
ve 2255 sayılı Kanuna bağlı Gümrük giriş genel 
tarifesi cetvelinin 664 ncü maddesinin 1 nai fık
rasında yazılı ziraat aletlerinin Gümrük Resmin

den muaflığı hakkında Kanun tasarısı 

MADDE .1. — 1 Haziran 1929 günlü ve 1499 
sayılı Gümrük Tarifesi Kanununu değiştiren 
31 Mayıs 1933 günlü ve 2255 sayılı Kanuna bağlı 
Gümrük giriş genel tarifesi cetvelinin 664 ncü 
maddesinin birinci fıkrasında yazılı : 

Pulluklar: Tekerleksi'z, tek tekerlekli, araba
lı «Avanterenli», tekerleksin döner, tekerlekli 
döner «Arabalı döner» kulaklı, iki veya müta-
addit demir «Bisok, tirisok, polisok», dip karış
tıran «Alt karıştıran», kültivatör «Mizra», mik-
la, mihcem, tırmıklar, her nev'i traktör veya 
hayvanla cerrolunan merdane, dişli merdane 
«Kroskil», kültüpaker, beygir çapası, el işliyen 
çapa makinesi, patates çukur açmaya mahsus 
alât «Boğazdolduran pulluk», soklu «pulluk 
mibzeri» gübre şerbeti tulumbası, tarlalara güb
re şerbeti serpmeye mahsus sarnıçlı araba, tarar 
«Tınas veya kesmik savurmaya mahsus nıaki-
na», saman ve ot kesmeye mahsus makine, kök 
doğramaya mahsus makine, yem kırmaya veya 
ezmeye mahsus makine, mısır saplarını kesme
ye mahsus, kendi saplarını ezmeye mahsus ma
kine, kükürt veya gazını serpen alât «Süvez», 
arıcılığa mahsus her nevi alât, kuluçka ve ana 
makineleri ve tavukçulukta müstamel her nevi 
alât, ziraat makinaları işletmeye mahsus manej
lerle bunların Ziraat Bakanlığınca tâyin edile
cek yedek aksamı Gümrük Resminden muaftır. 

( S. Sayısı : 223 ) 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTİRÎŞl 

2255 sayıilı Kamın ile değiştirilen 1499 sayılı 
Gümrük Tarife Kanununa bağlı cetvelde deği

şi/dik yapılması hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1499 sayılı Gümrük Tarifesi 
Kanununu değiştiren 2255 sayılı Kanuna bağlı 
tarife cetvelinin 664 ncü numarası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiş ve bu numaranın altındaki 
bir ve iki sayılı (ihtar) değiştirilmiştir. 

•c s 

664 

Eşyanın cinsi 

— Pulluklar : | Tckerliksiz, tek 
tekerlekli, arabalı «avanterenli», 
tekerleksiz döner, tekerlekli dö
ner «arabalı döner», kulaklı, iki 
veya müteaddit demir «bisok, 
trisok, polisok», dip karıştıran 
«alt karıştıran»; 
— Kültüvatör (mizra, mikla, 
miheen); 
-~ Traktör veya hayvanla cer 
olunan tırmıklar, merdaneler 
(dişli ve düz merdane yani kros-
kil kültüpaker); 
— Beygir çapası, el ile işliyen çapa 
makinası, patates çokuru açmı-
ya mahsus aletler, boğaz doldu
ran pulluk, soklu pulluk mibzeri, 
gübre şerbeti tulumbası, tarla
lara gübre şerbetini serpmeye 
mahsus sarnıçlı araba; 
— Tarar yani tınaz veya kesmik 
savurmaya mahsus makina, sa
man ve ot ezmeye mahsus maki
na, kök doğramaya mahsus ma
kina, yem kırmaya veya ezmeye 
mahsus makina, mısır saplarım 
kesmeye mahsus makina, kendir 
saplarını kesmeye mahsus maki
na, kükürt veya gazını serpen 
aletler (süvez) arıcılığa mahsus 
her nevi aletler, kuluçka ve ana 

Vergi 
haddi ! 

( S.: Sayısı, rv223,^ 
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B. K. i 

Vergi 
Eşyanın cinsi , haddi 

nıakinaları ve tavakculukta müs
tamel her nevi aletler, ziraat ma-
kinalarını işletmeye mahsus ma
nejler. 
— Ve yukarda sayılanların ye
dek parçaları (pullukların uç 
demiri dâhildir.) muaftır. 
— Püskürgeç (Her nevi pülüve-
rizatör) 623 neü numaranın «A» 
fıkrasm,a dâhildir. 
— Sakız tulumbası G65 nei numa
raya dâhildir. 
— Çiftlikte müstamel değirmen
ler (Her nevi) tarifenin 666 ncı 
numarasına dâhildir. 
— Ziraat aletleri tamirine mah
sus çeşitli atelye âlet ve edevatı: 
— Atelye teşkil eden makina ve 
makina ve aletler tarifenin te
mas eden numara ve fıkraların
daki resme tâbidir. -
— Daire şeklinde d estere tarife
nin 538/A numarasına dâhildir. 
— Pulluk ve diğer mütemmim 
hafriyat aletlerinde kullanılan ci-
vatalar tarifenin civataları muh
tevi 533 ncü numarasına tâbidir. 

İhtar : 
1. Yukarda isimleri zikredilen ziraat maki

na ve aletlerinden gayri ziraat makina ve alet
leri de Gümrük vergisinden muaftır. 

Bu makina ve aletlerin nevileri Ekonomi ve 
Ticaret, Gümrük ve Tekel ve Tanm Bakanlıkla
rınca tâyin olunur. 

2. Ziraat makina ve aletlerinden muaflıkla
rının devamına lüzum kalmıyanlarının, bu mua
fiyetleri Bakanlar Kurulu karariyle kaldırılabi
lir. Bu takdirde mezkûr makina ve aletler mu
aflığın kabulünden önce Gümrükte bulunan 
Gümrük Vergisine ve böyle bir vergi bulunma
ması halinde kıvmeti üzerinden % 10 Gümrük 
Vergisi alınır. 

Bakanlar Kurulunca muaflığın kaldırılması-

( S. Sayısı : 223 ) 
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G. ve T. K. 

MADDE 2. — Bu makineler, aletler ve araç
larla nevilerinin tâyini Tarım Bakanlığınca 
yapılır. 

MADDE o. — Bu kanun neşri tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 4. —• Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütül1. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

( S, Sayısı : 223) 
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B. K. 

na ait Kanun muaflığın kaldırıldığı tarihten 
itibaren tasarı üç ay içinde Büyük Millet Mec
lisine sunulur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Ekonomi ve Tica
ret, Gümrük ve Tekel ve Tarım Bakanları yü
rütür. 

"vM 4 » * * * 

( S. Bayım : 223 ) 





S. Sayısı: 225 
1946 yılı rekoltesi tütünümüzden isviçre'ye yapılacak ihracata mu
kabil aynı tutarda bâzı emtianın İsviçre'den memleketimize ithal 
için İsviçre ile yapılacak Anlaşmanın onanması hakkında Kanun 

tasarısı ve Ticaret Komisyonu raporu (1/559) 

T. 0. 
Başbakanlık 21 . F . 1949 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 439\ 6 - 1900 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

1946 yılı rekoltesi tütünümüzden tsvçre'ye yapılacak ihracata mukabil aynı tutarda bân emti
anın İsviçre'den memleketimize ithali için İsviçre ile yapılan Anlaşmaasnı onanması hakkında Dış
işleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun 21 . IV . 1949 tarihli toplantısında Yük
sek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısı ve gerekçesiyle ilişikleri bağlı olarak su
nulmuştur. 

Anlaşmaya dair olan mektupların, 5217 sayılı Kanunla süresi uzatûan 4582 sayılı Kanunun 
verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulunca 21 . IV . 1949 tarihli ve 3/9205 sayılı kararla 
onanmış olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Ş. Gunaltay 

GEREKÇE 

Memleketimizde stok olarak bir miktar mevcut olan 1946 ve daha eski yıllar mahsulü tütünümü
zün sürümünü sağlamak maksadı ile umumi ihracat rejimimizde bu ürünlere mahsus olarak geçici 
mahiyette bâzı tedbirler alınması lüzumu hâsıl olmuştur. Kliring esasına müstenit olan 12 Eylül 
1945 tarihli Türkiye - İsviçre Ticaret ve ödeme Anlaşması çerçevesi dâhilinde bu mahsulün sürümünü 
sağlamak hususundaki müşkülleri halletmek üzere yapılan müzakereler neticesinde, bu yıllar rekolte
sinden yapılacak ihracata mukabil aynı tutarda bâzı İsviçre mallarının ithaline müsaade olunması 
uygun olacağı görülmüştür. İthal edilecek İsviçre malları tıbbî müstahzarat, kimyevi mevad, tekstil 
ve saire gibi esasen piyasamızın ihtiyacı olan ve ithalât rejimimizde lüzumlu addedilen emtiadan 
bulunduğu göz önünde tutularak, bu hal suretinin menf aatlarımıza uygun olacağı mütalâası ile 22 Şu
bat 1949 tarihinde Ankara'daki İsviçre Elçiliği ile mektup teatisi suretiyle anlaşmaya varılmıştır. 

Her bakımdan menf aatlarımıza uygun mütalâa edilen bahis konuşp Anlaşmanın onanması için ilişik 
kanun tasarısı hazırlanmıştır. 



Ticaret Komisyonu Rapora 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 13 . IH . 1950 

Esas No. 1/559 
Karar No. 56 

Yüksek Başkanlığa 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanıp Başbakan
lığın 21 . V . 1949 tarih ve 71/439-6/1900 sayılı 
yazısı ile Büyük Millet Meclisine sunulan ve 
Komisyonumuza havale olunan «1946 yılı rekol
tesi tütünümüzden İsviçre'ye yapılacak ihraca
ta mukabil ayni tutarda bâzı emtianın İsviçre'
den memleketimize ithali için İsviçre ile yapı
lan Anlaşmanın onanması hakkında kanun ta
sarısı» Komisyonumuzca incelendi: 

Memleketimizde stok olarak mevcut bulu
nan 1946 ve daha eski yıllar mahsulü tütünlerin 
sürümünü sağlamak maksadiyle, umumi ihracat 
rejimimizde bu ürünlere mahsus, geçici mahi
yette, bâzı tedbirler alınmasına lüzum görül
düğü ve bu maksatla İsviçre malları tıbbi müs
tahzarat ve kimyevi mevad ve saire gibi piyasa 
ihtiyacı olan emtiadan bir kısmı ile mübadele 
için bir Anlaşmaya varıldığı anlaşılmıştır. 

Komisyonumuzca bu Anlaşma, maksada uy
gun görülmüş ise de yaptığımız incelemelerle, 
sevk esnasında verilen menşe şehadetnamele-
rindeki fiyatların o günkü piyasa fiyatlarından 
daha yüksek olduğu ve bu muamelenin ithal eş
yası üzerinde suni yüksekliğe sebebiyet verdiği 
görülmüştür. 

Muayyen bir maddenin satışını sağlamak 
için yapılan bu nevi anlaşmalar karşılığında pa
halı olarak ithal edilen malların fiyat seviyesi, 
yurt içinde ayni cinsten mevcut malların fiya
tını da yükselteceğinden, hayat pahalılığına se-
sep olacağı tabiîdir. 

Bu hususun Hükümet tarafından, bu nevi 
anlaşmalar yapılırken, daima göz önünde bulun
durulmasını temenniye karar veren Komisyonu
muz tasarının aynen kabulüne karar vermiştir. 

Kamutayın tasvibine arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 
Ticaret Ko. Başkanı Hozcü Kâtip 

Ankara Gazianteb Niğde 
A. Çubukçu C. Alevli H. TJlusoy 
Afyon K. Aydın Bilecik 
M. Aşkar Dr. S. Aktn R. Bözöyük 

İmzada bulunamadı. 
Kars Kars Kayseri 

F. Aktaş A. Sürmen H. Ürkün 
Kırklareli Niğde Tokad 
Ş. ödül V. Sandal R. önder 

İmzada bulunamadı 
Trabzon 

A, Sarıalioğltt 
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HÜKÜMETIN TEKLIFI 

1946 yılı rekoltesi tütünümüzden İsviçre'ye ya-
pılasak ihracata mukabil aynı tutarda bâzı em
tianın isviçre'den memleketimize ithali için İs
viçre ile yapılan Anlaşmanın onanması hakkın

da Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1946 yılı rekoltesi tütünümüz
den İsviçre 'ye yapılacak ihracata mukabil ay
na tutarda bâzı emtianın isviçre'den memleke
timize ithali için 22 Şubat 1949 tarihinde isviç
re Elçiliği ile mektuplaşmak suretiyle yapılan 
Anlaşma kabul edilmiş ve onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
Ş. Ounaltay 

Devlet Bakanı ve 
Dış. B. Y. 
N. E. Sümer 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çakır 

Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakam 
T. Banguoğlu 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
Vedat Dicleli 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Dr. F. §. Bürge 
Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Satır 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

Nihat Erim 

Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 
içişleri Bakanı 

E. Erisirgİl 
Maliye Bakanı 

1. B. Aksal 
Bayındırlık Bakam 

Ş. Adatan 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Dr. K. Bayizit 
Tarım Bakam 

Cavid Öral 
Çalışma Bakam 
Reşat Ş. Sirer 

(S. Sayısı':.225) 
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Mektup 

Türkiye'de 
tsviçre ElçÜiği Ankara, 22 Şubat 1949 
RAB. 20.06.16 - 1 A/ü 

Bay Umumi Kâtip, 
Memleketlerimiz arasındaki ticari münasebetlere daha geniş bir gelişme sağlamak isteğinde olan Hü

kümetimin beni aşağıdaki hususları Türk Hükümetinin onamasına sunmakla görevlendirniğini size bil
dirmekle şeref nazanırım: 

isviçre Hükümeti takriben (8 000 000) isviçre frangı değerinde 1946 mahsulü Türk tütününün 
İsviçre'ye ithalini temin için elinden geleni yapacaktır. 

Türkiye Hükümeti, kendi yönünden, tütünün satışının getireceği hâsılanın tamamının aşağıda 
yazılı îsviçre menşeli emtianın, gösterilen nispetler dâhilinde, Türkiye'ye ithaline tahsisi için gereken 
tedbirleri alacaktır. 

Kimyevi ve ispençiyari maddeler 4,5 milyon 
Sentetik esanslar 0,5 ,> 
Saatçi eşyası 1,0 > 
Mensucat 1,0 > 
Müteferrik 1,0 » ' 
Şurası mukarrerdir ki, Türk makamları tarafından verilecek ithal müsaadeleri yukarda sözü geçen 

tütünden fiilen vukubulacak satınalmalar nispetine göre ita edilecektir. 
isviçre emtiası ihracatçılarının isimleri isviçre makamları tarafından yetkili Türk Bakanlığına 

bildirilecek, ve bahis konusu Bakanlık ithal müsaadelerini buna göre verecektir. 
işbu teklif Türk Hükümetince onandığı takdirde, işbu tebliğ ve Ekselansınızın cevabı Hükümetle

rimiz arasında bir Anlaşma yerine geçecektir. 
Derin saygılarımı kabul buyurunuz, Bay Umumi Kâtip. 

Ekselans C. Görge 
Bay Fuad Carım 

Büyük Elçi 
Dışişleri Bakanlığı Umumi Kâtibi 

Ankara 

Mektup 

Türkiye Cumhuriyeti Ankara, 22 Şubat 1949 
Dışişleri Baka/nhğı 

Bay Elçi, 
MefacU aşağıda yazılı bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref kazanırım: 

«Memleketlerimiz arasındaki ticari münasebetlere daha geniş bir gelişme sağlamak isteğinde olan 
Hükümetimin beni aşağıdaki hususları Türk Hükümetinin onamasına sunmakla görevlendirdiğini siae 
bildirmekle şeref kazanırım: 

isviçre Hükümeti takriben (8 OOÖ 000) isviçre frangı değerinde 1946 mahsulü Türk tütününün 
isviçre'ye ithalini temin için elinden geleni yapaaaktır. 

Türkiye Hükümeti, kendi yönünden, tütünün satışının getireceği hâsılanın tamamının aşağıda 

(S , Sayısı:: 225) 
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yazılı İsviçre menşeli emtianın, gösterilen nispetler dâhilinde, Türkiye'ye ithaline tahsisi için gereken 
tedbirleri alacaktır. 

Kimyevi ve ispençiyari maddeler 4,5 milyon 
Sentetik esanslar 0,5 s» 
Saatçi eşyası 1,0 » 
Mensucat 1,0 * 
Müteferrik 1,0 » 
Şurası mukarrerdir ki Türk makamları tarafından verilecek ithal müsaadeleri yukarda sözü 

geçen tütünden fiilen vukubulacak satın almalar nispetine göre ita edilecektir. 
îsviçre emtiası ihracatçılarının isimleri îsviçre makamları tarafından yetkili Türk Bakanlığına 

bildirilecek, ve bahis konusu Bakanlık ithal müsaadelerini buna göre verecektir. 
îşbu teklif Türk Hükümetince onandığı takdirde, işbu tebliğ ve Ekselansınızın cevabı Hükü

metlerimiz- arasında bir Anlaşma yerine geçecektir.* 
Yukardaki hususlarda Türkiye Hükümetinin mutabık bulunduğunu size bildirmekle şeref ka

zanırım. 
Derin saygılarımı kabul buyurunuz, Bay Elçi. 

Ekselans Fvad Carmv 
Bay Camille Gorge 

îsviçre Elçisi ' 
Ankara 

(S . Sayısı: 225): 





S. Sayısı: 228 
Ordu mensuplariyle Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrük Mu
hafaza ve fyluamele sınıfı kadrolarında çalışanlara birer er tayını 
verilmesi hakkındaki 4367 sayılı Kanuna ek 4786 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin değiştirilmesine dair Kanun tasarısı ve Millî Sa

vunma ve Bütçe Komisyonları raporları (1 /692) 

T. C. 
Başbakanlık 1 . II . 1950 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71-1534 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

4367 sayılı Kanuna ek 4786 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında Millî Sa
vunma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 26 . I . 1950 tarihinde Yüksek Meclise 
sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzede-
rim. 

Başbakan 
Ş. Gümltay 

GEREKÇE 

Olağanüstü hale mahsus olmak ve tabeleye dâhil edilerek kazandan yemek kaydiyle verilmekte 
olan ikinci er tayınının gediklilerle vazifeleri icabı merkezlerden uzak bulunmalarından ötürü sı
cak yemek yiyebilmek imkânını bulamıyan assubaylardan fiilen takım ve bölük komutanlığı ya
panlara inhisar ettirilmesiyle bir taraftan kanun hükmünün maksadı asli dâhilinde uygulanmasını 
temin, diğer taraftan bu suretle de edilecek tasarrufun bâzı rütbedeki altı senelik bekleme sürele
rinde bulunan subayların terfiini karşılamak üzere ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Milli Savunma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Millî Savunma Komisyonu 9 . II . 1950 

Esas No. 1/692 
Karar No. 21 

Yüksek Başkanlığa 

4367 sayılı Kanuna ek 4786 sayılı Kanunun 
birinci madedsinin değiştirilmesi hakkında Millî 
Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar 
Kurulunca 26 . I . 1950 tarihinde Yüksek Mec
lise sunulan ve 3 . I I . 1950 tarihinde Komisyo
numuza havale buyurulan kanun tasarısı Ko

misyonumuzun 6 . I I . 1950 tarihli toplantısında 
Millî Savunma Bakanı ve Diğer temsilciler hu
zurunda okunup incelendi. 

Subaylara verilmekte olan er tayınından, baş
ka kazandan yemek suretiyle verilen ikinci er 
tayınının yedirilmesi hususunun tatbikmda gö-
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rülen bâzı aksaklıklar dolayısiyle bu kanunda ya
pılması zaruri olan değişiklik hakkında bakan 
ve temsilcilerin, tamamlayıcı izahatları üzerine 
Komisyonumuzda cereyan eden müzakere sonu
cunda) Hükümet teklifinin çok yerinde ve isa
betli olduğuna ittifakla kanaat getirilmiş ve Hü
kümet teklifi aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe Komisyonuna havale buyurulmak üze
re Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Millî Savunka Ko. Başkanı 
Kastamonu 

Korgl. A. Alptoğan 
Kâtip 

Ankara 
Mebrure Aksoley 

İmzada bulunamadı. 

Sözcü 
Hatay 

Gl. E. Durukan 

Ankara 
Korgl. N. Tına» 

Balıkesir 
Orgl. î. Çalışlar 

Çankırı 
Gl. Z. Soydemir 

Erzurum 
E. S. Akgöl 

G-azianteb 
Gl A. Atlı 

İstanbul 
Orgl C. C. Toyâemir 

Konya 
Dr. E. Alataş 

Seyhan 
8. Tekelioğlu 

Çankırı 
Dr. A. Arkan 
Erzincan 
Ziya Ağca 

İmzada bulunamadı. 
Erzurum. 

Gl V. Kocagüney 
Gümüşane 

Ş. Erdoğan 
Kayseri 

ffl. S. Avgm 
Ordu 

Amiral H. Gokdalay 
Van 

M. Oktar 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/692 
Karar No. 101 

U . III . İ950 

Yüksek Başkanlığa 

4367 sayılı Kanuna ek 4786 sayılı Kanunun 
birnci maddesinin değiştirilmesi hakkında Millî 
Savunma Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlı
ğın 1 . I I . 1950 tarihli ve 71/1534 sayılı tez
keresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun tasa
rısı Millî Savunma Komisyonu raporiyle bir
likte komisyonumuza verilmekle Millî Savunma 
Bakanı ve Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve 
Malî Kontrol Genel Müdürü hazır oldukları 
halde incelenip görüşüldü. ., 

Seyyar ordu birlik ve müesseselerindik! su
baylar, askerî ve sivil memurlar, gedikli subay
lar ve gedikli erbaşların, olağanüstü halin veya 
seferberliğin devamı süresince aldıklanı er ta
yınından başka er tabelâsına ithal edilmek şar-
tiyle er gibi kazandan iaşe edilmeleri esası 4786 
sayılı Kanunla kabul edilmiştir. 

Ordunun bugünkü durumuna göre bu er 
tayınının muayyen ve mahdut mahallerde bulu
nan subaylarla askerî memurlara ve alelûmum 
gedikli erbaşlara hasrerilerek bu kanunun uy

gulanması için bütçeye konmuş bulunan öde
nekten tasarruf edilecek bir kısmının ordu kad
rolarına ait mahrutun tanzimi için gerekli öde
neğe karşılık tutulmak üzere bu tasarının hazır-
landğı alman izahlardan anlaş1 lmıştır. 

Tasarının görüşülmesi sırasında komisyonu
muza gönderilmiş bulunan Gedikli Erbaş Ka
nununun da müzakeresine geçilmiş ve gedikli 
erbaşlara yeniden temin edilen haklar dolayı
siyle onların da bu ikinci er tayınjndan istifa
delerinin, subaylar gibi muayyen ve mahdut ma
hallere hasrın1 n uygun olacağı ve gedikli su
bayların kazandan er gibi iaşeleri gerek bundan 
evvelki kanunlarında be gerekse halen komisyo
numuzda görüşülen tasarıda asıl olarak kabul 
edildiğine göre bugün bedel olarak aldıkları bu 
er tayınını bedel olarak almaları veya kazana 
dâhil olarak yemeleri mümkün görüldüğü ve 
netice olarak iaşe noktasından bir zararlara bu-
lunmıyacağı, ancak adı geçen tasarı için de bu
radan bir karşılık temini kabil olduğu Hükü-
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metçe ifade ve teklif edilmiş re komisyonıımtızca 
da uygun görülmüştür. 

Tasan bu esasa göre yeniden yazılarak Ka
mutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulmuştur. 

Başkan 
Mardin 

B. Erten 

Başkan V. 
Diyarbakır 

/ . H. Tigrel 

Sözcü 
Kastamonu 
M. Akalın 

Kâtip 
Ankara 

F. öymen 
Diyarbakır 
C. Ekin 

Kırşehir 
Ş. Torgut 

Ordu 
H. Yalman 

Ankara 
C. Gölet 
İsparta 

Kemal Turan 
Malatya 

M. 8. Eti 
Samsun 

M. A. Yörüker 

Bolu 
C. 8. Siren 

Kastamonu 
T. Cooşkan 

Manisa 
F. Kurdoğlu 

Syhan 
A. B. Yürtgir 

«*•» 

HÜKÜMETIN TEKLIFI 

4367 sayılı Kanuna ek 4786 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin değiştirilmesine dair Kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 9 . VII . 1945 tarihli ve 4786 
sayılı Kanunun 1 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir: 

Madde 1. —• Seyyar Ordu birlik ve nıües-
seselerindeki gedikli erbaşlarla gedikli subay
lar ve belirli mevzilerde, hudutlarda, kıyılar
da ve bölük kadrosunu geçmiyen gemilerde ve 
hava birliklerinde, seferi ve köy ordugâhların
da bulunan bölük ve takım komutanları olağan
üstü halin devamı süresince aldıkları er tayı
nından başka er tabelâsına ithal edilmek sure
tiyle er gibi münhasıran kazandan iaşe edilir. 

Belirli mevziler Millî Savunma Bakanlığın
ca tesbit edilir. 

Seferberlikte seyyar ordu kadrolarında ça
lışan subaylar, askerî ve sivil memurlar, gedik
li subaylar ve gedikli erbaşlar er tabelâsına it
hal edilmek suretiyle kazandan yedirilirler. 

Bu er istihkakı para ve yiyecek maddesi ola
rak verilemez. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİCİ 

4367 sayılı Kanuna ek 4786 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 9 . VII . 1945 tarihli ve 4786 
sayılı Kanunun 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

(Madde 1. — Belirli mevzilerde, hudutlar
da, kıyılarda bölük kadrosunu geçmiyen gemi
lerde ve hava birliklerinde, seferi ordugâhlarda 
ve köy ordugâhlarında bulunan bölük, takım ko
mutanları ve gedikli erbaşlar (Bu yerlerdeki ge
dikli subaylar dâhil) olağanüstü halin devamı sü
resince aldıkları er tayininden başka er tabelesi-
ne ithal edilmek suretiyle er gibi münhasıran ka
zandan iaşe edilir. 

Bu istihkak yerleri; Millî Savunma Bakanlı
ğınca tesbit edilir. 

Seferberlikte seyyar ordu kadrolarmda ça
lışan subaylar, askerî ve sivil memurlar, gedikli 
subaylar ve gedikli erbaşlar er tabelesine ithal 
edilmek suretiyle kazandan yedirilirler. 

Bu er istihkakı para veya yiyecek maddesi 
olarak verilemez). 

GEÇİCİ MADDE — Seyyar ordu birlik ve 
müessesel erindeki gedikli erbaşlarla gedikli su
bayların 30 Haziran 1950 tarihine kadar kazan
dan vedirilmelerine devam olunur. 

MADDE 2. -
yürürlüğe' girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 
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MADDE o. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
Ş. Gilnaltay Başbakan Yardımcısı 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çakır 

Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Vedat Dicleli 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Satır 

N. Erim 
Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 
İçişleri Bakanı 

E. EHşirgÜ 
Maliye Bakam 
/. R. Aksal, 

Bayındırlık Bakanı 
§. Adalan 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. K. Bayizit 

Tarım Bakanı 
Cavid Oral 

Çalışma Bakanı 
Re§at Ş. Sirer 

işletmeler Bakanı 
Münir Birsel 

MADDE 8. -
yürütür. 

B. K. 

- Bu kanunu Bakanlar Kurul u 

ı s a ^ ı 
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S. Sayısı: 229 
Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler eklenmesine dair 
Kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Bütçe Komisyonları raporları 

(1 /693) 

T. C. -
Başbakanlık 1 . II . 1950 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71-1537 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

19 . VI . 1942 tarihli ve 4273 sayılı Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler eklenmesine dair Millî Savunma Bakanlığın
ca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 26 . I . 1950 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaş
tırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişiğiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
$. Günaltay 

GEREKÇE 

1. Demiryolu sınıfının teşkilâttan kaldırılarak istihkâm sınıfı bünyesi içine alınması ve demir
yolu subaylarının istihkâm sınıfına nakli sebebiyle, kanunda ayrıca bir demiryol sınıfı olarak bir 
sınıf bulunmasına ve nakliye sınıfı tamamen motörleşmiş ve ayrıca (Bir otomobil sınıfı) diye bir 
sınıf bulunmasına lüzum kalmamış olduğundan 4273 sayılı Terfi Kanununun 5301 sayılı Kanunla 
tadil edilen B fıkrasında yazılı (Demiryol) ve (Otomobil) sınıflarının kaldırılması gerektiğinden 
sözü geçen B fıkrası buna göre düzenlenmiştir. 

2. Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanununun 5078 sayılı Kanunla değişen 10 ncu madde
sinde yükselme için her rütbede en az bulunması lâzımgelen süreler bir cetvel halinde gösteril
miştir, 

Asteğmenler Harb Okulundan her sene 30 Ağustosta neşet etmekte ve 6 ay sonra Şubat niha
yetinde teğmen olmaktadırlar. Vâkaa teğmenlik süresi mevcut kanunda 3 yıl ise de Terfi Kanunu
nun 17 nci maddesi gereğince terfiler 30 Ağustosta yapıldığından hakikatta subaylar üsteğmenliğe* 
asteğmen oluşundan itibaren 4 senede yükselmektedir. Bu sebeple bu süre bu tasarıda 4 yıl olarak 
gösterilmiştir. 

Ordunun temeli bölüktür. Her bölüğün harb kudret ve kabiliyeti ise daha ziyade takım subay
larının kudret ve kabiliyetine bağlıdır. Halbuki bugün ordunun en büyük noksanı takım subayı
dır. Bir bölükte en az bir bölük komutanı ile bir takım komutanının muvazzaf olması icap etmek
tedir. Bugünkü teşkilâtımızda hazarda mevcut her piyade bölüğüne karşı seferde bir bölük daha 
teşekkül edecektir. Hazardaki bölükte bir yüzbaşı, iki üsteğmen ve bir teğmen bulundurulması su
retiyle yüzbaşı ile bir üsteğmen hazarda mevcut bölükte kalacak ve bir üsteğmenle teğmen de se
ferde teşekkül edecek bölüğe verilecektir. Bu üsteğmen bölüğe komuta edecektir. İkişer takım su
bayı noksanlar da yedeklerle tamamlanacaktır. Şu husus açık olarak gösteriyor ki üsteğmen mev
cudunu iki misline çıkarmak mecburiyeti vardır. Üsteğmenlik rütbesini 6 seneye çıkarmak sure-
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tiyle yapılan hesaplar ancak üç sene sonra beklenen neticeyi, bâzı şartlar altında sağlıyabilecek-
tir. Takım subaylarını birliklerden başka yerlere vermemek, bilhassa piyadelerin alayların bölük
lerinde teksif etmek icap edecektir. 

Yüzbaşılığın ilk üç senesi üsteğmenliğe nakledileceği ve yüzbaşılıkta bu günkü 9 sene bekleme 
müddetinin 6 seneye ineceği dolayısiyle ne subay bir zarar görecek, ne de Hazine fazla bir mas
rafa girecektir. Bununla ordu bugün içinde bulunduğu büyük bir zâıf ve ihtiyacı giderme yoluna 
girmiş olacaktır. 

Yüzbaşı bekleme müddeti 9 see idi. Bu müddet içinde toplanan yüzbaşı adedi ihtiyaçtan çok 
fazladır. î lk üç senesi üsteğmenliğe nakletmekle yüzbaşılık için 6 sene kalacak bu da yüzbaşı ve 
kıdemli yüzbaşı olarak iki dereceye ayrılacaktır. 

Binbaşı rütbesindeki subayların 6 seneden evvel yükselmelerine teşkilât ve kadro imkân ver
miyor. Bunları 6 sene aynı derecede bırakmak maişet darlığı sebebinden uygun görülmemiş ve bin
başı kıdemli binbaşı olarak ikiye ayrılmaları zarureti hâsıl olmuştur. 

Yarbay bekleme» müddeti son senelerde üç seneye indirilmiştir. Bu hal terfii çoğaltmış, albay
lık rütbesindeki]erin adedini pek çok şişirmiştir. Bu sebeple yarbaylık 6 seneye çıkarılmıştır. Da
ha evvelki yarbayı bekleme müddetine yakın bir hale getirilmiştir. Albaylıkta olan 6 sene müdde
ti 3 seneye indirilmiş ve 3 senesi de yarbaylığa nakledilmiştir. Bununla beraber bir subayın gene
ral oluncaya kadar geçireceği müddet evvelkinden farksızdır. Yalnız yarbaylıkta kıdem kazanınca-
ya kadar 30 sene hizmet müddetini ikmal etmiş olacaktır. Kıtadan ve kurstan geçirilmek ve ehli
yeti kâfi görülmiyenleri tekaüt etmek ve ikramiyesini alıp mağdur olmamak imkânını verecektir. 
Albay rütbesindeki şişkinliğe bu veçhile meydan da kalmıyacaktır. Ancak kurmayların 6 senelik 
uzunca bir müddet içinde kıta görmemeleri doğru olamıyacağmdan bunların kıtaya çıkarılmaları 
ve bu 6 yıl içinde toplanacak yarbay adedinin çoğalacağı tabiî olduğundan (kurmaylar dâhil 
bütün sınıf subayların kıta hizmeti en aşağı bir senedir.) Hükmü kabul edilmiştir. Yarbaylar, 
yarbay ve kıdemli yarbay olarak iki dereceye •ayrılmıştır. 

Hava, Deniz kuvvetlerinde hizmetin icabı olarak bugün mevcut olan hava ve denizde üsteğmen 
(evvelce yüzbaşı da) binbaşılıkta bekleme süresi 5 yıl; hava ve denizde yarbay da (evvelce albay 
da) 5 yılı Tuğgeneral de 2 yıl bekleme süresi hükmü ipka edilmiştir: 

Terfi için bekleme sürelerinde indirme ve çoğaltmalar dolayısiyle kurmayların ve sair sınıf 
subayların geçmişe ait kıdem farklarının muhafazası düşüncesiyle beyhude ve boş birtakım iddi
alarda bulunmaları muhtemeldir. Bu kıdem işlerinin geçmiş zamanlara da sirayet ettirilerek ordu 
kıdem sıralarında içinden çıkılmıyacak bu işlere ve lüzumsuz, faydasız uğraşmalara ve karışık
lıklara meydan vermemek için kanuna bir fıkra eklenmesine mecburiyet hâsıl olmuştur. 

Subaylar heyetine mahsus 4273 sayılı Terfi Kanununun 17 nci maddesinde yalnız (terfiler her 
sene 30 Ağustos Zafer Bayramı günü o sene için muteber kadro münhallerine göre yapılır.) De
nilmektedir. Terfilerin fiilî ve hizmet kadrolarındaki açıklara göre yapılması icap etmektedir. 
Şimdiye kadar mahrut esaslarına ait nispetlerin terfilerde müessir olmaması ve terfi ettirebilmek 
için üst rütbelerde kadrolar ihdasına temayül edilmesi bilhassa ordu yüksek rütbelerinin nispeti
ni artırmıştır. 

Ordunun teşkilâtına ve her sınıf subay mevcutlarına ve ortalama zayiat nispetlerine göre belli 
'süreler içinde muntazaman terfileri yürütebilmek için membalardan alınacak ve her rütbenin muhte
lif nispetlerinde bulundurulacak subay miktarlarını ve terfi zamanlarını gösteren ve bir kelime ils 
(mahrut) diye ifade edilen esasatm vücuda getirdiği yüzde nispetlere göre terfilerin düzenlenmesi 
rütbelerde fuzuli şişkinlikleri ortadan kaldıracak ve bu suretle subay mevcutları mahrutlarınm ica-
bettirdiği miktarları tecavüz etmiyecektir. Bu esası temin için kanuna (terfi muvazenesini sağlıyan 
mahrut esaslarının icabettirdiği yüzde nispetlere göre her sınıf ve rütbede bulunması lâzımgelen mev
cut yekûnu da geçemez.) ibaresinin ilâvesi zaruri görülmüştür. Bu itibarla tasarının ikinci madde
sinde belirtildiği şekilde Terfi Kanununun 5078 sayılı Kanunla değişen 10, 11, 17 nci maddeleri 
değiştirilmiştir. 
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3. Kurmay görevleri için yetiştirilecek subaylara Harb akademilerinde verilmesi gerekli bilgi

lerin bu subayların üzerlerine alacakları görevlerle mütenasip olması rütbe ve tecrübeleri ilerledikçe 
alacakları yeni görevlerin gerektirdiği bilgilerin de zamanında verilmesi düşünülmüş ve Harb aka
demilerinin belli ara ile birbirini kovuşturan üç ayrı dönem haline getirilmesi zaruri görülmüştür. 

Halen mevcut üç yıl süreli öğrenim sistemine göre yetişen subaylar yüzbaşı rütbesinde bulun
maktadırlar. Bu rütbelerini karşılıyan tümen birinci şube müdürlüğü, kor ve or kurmay görevle
rinde çalışmaktadırlar. Bu çalışmaları süresince bir daha yüksek tahsil görmediklerinden aldıkları 
bilgileri zamanla kaybetmektedirler. Bundan başka aralıksız üç yıl öğrenimde öğretilen yüksek sevk 
ve idare esaslarını pratik olarak tatbik etmek vakit ve imkânını bulamamaktadırlar. Üç yıl süreli 
öğrenimde ayrı ayrı öğrenim yapan akademilerde kara, deniz hava öğrenci subaylara güçlü kuvvet
lerin birlikte çalışması için ayrılan, zaman çok azdır.- Nihayet bu çalışma birkaç harb oyunu ve 
kısa süre kurmay gezilerine inhisar etmektedir. Bugünkü sevk ve idare istekleri ise kara, deniz' ve 
hava kuvvetlerinin elele yürümelerinin ve birbirlerini iyice anlamak ve tanışmış olmalarını gerek
tirmektedir. 

Bugünkü metotlarımızda kurmay yardımcısı görevlerini öğretmek üzere bir öğretim müessesesi 
yoktur. Halbuki kuruluş ve teşkilât itibariyle modern harb isteklerine göre tensik edilmekte olan 
ordumuzda buna ihtiyaç vardır. Ayrıca kara, hava ve deniz, hassaten kara - hava iş birliğinin 
önemli bir konu teşkil etmesi ve ordumuzun almakta olduğu yeni malzeme ile daha mekanize bir ha
le gelmekte olması müşterek bir öğrenim yapılmasını zaruri kılmaktadır. Eski şekle göre kor ve or 
komutanlıklarını âtiyen yapacak olan kişilere akademi sıralarında seçilmesine imkân hâsıl olama
maktadır. Halbuki düşünülen sistemde her sahada başarı göstermiş olanların yüksek rütbelere yak
laştıkları bir sırada yüksek sevk ve idare makamları için seçilmeleri de mümkün olabilecektir. 

Bu gayeye ulaşmak maksadiyle ikinci Dünya Savaşı tecrübelerine göre bütün ihtiyaçlarına uy
gun küçük ve yüksek sevk ve idare personeli yetiştirmek üzere Amerika, ingiltere ve Fransa gibi 
son harbe katılan devletlerin ordularındaki yetiştirme metotları incelenmiş ve neticede halen ordu
muzda tatbik edilmekte olan ve devamlı üç yıllık Harb Akademisi sisteminin artık ihtiyacı karşılı-
yacak durumda olmadığı görülmüştür. Yapılan incelemeler sonunda adı geçen devletlerde yeniden 
organize edilen bu çeşit üç yıllık akademi öğreniminin ayrı ayrı zamanlarda ve birer yıl süre ile 
verilmesi gibi özel bir mahiyet taşıdığı bilhassa ingiltere, Amerika ordularındaki akademilerin her 
bakımdan birbirine büyük bir benzerlik gösterdikleri anlaşılmıştır. 

Buna göre; üç yıllık akademi öğreniminin aşağıdaki bölümlere ayrılması ve kıdem zamlarının 
da buna göre yürütülmesi düşünülerek işbu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

A) Harb Akademisi (Kara; deniz, hava, harekât ve ikmali ) öğrenim süresi bir yıldır. Giriş 
şartlarında bir değişiklik yoktur. Harlı Akademisini bitirenlere birer yıl kıdem zammı verilir. Bun
lar, karargâhlarda kurmay yardımcısı olarak görevlendirilirler. 

B) Müşterek Harb Akademisi (Silâhlı Kuvvetler Akademisi kara, deniz, hava, harekât ve 
ikmal) tahsil süresi iki yıldır. Harb Akademisini bitirenlerden giriş imtihanında başarı gösteren- * 
ler bu akademiye alınırlar. Bitirenlerden kurmay stajında liyakat göstererek kurmaylıkları onanan
lara iki yıl daha kıdem zammı verilir. Ve orduda kurmay hizmetlerinde görevlendirilirler. 

C) Yüksek-Komuta Akademisi; (Kara, deniz ve hava) öğrenim sür-esi bir yıldır. Bu akademiye 
müşterek Harb Akademisini bitirenlerden imtihanla kurmay yarbaylarla orduda temayüz etmiş 
smıf subayı yarbaylar alınır. Yüksek Komuta Akademisini başarı ile bitirenlere bir yıl daha 
kıdem zammı verilir. Bunlar yüksek sevk ve idare makamlarında kurmay ve komutan görevle
rinde görevlendirilirler. 

Eski kanuna göre kurmay subaylara verilen kıdem zamlarının miktarında bir değişiklik yapıl-
' mamıştır. 

D) Yeni şekle intikal sırasında eski sisteme göre yetişmiş olan kurmay subaylar da 1948 yı
lında Harb Akademisinin iki yıllık devresinden yetişenlerin eski talimat esaslarına göre sahip 
bulundukları haklarını muhafaza maksadiyle mevcut eski kanundaki kıdem zamlarının yürütülmesi 
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zaruri görülmüştür. Yalnız iki yıllık tahsile tâbi olanlara dördüncü yıl kıdem zammı Yüksek 
Komuta Akademisini bitirdikten sonra verilecektir. 

Tasarının dördüncü maddesinde belirtildiği şekilde 16 ncı madde değiştirilmiş ve bu kanuna 
geçici birinci, ikinci ve üçüncü maddeler 'eklenmiştir. 

Milli Savunma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Millî Savunma Komisyonu 10 . Tl. 1950 

Esas No. 1/693 
Karar No. 22 

Yüksek Başkanlığa 

19 . V I . 1942 tarihli ve 4273 sayılı Subaylar 
Heyetine mahsus Terfi Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine ve İm kanuna geçici mad
deler eklenmesine dair Millî Savunma Bakanlı
ğınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 26 . 1 . 
1950 tarihinde Yüksek Meclise sunulan ve 
3 . I I . 1950 tarihinde Komisyonumuza havale bu
yuruları Kanun tasarısı Millî Savunma Bakanı 
ve temsilcileriyle Maliye Bakanlığı temsilcisi hu-
zuriyle okunup incelendi. 

Hükümetin teklif ettiği kanun tasarısının ge
rekçesine; Bakan ve Bakanlık temsilcilerinin ta
mamlayıcı uzun izahatlarına göre : 

1. Hazarda bölüklerde muvazzaf bir bölük 
komutanı ile iki üsteğmen ve bir teğmen bulun
durabilmek, 

2. Seferde iki misline ve belki daha fazlası
na çıkacak olan ordu teşkilâtında yine bölük ko
mutanları ile bir takım komutanının muvazzaf 
subay olması imkânını hazırlamak, 

3. Üst subay mevcutlarını ordu kadrosu
nun ihtiyaçları nispetinde tutabilmek; ordu teş
kilât mahrutunu bozmaya zorhyacak âmillere 
meydan bırakmamak, yine ordu mahrutunu ze
delememek. için orduda bulunması lâzımgelen ge
neral ve muhtelif sınıf subay ve askerî memurlar 
adedinin birbirine nispetle olması lâzımgelen ade
dini tesbit eylemek, 

4. Ordu subaylarının her rütbede de o rüt
benin bekleme müddetinin en az üçte biri kadar 
kıtada ve kıta sayılan yerlerde bilfiil komuta ve
ya hizmet etmesi imkânlarını sağlamak, 

5. Harb Akademisi tahsilini; bu günün harb 
tekniğine ve hakiki ihtiyaca ve mütekâmil ordu
larda ve harbde bilfiil tecrübe edilerek; bizim 

bugün, takip ttiğimiz usule nazaran; daha yük
sek ve faydalı randıman veren usullere göre 
ayarlamak; 

Hususları esas tutulmuş :olduğu anlaşılmıştır. 
Bu esasları sağlamak için; bâzı subayların 

her rütbede bekleme müddetleri üzerinde deği
şiklikler yapılması zarureti hâsıl olmuştur. 

Bu itibarla; üsteğmenlik bekleme müddetini 
altı seneye çıkarmak ve yüzbaşılık bekleme müd
detini 9 seneden altıya indirmek; yüzbaşılık bekle
me müddeti olan dokuz senenin ilk üç senesini üs- , 
teğmenliğe eklemek; binbaşılık bekleme müd
deti olan altı seneyi üçer senelik iki bö
lüme ayırmak; ilk üç seneyi bitiren bin
başılara kıdemli binbaşı unvanı verilmek 
ve ona mukabil maaşlarında da değişiklik ya
pılmak, yarbaylık bekleme müddetini altı sene
ye çıkarmak ve üç seneyi ikmal eden yarbaylara 
kıdemli yarbay unvanı verilmek ve maaşının da 
elli liralık bir tazminat ile yükseltmek gibi ted
birlerin alınması lâzım gelmiştir. 

Hükümetin varmak istediği hedef ve onun 
için almak istediği tedbirler bu suretle hulâsa 
edilmiştir. 

Bunun üzerkıde yapılan uzun görüşmelerde; 
üsteğmenlik müddetinin altı seneye çıkarılması; 
sureti umıımiyede teğmenlik müddetinin uzatıl
ması; teğmenleri yıpratıp bezdireceği ve bölük 
komutanı yüzbaşı oldukları vakit; matlûp çe
viklik ve faaliyeti azalmış olaeağı ve bunu ön
lemek için bâzı ordularda olduğu gibi muayyen 
bir rütbeye kadar yükselmek hakkını tanımak 
şartiyle Harb Okulundan değil; daha ıslah edil
miş gedikli okullarından yetiştirilecek gedikli 
erbaşlardan kabiliyet gösterenlerin kurs ve im-
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tihanlara tâbi tutularak bunlardan takım komu
tanı teğmenler yetiştirilmesi ve Harb Okulu me
zunu, teğmenlerin daha evvel bölük komutanlık
larına çıkarılması imkânlarının sağlanması üze
rinde de durulmuş ve bunun da cazip ve faideli 
bir tedbir olacağı düşünülmüş ise de; bugünkü 
durumu acilen karşılamak üzere; Hükümet tek
lifinin kabulü ile beraber; Millî Savunma ve 
Genel Kurmay Başkanlığının bu husus üzerinde 
de ehemmiyetle durması münasip olacağı müta
lâasına varılmıştır. 

Subayların kıta stajları mevzuu üzerinde; 
yapılan müzakerede kurmay albayların esasen 
bekleme müddetleri üç sene olduğuna ve stajın 
bekleme müddetinin üçte biri olacağına göre (C) 
fıkrasına lüzum görülmiyerek kaldırılmıştır ve 
jandarma subaylarının staj meselesi de ehemmi
yetle mütalâa edilmiş ve bu hususta İçişleri Ba
kanının da mütalâası alınması kararına varıl
mıştır. 

İçişleri ve Millî Savunma Bakanı ve temsil
cileri huzuriyle yapılan görüşmede; tç Hizmet 
Kanununda tarif edilen Cumhuriyet ordusu me-
yanında jandarmanın da bulunması ve kendisin
den; iç emniyet bakımından istifade ile beraber; 
her hangi bir seferberlikte hariçten gelecek düş
mana karşı da kendisinden vatan müdafaasında 
da hizmet beklendiği ve bu hizmeti geçirdiğimiz 
muharebelerde şayanı takdir bir şekilde ifa ey
lediği ve bu hizmeti yine lâyikryle yapabilmesi 
ve aynı zamanda iç emniyeti daha sağlam ve bir 
asker disiplini içinde ifa edebilmesi için; en 
ufak rütbeden en yüksek rütbeye kadar bütün 
jandarma subaylarının da; evvelce olduğu gibi 
her rütbede ordu kıtalarında altışar aylık staja 
tâbi tutulmaları ve yeni harb vasıta ve tekniğin
den malûmat edinmeleri, askerlik ruhlarının 
tazelenmesi hem iç ve hem dış emniyet için de 
elzem olduğu uzun uzadıya müzakere ve müta
lâa edilmiştir. İçişleri Bakanı bunlara tamamen 
iştirak eylediğini fakat bugünkü durum karşı
sında birçok jandarma subaylarının staja çıka
rılmaları uygun olamryacağmı ve yeni hazırlan
makta olan zabıta Kanun tasarısında bu husus
ların dikkat nazara alnnacağını beyan eylemesi 
ve Millî Savunma Bakanının da; Jandarma su
baylarının stajına ait fıkranın bu kanun tasa
rısına bir yanlışlık eseri olarak konulmuş olma
sını açıklaması üzerine şimdilik Jandarma su
baylarının stajına dair olan 5061 sayılı Kanun 

hükümlerinin mahfuz tutulması komisyonu
muzda çoğunlukla kabul edilerek üçüncü mad
denin (D) fıkrası buna göre değiştirilmiş ve 
kaldırılan (O) fıkrası dolay^siyle de bu fıkra 
(O) olarak tashih edilmiştir. 

Yüksek Levazım Okulu bugün fiilen kaldı
rılmış olmasına rağmen bu okula girecekler 
hakkında: yapacakları kıta stajlarına dair yazı
lan hükümlere de lüzum kalmadığı cihetle bun
lar da üçüncü maddeden çıkarılmıştır. 

Ordu - Donatım sınıfına mensup subayların 
da bulundukları kadro dâhilinde üstlerinden 
alacakları sicillerle terfi edebileceği üçüncü 
maddenin son fıkrasma ilâve edilmiştir. Orduda 
mevcut olması lâzımgelen generallerle üst ve 
ast subayların sınıf ve mesleklerine göre adedini 
tesbit etmek üzere bir birlerine nispet edilmesi
ne dair olup beşinci maddeye eklenen cetvelde; 
yalnız: general adedinin orduda mevcut subay 
adedinin yüzde birini geçmiyeceği kaydedilip 
diğerlerinin birbirine nispet edilmesi hususu
nun kanuna değil sicil yönetmeliğine veya husu
si bir yönetmeliğe ithal edilmesi; bugün yapıl
mak zaruretinde bulunan bâzı teşkilâtın kolay
lıkla yapılabilmesi için lüzumlu .piduğu ve aksi 
takdirde bu teşkilâtın yapılabilmesinde birçok 
müşkülâtla karşılaşacağı ve kanunda, bâzı deği
şiklikler yapılması zarureti husule geleceği; v<> 
bu sebeplerle işlerin aksıyacağı; Millî Savunma 
Bakanlığı temsilcileri tarafından beyan ve misal
ler ile izah olunmuştur. 

Bunun üzerinde cereyan eden uzun müzake
relerden sonra, beşinci maddeye eklenen cetvel
de; generallerin heyeti umumiyesinin orduda 
mevcut subay adedinin yüzde birini geçmemesi' 
ve generaller arasında da Hükümetin teklif ey
lediği nispetlerin kanuna ithal edilmesi ve gene
ralden aşağı rütbede olan subayların bir birleri
ne nispetleri hususunun bir yönetmelik ile sağ
lanması Komisyonumuzca ve çoğunlukla kabul 
edilerek bu cetvelde bu esas dâhilinde değiştiril
miştir. 

Bundan başka; Yüksek Komuta Akademisine 
bundan evvelki akademilere iştirak etmemiş ve 
fakat kıta komutan]ıklariyle diğer hizmetlerde 
yüksek başarı göstermiş ve kendisinde yüksek 
komutan olmak kabiliyeti de görülmüş olanların; 
Yüksek Komuta Akademisine girebilmeye ve ora
da muvaffak olma imkân ve kabiliyetlerini kurs
lar veya münasip görülecek diğer tedbirlerle ge-
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liştirmek için; Genel Kurmay Başkanlığınca ge
rekli hususların sağlanması ehemmiyetle müta
lâa edilmiş ve bu hususa Hükümetin dikkat na
zarlarının çekilmesi de kayda şayan görülmüş
tür. 

Arzedilen hususlar dikkat nazara alınarak; 
yapılan tashih ve değişikliklerle kanun tasarısı 
Komisyonumuzca ve çoğunlukla kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince; Bütçe Komisyonuna ha
vale buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa su
nuldu. 
Millî Savunma Ko. Baş Sözcü 

Kastamonu Hatay 
Korgl. A. Alptoğan Gl. E. Durukan 

Kâtip 
Ankara Ankara 

M. Aksoley Korgl- N. Tınaz 
imzada bulunamadı 

Balıkesir 
Orgl. 1. Çahşlar 

Çankırı 
Gl. Z. S oy demir 

Çankırı 
Dr. A. Arkan 
Erzincan 
Ziya Ağca 

İmzada bulunamadı 
Erzurum Erzurum Gazianteb 

E. S. Akgöl Gl. V. Kocagüney Gl. A. Atlı 
Gümüşane İstanbul 

8. Erdoğan Orgl. O- Cahit Toydemir 
imzada bulunamadı 

Kayseri Konya 
Gl. S. Avym Dr, II. Alataş 

Ordu Seyhan 
Amiral H. Gökdalay »S\ Tekelioğlu 
İmzada bulunamadı 

Van 
R. Oktar 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/693 
Karar No. 100 

14 . III . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Subaylar Heyetine mahsus 4273 sayılı Ter
li Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilme
sine ve bu kanuna geçici maddeler eklenmesine 

dair Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanıp 
Başbakanlığın 1 . 11 . 1950 tarihli ve 71/1537 
sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan Ka
nun tasarısı Millî Savunma Komisyonu raporiy-
le birlikte komisyonumuza verilmekle Millî Sa
vunma Bakanı Hüsnü Çakır- ve Maliye Bakan
lığı adına Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü 
hazır oldukları halde incelenip görüşüldü. 

Tasarı ile temin edilmek istenilen hususlar 
şunlardır: 

a) Ordunun subay kadrosunda, her rütbe
nin gerektirdiği miktar ve nispette subay bu
lundurulması ve üst derecelere terfide bu nis
petlerin muhafazası için muhtelif rütbelerdeki 
bekleme sürelerinin, subayların eğitim ve yetiş
tirilmelerini aksatmadan ayarlanması ve bu su
retle kadronun temelini teşkil eden teğmenli
ğin türlü kademelerinde ordunun sefer için. ih

tiyacı olan çekirdek kadrosunu daima el altın
da bulundurmak üzere yeni bir tertip alınma
sı, 

b) Ordunun muhtelif sınıflarına subay 
olarak iltihak edenlerin tahsil sürelerine göre 
ilk intisapta haklarında uygulanacak hüküm
lerde bir değişiklik yapılarak siviller için ka
bul edilen esaslara mütenazır olarak bir düzelt
me yapılması ve yardımcı sınıflar arasında şi
mendifer sınıfının kaldırılması, 

c) Her rütbede terfi edebilmek için ken
di sınıfı kıtasında, o rütbeye mahsus asgari 
müddetin üçte biri kadar bir müddet hizmet et
mek zarureti bulunmaktadır. Yeni harb silâh 
ve vasıtalarım öğrenmek üzere özel eğitim 
kurslarında yetiştirilen subaylardan ehliyetle
ri görülenlerin bulundukları yerlerde aynı mak
satla uzunca müddet istihdam edilebilmeleri 
için bir rütbeye mahsus olarak kıta hizmetinin 
tecili ve bu hizmetin terfi ettiği rütbede yaptı
rılması usulünün kabulü; 
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d) Harb Akademisi eğitiminde yabancı ve 
bize örnek olan memleketlerde uygulanan siste
min tatbiki ve kurmay subaylara mahsus kıdem 
haklarının bu esasa göre yeniden ayarlanması; 

e) Her rütbede bulunması gereken subayla
rın nispetlerinin tesbiti ve terfilerin bu esasa 
göre düzenlenmesi suretiyle kadro mahrutunun 
daimî olarak muhafazasının temini; 

f) Kadroların bu esaslara intibakını temin 
maksadiyle gerekli geçici hükümler konulması. 

Yukarda esasları arz ve izah edilen tasarı 
Komisyonumuzca da kabule değer görülmüştür. 
Ancak, tasarının tertip ve tanziminde görülen 
noksanların düzeltilmesi ve bâzı uzun maddele
rin değişecek kısımlarına ait hükümlerin yalnız 
değişen veya eklenen hususlara hasrı Komisyo
numuzca uygun görüldüğünden buna göre ge
rekli düzeltmeler yapılmıştır. Bâzı değişiklikle
rin ilgili maddelerin muayyen kısımlarına mün
hasır olarak 'tesbit edilmesine ve bu maddelerin 
tamamının tasarı içine alınmamasına Komisyo
numuzu sevkeden âmil Subaylar Heyetine Mah
sus Terfi Kanununun yeni ihtiyaç ve icaplara 
göre esaslı olarak yeniden kül halinde ele alın
masına zaruret bulunması ve bu işin ise gerekli 
tetkiklerin tamamlanmasına talik edilmesinin lü
zumlu görülmesi itibariyle bugünkü değişiklikle
rin müstacel mahiyette olan noktalara inhisar 
ettirilmesidir. Hükümetçe de üzerinde çalışıldı
ğı ifade edilen Terfi Kanununa ait incelemele
rin bir an evvel tamamlanarak Meclise getiril
mesini Komisyonumuz faydalı görmektedir. 

Birinci madde ayniyle kabul edilmiş, ikinci 

madde, yeniden ve vuzuhu temin edecek surette 
yazılmıştır. 4273 sayılı Kanunun 11 nci madde
sinin yalnız (b) fıkrası değiştirilip bu maddeye 
yeni bir fıkra eklenmek istenildiği anlaşıldığın
dan üçüncü madde bu değişikliğe hasredilerek 
yeniden kaleme alınmıştır. 

Dördüncü ve beşinci maddeler bâzı yazı de
ğişikliği ile ayniyle kabul edilmiştir. 

Geçici 1, 2 ve 3 ncü maddeler ayniyle ve bâzı 
düzeltmeleriyle kabul edilmiş ve bu kanundan ev
velki bekleme sürelerine göre geç terfi eden su
bayların bu kanunla kabul edilen sürelerden fay
dalanmaları doğru olmıyacağmdan bunu men 
eden bir hüküm Hükümetçe tasarının ikinci mad
desiyle değiştirilen, 10 ncu madde hükümleri ara
sına konulmuş ise de Komisyonumuz bu hükmü 
geçici mahiyette gördüğünden tasarıya eklenen 
4 ncü geçici madde ile bu husus temin edilmiştir. 

Bu esaslar dairesinde hazırlanan Kanun tasa
rısı Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
Mardin Diyarbakır Kastamonu 
R. Erten t. H. Tigrel M. Akalın 
Kâtip 
Ankara Aydın Bolu 

F. öymen Gl\ R. Alpman C. S. Siren 
Diyarbakır İsparta Kastamonu 

C. Ekin K. Turan T. Coşkan 
Kırşehir Malatya Manisa 

Ş. Torgut M. 8. Eti F. Kurdoğlu 
Ordu Samsun Seyhan 

H. Yalman M. A. Yörüker A. R. Yüregir 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

19 . IX . 1942 tarihli ve 4273 sayılı Subaylar 
Heyetine mahsus Terfi Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu Kanuna geçici 

maddeler eklenmesine dair Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 4273 sayılı Kanunun 3 . 1 . 
1949 tarihli ve 5301 sayılı Kanunla değiştirilen 
1 nei maddesinin B fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

B) Yardımcı sınıflar : Nakliye, sıhhiye, ve
teriner, levazım, harita, subay, mühendis, harb 
sanayii ve ordu - donatım. 

MADDE 2. — 4273 sayılı Kanunun 16 . VI -
1947 tarihli ve 5078 sayılı Kanunla değiştirilen 
10 neu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

(Madde 10. — Bütün subayların terfie hak 
kazanmaları için her rütbede fiilî olarak en az 
bulunacakları süre aşağıda gösterilmiştir: (B,u 
süreler Harb Kuvvetleri Genel Komutanlığının 
göstereceği lüzum üzerine yarısına indirilebilir). 
Harb takdirnamesiyle taltif edilenler ve 5 . V . 
1947 tarihli ve 5043 sayılı Kanunla değiştirilen 
16 ncı maddedeki kıdemleri alanlar ve kazai ve 
idari kararlar neticesi nasıpları düzeltilenler dahi 
bu süreleri fiilî olarak tamamlamaya mecbur
durlar. Ancak değişen 16 ncı madde hükmüne 
göre aldıkları kıdem zamları ile veya kazai ve 
idari kararlar ile nasıpları düzeltilenlerin ve iki 
harb takdirnamesi alanların emsalleri terfi et
miş ve terfi şartlarını da haiz ise bu asgari sü
reler lüzumuna göre yansına indirilerek emsalle
rinin terfi tarihinden itibaren terfileri yapılır. 

Asteğmen ve teğmen beraber 4 yıl (tik altı 
ay asteğmenliktir) 

Üsteğmen 6 yıl (Havada, denizde 5 yıl) 
Yüzbaşı 6 yıl (Havada 5 yıl) 
Binbaşı 6 yıl (Havada, denizde 5 yıl) 
Yarbay 6 yıl (Havada, denizde 5 yıl) 
Albay 3 yıl 
Tuğgeneral, Tuğamiral 3 yıl (Havada 2 yıl) 
Tümgeneral, Tümamiral 3 yıl 
'Korgeneral, Koramiral 3 yıl 
Orgeneral, Oramiral 3 yıl 
Havada ve denizde yükselme sürelerindeki bi

rer yıl eksiklik son maaş kademelerinde ve rüt
beleri yükseltilirken mahsup edilir. 

MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 
DEĞÎŞTRÎŞÎ 

19 .VI . 1942 tarihli ve 4273 sayılı Subaylar He
yetine mahsus Terfi Kanunumun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine ve bu kanuna geçici mad

deler eklenmesine dair Kamun tasarısı 

MADDE 1, — Hükümetin 1 nci madd&si ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTİRİŞt 

19 .VI. 1942 tarihli ve 4273 sayılı Subaylar He
yetine mahsus Terfi Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilthesine ve bu kanuna geçici mad

deler eklenmesine dair Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 4273 sayılı Kanunun birinci 
maddesinin (B) fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

B) Yardımcı sınıflar : Nakliye, sihhiye, ve
teriner, levazım, harita, subay mühendis, harb 
sanayii ve ordu - donatım. 

MADDE 2. — 4273 sayılı Kanunun onuncu 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 10. — Subayların terfie hak kazanma
ları için her rütbede fiilî olarak en az buluna
cakları süre aşağıda gösterilmiştir : 

Asteğmen ve teğmen beraber 4 yıl (tik altı 
ayı asteğmenliktir) 

Üsteğmen 6 yıl (Havada, denizde 5 yıl) 
Yüzbaşı 6 yıl (Havada 5 yıl) 
Binbaşı 6 yıl (Havada, denizde 5 yıl) 
Yarbay 6 yıl (Havada, denizde 5 yıl) 
Albay 3 yıl 
Tuğgeneral, Tuğamiral 3 yıl (Havada 2 yıl) 
Tümgeneral, Tümamiral 3 yıl 
Korgeneral, Koramiral 3 yıl 
Orgeneral, Oramiral 3 yıl 
A) Bu süreler, harbde harb kuvvetleri ge

nel komutanının göstereceği lüzum üzerine Mil
lî Savunma Bakanının teklifi ve Bakanlar Ku
rulu karariyle yarısına kadar indirilebilir. 

B) îki harb takdirnamesi alanların terfi 
süresi yarıya indirilir, 

C) 16 ncı maddeye göre kıdem zammı alan
larla kazai ve idari kararlarla nasıpları düzelti
lenlerin, terfi şartlarını haiz iseler ve emsalleri 
de terfi etmiş bulunuyorsa, en az .bekleme sure
leri icabına göre yarısına kadar indirilerek em
sallerinin terfileri tarihinden itibaren, derhal 
terfileri yapılır. 

D) Havada ve denizde terfi sürelerindeki 
birer y i eksiklik o rütbelerin son maaş kade-
meleriad» nazara alınır. 

E) Harb Okulunu bitirenlere asteğmenlik 
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Yükselme için rüthelerindeki bekleme sürele
rinin yeni mahrut esasına göre çoğalış ve aza
lışları hiçbir subay tarafından geçmişe ait bir 
hak iddiasına sebep olamaz. 

Harb Okulunu muvaffakiyetle bitirenlere as
teğmenlik rütbesi verilir. Bunlar altı ay sonra 
gösterecekleri liyâkate göre üstleri tarafından 
yapılacak teklif ile teğmenliğe nasbolunurlar. 

Muhtelif sınıf okullarında kanuni ve nizamî 
mazeretler hariç olmak üzere devamsızlık ve uy
gunsuz hallerden ötürü disiplin cezalariyle hü
kümlü olarak okullar yönetmeliği gereğince 
tahsile devamları caiz görülmiyen ve imtihanda 
muvaffak olamadıklarından o devrede tahsil 
hakları sakıt olup sonraki devreye iştirak ettiril
mek üzere kıtaya verilen subayların üsteğmenli
ğe terfileri kıta sicilleri müsait olsa da tahlille
rini normal bitiren emsallerinden bir yıl sonra
ya bırakılır. 

Üniversitenin muhtelif fakültelerinin askeri 
kısmalarını muvaffakiyetle bitirenlere teğmenlik 
rütbesi verilir. Bunlardan tahsil süreleri 6 yıl 
olan fakültelerden çıkanlar bir yılı bitirdikten 
sonra yeterlikleri tasdik edilenler üsteğmenliğe 
ve iki yıl sonra da kıdemli üsteğmenliğe ve kı
demli üsteğmenlikte de üç yıl bekledikten sonra 
yeterlikleri sicillen onananlar yüzbaşılığa terfi 
ettirilirler. 

Tahsil süreleri 5 yıl olan fakülteleri bitiren
ler bir yıl, tahsil süreleri dört yıl olan fakülte
leri bitirenler iki yıl, tahsil süreleri üç yıl olan fa
külteleri bitirenler de üç yıl sonra yeterlikleri sicil
len onanmak şartiyle üsteğmenliğe ve üsteğmen
likte altı yıl kalıp yeterlikleri sicil ile onananlar 
da yüzbaşılığa terfi ettirilirler. 

Tahsil süreleri 6 yıl olan fakülteleri bitiren
ler 3 yıl ve diğerleri üsteğmenliğe terf ilerine ka
dar sınıflarına göre tatbikat okulları, hastane
ler, kimyahane ve lâboratuvarlarda, kıta veya 
müesseselerdeki hizmetleri Millî Savunma Ba
kanlığınca tertip ve tanzim olunur. 

Tatbikat okullarında muvaffakiyetle imtihan 
veremiyenlerin kıtalarda ve hastanelerde yeter
likleri tasdik edilinceye kadar üsteğmen rütbesi
ne terfileri yapılmaz. 
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rütbesi verilir. Bunlardan terfi şartlarını haiz 
olanlar, altı ayı tamamlayınca teğmenliğe nas-
bolunurlar. 

Muhtelif sınıf okullarında devamsızlığından 
veya uygunsuz hallerinden dolayı okul idare
since kendi devrelerinde tahsile devamları caiz 
görülmiyenlerle imtihanda muvaffak olamadık
larından dolayı devrelerinde tahsil haklarını 
kaybedip sonraki devreye iştirak ettirilmek üze
re kıtaya verilen subayların üsteğmenliğe terfi
leri, kıta sicilleri uygun olsa bile, tahsillerini 
normal bitiren emsallerinden bir yıl sonraya bı
rakılır. 

F) Üniversitelerin muhtelif fakültelerini 
Millî Savunma Bakanlığı adına bitirenlere teğ
menlik rütbesi verilir. Bunlardan tahsil süreleri 
altı yıl olan fakültelerden çıkıp teğmenlikte 
bir yılı bitirerek yeterlikleri tasdik edilenler, 
üsteğmen ve iki yıl sonra kıdemli üsteğmen 
olurlar. 

Tahsil süreleri beş yıl olan fakülteleri biti
renler bir yıl, tahsil süreleri dört yıl olan fakül
teleri bitirenler iki yıl, tahsil süreleri üç yıl olan 
fakülteleri bitirenler de üç yıl sonra yeterlikleri 
sicilleri aranmak şartiyle üsteğmen olurlar. 

Tahsil süreleri altı yıl olan fakülteleri biti
renlerin üç yıl olarak ve diğerlerinin üsteğmen
liğe terfilerine kadar, sınıflarına göre tatbikat 
okullarında, hastanelerde, kimyahanelerde ve 
lâboratuvarlarda, kıta veya müessseelerdeki hiz
metleri Millî Savunma Bakanlığınca düzenlenir. 

Tatbikat okullarında muvaffakiyetle imti
han veremiyenlerin kıtalarda ve hastanelerde 
yeterlikleri tasdik edilinceye kadar üsteğmenlik 
rütbesine terfileri yapılamaz. 
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MADDE 3. — 4273 sayılı Kanunun 28 . IV . 
1944 tarihli ve 4554 sayılı Kanunla değiştirilen 
11 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

(Madde 11. — Hiçbir subay mensup olduğu 
sınıfın kıtasında rütbesine ait asgari müddetin 
en az üçte biri kadar fiilî olarak hizmet etme
dikçe terfi edemez. Ancak aşağıdaki fıkralarda 
yazılı olanlar müstesnadır. 

A) Kurmay binbaşılar için işbu kıta hiz
meti bir senedir; 

B) Yarbayların kıta hizmeti en az bir yıl
dır; 

C) Kurmay albayların alay komutanlığın
da bulunacakları en az süre iki senedir; 

D) (Jandarma stajyerlerinin piyade kıtala
rındaki hizmetleri ve) mühendis subayların kı
talardaki staj müddetleri altı aydır. 

Bu müddetler kurmay subaylar ve mühendis 
subaylar için harbde hâsıl olacak ihtiyaca göre 
Harb Kuvvetleri Genel Komutanlığınca lüzumu 
kadar azaltılabilir. 

Teğmen ve üsteğmen rütbesinde olan havacı 
subayların terfileri için rütbelerine mahsus 
enaz müddetin hesabında kara ve hava sınıfla
rı kıtalarında yapacakları hizmet müddetlerinin 
mecmuu bilfiil kıta hizmetinden sayılır. 

Sıhhi raporlarla veya okulca tasdik edilen 
gayretine rağmen uçuculuk ve makinistlikteki 
istidatsızlığı dolayısiyle hava sınıfından başka 
sınıfa nakledilmeleri bu sınıftaki terfi şartla
rını tamamladıktan sonra emsali nasıplılarm ter
fi tarihinden itibaren terfi ettirilirler. 

Bilfiil uçucu olup sıhhi duumları sebebiyle 
veya yıpranarak uçuculuk kudretini kaybeden 
veya uçucu kıta komutanlığında inkişaf edemi-
yeceği siciliyle anlaşılan hava subayları ile 
mevcut hava makine subayları hava kadrosu 
dahilindeki faal kıta veya yer hizmetlerinde üst
lerinden aldıkları veya alacakları sicilleri üze
rine ve kara ordusu emsali nasıpları geçmemek 
şartiyle terfi ederler. 

Sınıümda kadro mucibince rütbesinin, mu
kabili kıta bulunmıyan subayların terfileri üst
lerinden alacakları siciller üzerine yapılır. Harb 
Akademisi ve Yüksek Levazım Okulu tahsilinde 
bulunan subaylarla Kurmay stajiyerleri ve Kur-

( S. Sa; 

M. S. K. 

MADDE 3. — 4273 sayılı Kanunun 28 . IV . 
1944 tarihli ve 4554 sayılı Kanunla değiştirilen 
11 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

(Madde 11. — Hiç bir subay mensup olduğu 
sınıfın kıtasında rütbesine ait asgarî müddetin 
en az üçte biri kadar fiilî olarak hizmet etmedik
çe terfi edemez. Ancak aşağıdaki fıkralarda 
yazılı olanlar müstesnadır. 

A) Kurmay binbaşılar için işbu kıta hiz
meti bir senedir. 

B) Yarbayların kıta hizmeti en az bir yıl
dır. 

C) Jandarma subaylarının stajı 5061 sayılı 
Kanun hükümleri dairesinde cereyan eder. Mü
hendis subayların kıtalardaki staj müddetleri al
tı aydır. 

Bu müddetler Kurmay subaylar ve mühen
dis subaylar için harbde hâsıl olacak ihtiyaca 
göre Harb Kuvvetleri Genel Komutanlığınca lü
zumu kadar azaltılabilir. 

Teğmen ve üsteğmen rütbesinde olan havacı 
subayların terfileri için rütblerine mahsus en 
az müddetin hesabında kara ve hava sınıfları 
kıtalarında yapacakları hizmet müddetlerinin 
mecmuu bilfiil kıta hizmetinden sayılır. 

Sıhhi raporlarla veya okulca tasdik edilen 
gayretine rağmen uçuculuk ve makinistlikteki 
istidatsızlığı dolayısyile hava sınıfından başka 
sınıfa nakedilender bu sınıftaki terfi şartlarını 
tamamladıktan sonra emsali nasıblıların- terfi 
tarihinden itibaren terfi 'ettirilirler. 

Bilfiil uçucu olup sıhhi durumları sebe
biyle veya yıpranarak uçuculuk kudretini kay
beden veya uçucu kıta komutanlığında inkişaf 
edemiyeceği siciliyle anlaşılan hava subayları 
ile mevcut hava makine subayları hava kad
rosu dahilindeki faal kıta veya yer hizmetle
rinde üstlerinden aldıkları veya alacakları si
cilleri üzerine ve kara ordusu emsali nasıblıları 
geçmemek şartiyle terfi ederler. 

Akademi tahsilinde bulunan subaylarla kur
may stajiyerler ve kurmay subaylarının Aka
demiye girecekleri de bu okula girmezden 'evvel 
tahsil esnasında ve tahsilden sonra memur edi
lecekleri muhtelif muharip kıta komutanlıkla-
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MADDE 3. — 4273 sayılı Kanunun 11 nci 
maddesinin (B) fıkrası aşağıdaki şekilde değiş- I 
tirilmiş ve bu maddeye (E) fıkrası eklenmiştir: 

B) Yarbayların kıta hizmeti en az bir se
nedir» 

E) Yeni silâh ve malzeme eğitimi ile gö
revli kurs ve okullarda bulunan (Kara ve ha
vada yarbaya kadar - yarbay dâhil -, denizde 
binbaşıya kadar - binbaşı dâhil - ) subaylardan 
bulundukları görevlerden ayrılmaları mahzurlu I 
görülecek olanlar, bu yerlerden alacakları sicil- I 
lere göre terfi ettirilir. Ancak bu gibilerin bir 
evvelki rütbede yaptırılmıyan kıta hizmetinin 
tamamını yeni terfi ettikleri rütbede ve yeni 
rütbenin kıta hizmetine ilâveten yapmaları mec
buridir. (Kıta hizmetinden istisna yalnız bir 
rütbe içindir.) 

Kıtaya çıkarılmadan terfileri gerekenler Ge
nelkurmay Başkanlığının ismen teklifi ve Millî 
Savunma Bakanlığının onayı ile yapılır. 
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may subaylarımın Akadetmiye ve Yüksek Leva
zım Okuluna girecekleri de bu okula girmezden 
evvel tahsil esnasında ve tahsilden sonra memur 
edilecekleri muhtelif muharip kıta komutanlık-
îarındaki ve levazım için kıta sayılan yerlerdeki 
hizmetleri dahi esas sınıfları kıta hizmetlerin
den sayılır. 

Yardımcı sınıflar mensuplarından Harb Aka
demisini muvaffakiyetle bitirenler piyade sı
nıfına nakledilirler. Bu nakilden evvel yardım
cı sınıf kıtalarında geçen hizmetleri kıta hiz
metinden sayılır. Ancak terfi için piyade sını
fında bir sicil süresi bulunup uygun sicil almak 
şarttır. 

Mütehassıs tabip ve veteriner ve kimyager
lerin hastanelerle bakteriyologihane ve seroloji-
hanelerdeki uzmanlık hizmetleri kıta olarak ka
bul edilir. Harb Sanayii ve harita sınıflarına 
mensup subaylar sınıflarına ait kadro dâhilinde 
üstlerinden alacakları siciller üzerine terfi eder
ler. Ancak birinci fıkrada yazılı kıta subayların
dan başka aynı fıkradaki emsali nasıplılardan 
evvel terfi edemezler. 

Yeni silâh ve malzeme eğitimi ile görevli kurs 
ve okullarda bulunan (Kara ve havada yarbaya 
kadar) «yarbay dâhil» denizde binbaşıya kadar 
«Binbaşı dâhil» ) subaylardan ayrılmaları mah
zurlu görülecek olanlar bulundukları yerlerden 
alacakları sicillere göre yükseltilirler. Ancak 
bu gibilerden bir evvelki rütbede yapamadıkla
rı kıta hizmetinin tamamını yeni terfi ettikleri 
rütbede ve yeni rütbesinin kıta hizmetine ilâ
veten yapmaları mecburidir. Bu suretle kıta hiz
metinden istisna yalnız bir rütbe içindir. Kıta
ya çıkarılmadan terfileri gerekenler Genelkur
may Başkanlığının ismen teklif ve Millî Savun
ma Bakanlığının onayı ile yapılır.) 

MADDE 4. — 4273 sayılı Kanunun 12 . VII . 
1943 tarihli ve 4460 ve 5 . V . 1947 tarihli ve 
5043 sayılı kanunlarla değiştirilen 16 ncı mad
desinin (1) numaralı bendi ile (A, B, C, D) fık
raları aşağıdaki, şekilde değiştirilmiştir: 

(1. Harb akademilerini başarı ile bitiren 
subaylara aşağıdaki kıdem zamları verilir: 

A) Bir yıl süreli kara ,deniz ve hava harb 
akademilerini başarı ile bitiren subaylara bir 
JTİ; 

14 — 
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rmdaki hizmetleri dahi esas sınıfları kıta hiz-
j metlerinden sayılır. 
i Yardımcı sınıflar mensuplarından Ilarb Aka

demisini muvaffakiyetle bitirenler piyade sını
fına nakledilirler. Bu nakilden evvel yardımcı 
sınıf kıtaarında geçen hizmeteri kıta hizmetin-

j den sayılır. Ancak terfi için piyade sınıfında 
I bir sicil süresi bulunup uygun sicil almak şart-
j tır. 

Mütahassıs tabip ve veteriner ve kimyager
lerin hastanelerle bakteriyolojihane ve sereloji-
hanelerdeki uzmanlık hizmetleri kıta olarak ka
bul edilir. Harb sanayii ve harita ve ordu - do
natım sınıflarına mensup subaylar sınıflarına 
ait kadro dâhilinde üstlerinden alacakları sicil-

! 1er üzerine terfi ederler. Ancak birinci fıkrada 
yazılı kıta subaylarından başka aynı fıkradaki 

i emsali nasıplılardan evvel terfi edemezler. 
Yeni silâh ve malzeme eğitimi ile görevli 

kurs ve okullarda bulunan (Kara ve havada 
yarbaya kadar) «Yarbay dâhil» denizde binba
şıya kadar «Binbaşı dâhil» subaylardan ayrıl-

| maları mahzurlu görülecek olanlar bulundukla-
j rı yerlerden alacakları sicillere göre yükseltilir-
( 1er. Ancak bu gibilerden bir evvelki rütbede 
I yapamadıkları kıta hizmetinin tamamını yeni 
I terfi ettikleri rütbede ve yeni rütbesinin kıta 
I hizmetine ilâveten yapmaları mecburidir. Bu su-
I retle kıta hizmetinden istisna yalnız bir rütbe 
I içindir. Kıtaya çıkarılmadan terfileri gereken* 
' 1er Genelkurmay Başkanlığının ismen teklif ve 

Millî Savunma Bakanlığının onayı ile yapılır. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 neti maddesi 
aynen kabul olunmuştur. 
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MADDE 4. — 4273 sayılı Kanunun 16 ncı 
maddesinin bir numaralı bendinin A, B, C, D, 
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

1. Harb akademilerini bitiren subaylara 
aşağıdaki kıdem zamları verilir: 

A) Bir yıl süreli kara, deniz, ve hava harb 
akademilerini başarı ile bitiren subaylara bir 
yıl; 

B) İki yıl süreli müşterek Harb Akademi
sini başarı il« bitiren subaylara bir yıl ve bun- | 
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B) îki yıl süreli müşterek Harb Akademi

sini başarı ile bitiren subaylara bir yıl ve bun
lardan Genelkurmayın talimatı veçhile çeşitli 
kurmay görevlerini ikmal eden ve buralarda 
ehliyet gösterenlere ayrıca bir yıl; 

C) Bir yıl süreli Yüksek Komuta Akade
misini başarı ile bitiren kurmay ve sınıf subay
larına bir yıl 

Kıdem zammı verilir. 
D) (A) ve (B) fıkralarında yazılı kıdem 

zamları yarbay rütbesinden yukarı rütbede bu
lunan subaylara verilmez.) 

MADDE 5. — 4273 sayılı Terfi Kanununun 
17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir : 

(Madde 17. — Terfiler her yıl 30 Ağustos 
Zafer Bayramı günü o yıl için muteber kadro
lardaki açıklara her sınıf ve rütbe için terfi 
muvazenesini sağlıyan mahrut esaslarının mev
cut subay adedine göre icap ettirdiği nispetle
ri geçmemek şartiyle yapılır. 

Her rütbe mevcudunu tahdit eden bu nis
petler ilişik cetvelde gösterilmiştir. 

Birinci sınıf yargıçlardan Askerî Yargıtay 
üyesi olarak seçilmiş olanların bir üst derece
ye terfileri de aynı nasıplı bütün yargıçlar ara
sındaki kıdem sırasına ve terfi şartlarını haiz 
olmasına bağlıdır.) 

GEÇİCİ MADDE 1. — Mevcudun mahruta 
intibakı albay ve daha yukarı rütbelerde terfi
leri de telif edecek şekilde Bakanlar Kurulun
ca tesbit edilecek plân dâhilinde ve en az süre 
içinde tahakkuk edinceye kadar fiilî kadrolar 
5 nci maddeye ilişik cetveldeki nispetlerden 
çok olabilir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 1948 ve 1949 öğre
tim yılında b&şhyan ikişer yıllık Harb Akade
milerini başarı ile bitirenlere bir yıl, bunlardan 
iki yıl içinde Genelkurmayın talimatı veçhile 
geçitli kurmay görevlerini ikmal eden ve bura
larda yeterlik gösterenlere ayrıca iki yıl kıdem 
zammı verilir. Bü gibilerden Yüksek Komuta 
Akademisini bitirenlere 16 nci maddenin (C) 
fıkrası gereğince bir yıl daha kıdem zammı ve
rili*. 

10 — 
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MADDE 5. — Hükümetin 5 nci maddesi 
aynen kabul olunmuştur. Ek cetvelde değişiklik 
yapılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Hükümetin geçici 
1 nci maddesi aynen kabul olunmuştur. 

I 

GEÇİCİ MADDE 2. — Hükümetin geçici 
2 nci maddesi aynen kabul olunmuştur. 
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lardan Genelkurmayca tesbit edilen esaslara 
. göre çeşitli kurmay görevlerini ikmal edip bura
larda ehliyet gösterenlere ayrıca bir. yıl; 

C) Bir yıl süreli Yüksek Komuta akademi
sini başarı ile bitiren kurmay ye sınıf subaylarına I 
bir yıl kıdem zammı verilir; 

D- (A) ve (B) fıkralarında yazılı kıdem 
samları, yarbay rütbsinden yukarı rütbelerde 
bulunan subaylara verilmez. I 

MADDE 5. — 4273 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 17. — Terfiler her yıl 30 Ağustos 
Zafer Bayramı günü o yıl için mevcut kadrolar
daki açıklara ve her sınıf ve rütbe için terfi mu
vazenesini sağlıyan mahrut esaslarmm, subay 
adedine göre, icabettirdiği nispetleri geçmemek 
üzere yapılır. 

Her rütbe mevcudunu tahdit eden bu nispet
ler ilişik cetvelde gösterilmiştir. 

Birinci sınıf yargıçlardan askerî Yargıtay 
üyesi olarak seçilmiş olanların bir üst dereceye 
terfileri de aynı nasıplı bütün yargıçlar arasın
daki kıdem sırasına ve terfi şartlarını haiz bu
lunmalarına bağlıdır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Mevcudun mahruta 
intibakı, Albay ve daha üst rütbelerde terfileri 
de telif edecek şekilde ve Bakanlar Kurulunca 
tesbit edilecek esaslar dâhilinde tahakkuk edin
ceye kadar fiilî kadrolar beşinci maddede sözü 
edilen cetveldeki nispetlerden çok olabilir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 1948 ve 1949 öğretim 
yılında başlıyan ikişer yıllık Harb Akademilerini 
başarı ile bitirenlere bir yıl; bunlardan Genel
kurmayca tesbit edilen esaslara göre en çok iki 
yıl çeşitli kurmay görevlerini ikmal eden ve bu
ralarda yeterlik gösterenlere ayrıca iki yıl ve 
bunlardan Yüksek Komuta akademilerini biti
renlere 16 ncı maddenin (C) fıkrası gereğince 
bir yıl daha kıdem zammı verilir. 
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GEÇÎCI MADDE 3. - Kaldırılan üç yıllık: 
Kara, Deniz ve Hava Harb Akademilerini ba
şarı ile bitirenlere bir yıl, bunlardan iki yıl 
içinde Genelkurmayın talimatı veçhile kurmay 
görevlerini ikmal ve buralarda yeter'ik göste
renlere iki yıl kıdem zammı verilir. (Bu zam
mın bir yılı ile terfi derecesine girenlerin geri 
kalan kıdemleri yeni rütbelerinde yürütülür.) 
Üç yıllık Akademi tahsia görenlerden kurmaylı
ğı onananlara (Tez talimatına göre) verilecek 
tezi başariyle yazan ve liyakatleri üstleri tara
fından sırası ile onananlara bir yıl daha kıdem 
zammı verilir. Bunlardan Yüksek Komuta Aka
demisini bitirenlere ayrıca kıdem zammı veril
mez. 

MADDE 6. 
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 7. — Bu kanun hükümlerini Millî 
Savunma Bakanı yürütür. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çalar 

Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Vedat Dicleli 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Satır 

İşletmeler Bakanı 
Münir Birsel 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Nihat Erim 
Adalet Bakanı 

Fuad Sirmen 
içişleri Bakanı 

E. Erişirğil 
Maliye Bakanı 

/ . R. Aksal 
Bayındırlık Bakanı 

Ş. Adalan 
Sa. ve So. Y. Bakam 

Dr. K. Bayizit 
Tarım Bakanı 

Gavid Oral 
Çalışma Bakanı 

Be§at Ş. Sirer 

M. & K. 

GEÇtGl MADDE 3. — Hükümetin 
3 ncü maddesi aynen kabul olunmuştur. 

geçici 

MADDE 6. — Hükümetin 6 ncı maddesi 
aynen kabul olunmuştur. 

MADDE 7. — Hükümetin 7 nci maddesi 
aynen kabul olunmuştur. 
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GEÇÎCÎ MADDE 3. — Üç yıllık 'Kara, De-
niz ve Hava Harb Akademilerini başarı ile bi
tirenlere bir yıl; bunlardan, Genelkurmayca tes-
bit edilen esaslara göre iki yıl içinde kurmay 
görevlerini ikmaL ederek buralarda yeterlik gös
terenlere iki yıl kıdem zammı verilir. Bu zam
mın bir yılı ile terfi, edeceklerin geriye kalan 
kıdemleri yeni rütbelerinde yürütülür. 

Üç yıllık akademi tahsilini görenlerden kur
maylığı onananların tezlerini başarı ile verip li-
yakatleri üstleri tarafından sırasiyle onananlara 
bir yıl daha kıdem zammı verilir. Bunlardan 
Yüksek Komuta Akademisini bitirenlere ayrıca 
kıdem zammı verilmez. 

GEÇÎCÎ MADDE 4. — Bu kanunun neşrin
den evvelki bekleme sürelerine göre çeşitli sebep
lerle emsalinden geç terfi etmiş olanlar, bu ka
nunla tesbit edilen sürelerden faydalanarak em
salinden daha evvel terfi edemezler. 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. | 

MADDE 7. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 
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Eüküm&tin teklifine bağlı cetvel 

Beşinci maddeye ek cetvel 

I - General ve amirallerin (Ve eşidi askerî 
memurların) mevcudu; muharip sınıfında; ka
ra, deniz ve hava teşkillerindeki kendi muharip 
sınıf subay yekûnunun, 

Yardımcı sınıflarda; aynı sınıflara mensup 
bütün sınıf subayları yekûnununfc-

Askerî mühendis; yargıç ve askerî öğretmen
lerde; aynı sınıfa mensup bütün askerî memur
ları yekûnunun, , 

Yüzde birini geçmez. 
II - Generallerin ve amirallerin kendi arala

rında general ve amiral mevcuduna göre nispet
leri (Kara, deniz ve hava) 

Orgeneral, oramiral : General mevcudunun 
% 7 si, 

Korgeneral, koramiral : General mevcudunun 
% 13 ü, 

Tümgeneral, tümamiral : General mevcudu
nun % 28 i, 

Tuğgeneral, tuğamiral : General mevcudunun 
% 52 dir. 

III - Albaylar : Kendi sınıf subay mevcudu
nun % 4 ü, 

Yarbaylar : Kendi sınıf subay mevcudunun 
% 10 u, 

Binbaşılar : Kendi sınıf subay mevcudunun 
% 16 sı, 

Yüzbaşılar : Kendi sınıf subay mevcudunun 
% 23. 

Asteğmen - Üsteğmen : Kendi sınıf subay 
mevcudunun % 47 si, 

Hava sınıfında bu yüzde nispetler uçucu ve 
yer subayları yekûnuna göre bir arada hesap 
edilir. 

IV - Fakültelerden neşet eden subay, yük

sek mühendis, tabip, eczacı, dişçi, kimyager, ve
terinerlerin yüzde nispetleri : 

Albaylar : Kendi sınıf subay mevcudunun % 
7 si, 

Yarbaylar : Kendi sınıf subay mevcudunun 
% 17 si, 

Binbaşılar : Kendi sınıf subay mevcudunun 
% 22 si, 

Teğmen - Yüzbaşı : Kendi sınıf subay mev
cudunun % 54 ü. 

V - Askerî memurların »yüzde nispetleri .-
Birinci sınıf askerî memur : Kendi sınıf me

mur mevcudunun % 4 ü, 
îkinci sınıf askerî memur : Kendi sınıf me

mur mevcudunun % 10 u, 
8 - 3 ncü sınıf askerî memur : Kendi suııf 

memur mevcudunun % 86 sı, 
8 - 3 ncü sınıflardaki terfiler eşidi bulunan 

subayların yüzde nispetlerini geçemez. 
VI - Fakültelerden neşet eden askerî yük

sek mühendis - Mühendis, yargıç ve askerî öğ
retmenlerin yüzde nispetleri • 

Birinci sınıf askerî memur : Kendi sınıf as
kerî memur mevcudunun % 7 sı, 

îkinci sınıf askerî memur : Kendi sınıf as
kerî memur mevcudunun % 17 si, 

7 - 3 ncü sınıf askerî memur : Kendi sınıf 
askerî memur meveudunun % 76 sı, 

7 - 3 ncü sınıflardaki terfiler eşidi bulunan 
subayların yüzde nispetlerini geçemez. 

VII - Her üç kuvvet emrinde bulunan yük
sek mühendis, levazım, tabip, kimyager, dişçi, 
eczacı, veteriner subayların yüzde nispetleri sı
nıfları içinde bir arada, askerî memurlar kaza 
sınıfları içinde bir arada hesap edilir. 
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Millî Savunma Komisyonunun değiştiricine 

bağlı cetvel 

Beşinci maddeye ek cetvel 

1. General -ve amirallerin (ve eşidi askerî 
memurların) mevcudu; muharip sınıfında; Kara, 
Deniz ve Hava teşkillerindeki kendi muharip sı
nıf subay yekûnunun; 

Yardımcı sınıflarda; aynı sınıflara mensup 
bütün sınıf subayları yekûnunun» 

(Askerî mühendis hariç) aynı sınıfa mensup 
bütün askerî memurları (ve askerî öğretmen
lerde) yekûnunun,, 

Yüzde birini geçemez. 
II - Generallerin ve amirallerin kendi arala

rında general ve amiral mevcuduna göre nispet
leri (Kara, Deniz ve Hava) 

Orgeneral, oramiral : General mevcudunun 
%7 si, 

Korgeneral, koramiral : General mevcudunun 
%13 ü, 

Tümgeneral, tümamiral: General mevcudunun 
% 28 i, 

Tuğgeneral, Tuğamiral: General mevcudunun 
% 52 sidir. 

Üst ve ast subaylarla eşidi askerî memurla
rın % nispetleri Sicil Yönetmeliğinde gösterilir. 
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Bütçe Komisyonunun del 

5 noi maddeye 

I - General ve Amirallerin (ve eşidi askerî 
memurları) mevcudu; 

Muharip sınıflarda; Kara, Deniz ve Hava 
teşkillerindeki kendi muharip sınıf subay yekû
nunun ; 

Yardımcı sınıflarda Aynı sınıflara mensup 
bütün sınıf subayları yekûnunun, 

Askerî mühendis, yargıç ve askerî öğretmen
lerde aynı sınıfa mensup bütün askerî memur
ları yekûnunun, 

% birini geçemez. 
II - Generallerin ve Amirallerin kendi ara

larında General ve Amiral mevcuduna göre nis
petleri (Kara, Deniz ve Hava) 

Orgeneral, Oramiral : General mevcudunun 
% 7 si, 

Korgeneral, Koramiral : General mevcudu
nun % 13 ü, 

Tümgeneral, Tümamiral : General mevcudu
nun % 28 i, 

Tuğgeneral, Tuğamiral : General mevcudu
nun % 52 sidir. 

III - Albaylar : Kendi sınıf subay mevcu
dunun % 4 ü, 

Yarbaylar : Kendi sınıf subay mevcudunun 
% 10 u, 

Binbaşılar : Kendi sınıf subay mevcudunun 
% 16 sı, 

Yüzbaşılar : Kendi sınıf subay mevcudunun 
% 23 ü, 

Asteğmen, Üsteğmen : Kendi sınıf subay 
mevcudunun % 47 si, 

Hava sınıfında bu yüzde nispetler uçucu ve 
yer subayları yekûnuna göre bir arada hesap 
edilir. 

IV - Fakültelerden neşet eden subay, yük-

iştirişine bağlı cetvel 

ilişik cetvel 

sek mühendis, tabip, Eczacı, Dişçi, Kimyager, 
veterinerlerin % nispetleri : 

Albaylar : Kendi sınıf subay mevcudunun 
% 7 si, 

Yarbaylar : Kendi sınıf subay mevcudunun 
% 17 si, 

Binbaşılar : Kendi sınıf subay mevcudunun 
% 22 si, 

Teğmen, Yüzbaşı : Kendi sınıf subay mev
cudunun % 54 ü, 

V - Askerî memurların % nispetleri: 
Birinci sınıf askerî memur: Kendi sınıf mev

cudunun % 4 ü, 
İkinci sınıf askerî memur : Kendi sınıf mev

cudunun % 10 u, 
8 : 3. sınıf askerî memur: Kandi sınıf mev

cudundan % 86 sı, 
8 : 3. sınıflardaki terfiler eşidi bulunan su

bayların % nispetlerini geçemez. 
VI - Fakültelerden neş'et eden, askerî yük

sek mühndis - mühndis, yargıç ve askerî öğret
menlerin % nispetleri: 

Birinci sınıf askerî memur: Kendi sınıf as
kerî memur mevcudunun % 7 si, 

İkinci sınıf askerî memur: Kendi sınıf as
kerî memur mevcudunun.% 17 si, 

7 : 3 . sınıf askerî memur : Kendi sınıf askerî 
memur mevcudunun % 76 sı, 

7 : 3. sınıflardaki terfiler eşidi bulunan su
bayların % nispetlerini geçemez. 

VII - Her üç kuvvet emrinde bulunan yük
sek mühendis, levazım tabip, kimyager, dişçi, 
eczacı, veteriner subayların % nispetleri sınıf
ları içinde bir arada, askerî memurlar keza 
sınıfları içinde bir arada hesap edilir. 

( & Sayısı : 229 ) 



S. Sayısı: 233 
Subay ve Askerî memurların aylıkları hakkındaki 3661 sayılı Ka
nunda değişiklik yapılmasına dair olan 4989 sayılı Kanunun 1 nci 
ve 4600 sayılı Kanunun 3 ncü maddelerinin değiştirilmesi ve bu ka-
nuna geçici iki madde eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ve Millî 

Savunma ve Bütçe Komisyonları raporları (1 /694) 

T. C. 
Başbakanlık 1 . II . 1950 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayt : 71-1535 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Subay ve Askerî memurların maaşlarına dair 4988 sayılı Kanunun birinci maddesiyle 4600 sa
yılı Kanunun üçüncü maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna geçici iki madde eklenmesi hakkın
da Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 2(i . I . 1950 tarihinde Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu saygılarım
la arzederim. 

Başbakan 
Ş. GünaJtay 

GEREKÇE 

1. Türkiye Cumhuriyeti Ordusunun seferde en az; bir misli artmasa gerekmekte olduğuna 
göre sefer teşkilâtının alay, tabur ve bölük komutanları ile takım komutanlarından hiç olmazsa 
birisinin muvazzaf subay olarak barışta elde bulundurulması zarureti vardır. 

2. Bu teşkilâtı karşılıyacak subay mevcudunun teşekkül edebilmesi ve her rütbede subayların 
bir üst rütbeye kâfi derecede yetişebilmesi keyfiyeti heı rütbedeki, bekleme müddetlerini yeniden 
düzenlenmesi mecburiyetini ortaya koymuştur, işte bu sebeplerle bugün yeniden kurulmakta olan 
ordunun teşkilât kadroları bekleme sürelerini asteğmen ve teğmenler için dört sene, üsteğmenler 
için altı sene, yüzbaşı ve binbaşı, yarbaylar için altışar sene albaylar için de üç sene olarak tesbi-
tini zaruri kılmaktadır. 

Bilhassa ordunun temelini teşkil eden tak'm komutanı mevcudunu sefer teşkilâtında her bölükde 
bir muvazzaf takım komjıtanı bulundurabilecek miktarda subayın barışta elde bulundurulması 
ancak takım kumandanı bekleme müddetinin on yıla «'karılması suretiyle mümkün olmaktadır. 
Eski bekleme müddetleri dâhilinde bu mevcudun teinini Harb Okulundan fazla subay almakla 
mümkün olmakta ve bu takdirde de alman bu fazla mevcudun yukarı rütbelerdeki teşkilât kadrola
rının 'hazmedememesi yüzünden muhtelif rütbelerdeki tasfiye zaruretlerini meydana çıkarmakta 
ve bunun neticesi lüzumsuz: yere Devlet Hazinesine külfetler yükletilmesi lâzım gelmektedir. Esa
sen üsteğmenliğe ilâve edilen üç sene yüzbaşılıkta baremi ile beraber indirilmiş • ve kıdemli üsteğ
menliğe verilmiş olduğundan moral ve bütçe sarfiyat.' bakımından da bir fark yoktur. 

3. Bu kanun itasarısiyle üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı ve yarbay rütbelerinin bekleme süreleri altı
şar sene olacağından bu rütbeler, üsteğmen, kıdemli üsteğmen, yüzbaşı, kıdemli yüzbaşı, binbaşı, 
kıdemli binbaşı, yarbay, kıdemli yarbay namlariy!e ikişer kısma ayrılmış ve aynea barem derecesi 



ihdası mümkün olmadığından derecesi kıdemsiz yarbayla birleşen kıdemli yarbay ve eşitlerine (50) 
lira ve barem derecesi albayla birleşen Tuğgeneral ve eşitlerine (75) lira tazminat tesbit edilmiştir. 

4. Maaş yükselmelerine ehliyet esas tutulmuş olduğundan kıdemli üsteğmen, kjdemli^ yüzbaşı, 
kıdemli binbaşı ve kıdemli yarbay derecelerinin yükselmelerinde üst derece maaşına liyaktm tas
diki şart ittihaz edilmiştir. Şu kadar ki kıtadan sicil istihsali üst rütbeye terfi edecekler için mec
buri olup ayni rütbede kıdemleri itibariyle üst derece maaşı alacaklar içinde bulundukları görev
lerde üst derece maaşa ehliyetlerinin tasdiki kâfi görülmüştür. 

5. Tasarı kanun yürürlüğe girdiği tarihte üç seneyi tamamlamış olduklarından kıdemli bin
başı olanlardan ehliyetleri sicille tesbit edilerek ve rütbelerine mahsus bekleme sürelerini o rüt
beye nasıplan tarihinden itibaren tamamlıyarak kanunu veçhile üst rütbeye terfi edeceklerin kı
demli binbaşı derecelerinde geçirecekleri süre her neden ibaret olursa olsun terfi için lâzım, olan 
asgari süreyi rütbelerinde tamamlamış olduklarından terfi edecekleri rütbenin aylığını terfileri 
tarihinden itibaren almaları lâzım ve tabiî görüldüğünden bir tereddüde mahal kalmamak için ge
çici birinci madde eklenmiştir. 

6. Tasarı kanun yürürlüğe girdiği, tarihte yüzbaşı, kıdemli yüzbaşı ve önyüzbaşı olanlar üs
teğmenlikten yüzbaşılığa eski bekleme sürelerine göre terfi etmiş olduklarndan bunlar binbaşılığa 
terfi için 9 yıl ve kanun yürürlüğe girdiği tarihte albay rütbesinde bulunanlar keza yarbaylıktan 
albaylığa eski bekleme süresine göre terfi etmiş olduklarından albaylıkta altı yılı tamamladıktan 
sonra üst rütbeye terfi derecesine girmiş olacaklarından kanuna geçici 2. madde eklenmiştir. 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Millî Savunma Komisyonu 10 .II. 1950 

Esas No. 1/694 
Karar No. 23 

Yüksek Başkanlığa 

Subay ve askerî memurların maaşlarına dair 
4988 sayılı Kanunun birinci maddesiyle 4600 sa
yılı Kanunun 3 neü maddesinin ve bu kanuna ge
çici iki madde eklenmesi hakkında Millî Savun
ma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kuru
lunca 26 . T . 1950 tarihinde Yüksek Meclise sunu
lan ve 3 . I I . 1950 tarihinde Komisyonumuza 
havale buyuru!an Kanun tasarısı ve gerekçesi, 
Millî Savunma Bakanı ile temsilcileri ve Mali
ye Bakanlığı temsilcisi hııznriyle okunup incelen
di. 

Gerekçe ve temsilcilerin uzun izahatları ne
ticesinde bugünkü tekniğe nazaran subay rütbe-
leriyle bu rütbelerde bekleme müddetleri üzerin
de değişiklikler ve askerî baremde de bu değişik
liklerle mütenasip bâzı ilâveler yapılması lâzım -
geldiği anlaşılmıştır. 

Gerek Bakanın ve gerek temsilcilerin ve ko
misyon üyeleri arkadaşlarımızın uzun müzakere
leri neticesine ve beyan edilen misallere göre as

kerî baremle sivil barem arasında ordu mensup
ları aleyhine ehemmiyetli farklar bulunduğu bir 
kere daha tebarüz eylemiş bulunmaktadır. 

Yüksek tahsil yapmış sivil memurlar, yine 
yüksek tahsil yapmış ordu mensuplarına nazaran 
yüksek barem derecelerine ordu mensuplarından 
çok daha evvel eriştikleri, buna mukabil memle
ket müdafaası gibi en ağır bir yükü yüklenmiş 
ve bu uğurda her an hayat ve bütün mevcudiyetini 
feda etmekten çekinmiyecek olan ordu mensupları
nın emsallerine nazaran mağdur kalmaları tecviz 
edilemiyeceği kanaati izhar olunmuştur. 

Yabancı memleketlerde ordu mensuplarına 
verilen aylıklar hususi ve daha yüksek bir ba
reme tâbi olduğu da ayrıca tebarüz ettirilmiştir. 

Nitekim Hükümet tahdit edilmiş baremi aş
mak imkânını bulamamış olduğundan bâzı rüt
belere tazminat ilâve edilmesi zorunda kaldığı 
görülmüştür. Bununla beraber bu tazminatın, 
bunu almakta olan zatın emeklilik maaşı üze-

( S. Sayısı : 233 ) 
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rinde hesaba katılamıyacağı da aşikârdır. 

îşte hulasaten arzedilen bu hususlarda da 
anlaşılacağı üzere ordu bareminin; sivil bareme 
uyması lüzumu üzerinde ısrar edilerek yüksel -
tilmemesi doğru olmadığı' meydandadır. 

Bu mütalâa ve tartışmalar üzerine Millî Sa
vunma Bakanı; bütün bu eksiklik ve mağduri
yetleri önliyeeek yeni bir barem kanununun 
yakında Yüksek Meclise getirileceği ve Hükü
metin programında da bunun bir prensip olarak 
kabul edilmiş olduğunu beyan eylemesi üzerine; 
Hükümet teklifi; aşağıda arzedilecek bâzı mü
talâa, dilek ve değişikliklerle kabul edilmiştir. 

Şöyle ki ; 
1. Tuğgeneralle albay asli maaşları 100 ve 

tutarı 750 olmak üzere tesbit edilmiş ve tuğge
nerale ayrıca 75 lira tazminat verilmesi, 

2. Kıdemli yarbayla, yarbaya 90 lira asli 
maaş ve tutarı 625 lira olmak üzere maaş tahsis 
ve kıdemli yarbaya da ayrıca 50 lira tazmint 
verilmesi kabul edilmiştir. 

Her ne kadar aralarında 75 ve 50 lira gibi 
tazminat farklariyle bir üstünlük sağlanmış ise 
de bu tazminatların emeklilik hesabında dikkat 
nazara almamıyacağı ve bu yüzden tuğgeneral 
ve kıdemli yarbaylar ve emsallerinin mağdur 
oalcakları da aşikârdır. 

Bu 50 ve 75 lira tazminatların emeklilik 
hesabında dikkat nazara alınması için bu ka
nuna bir hüküm konulmasına da 5434 numaralı 
Eemekli Sandığı Kanununda mevcut bir hüküm 
mâni bulunmaktadır. 

Bu mevzu üzerinde yapılan görüşmeler sıra
sında Millî Savunma Bakanı bu gibilerin emekli
liğe ayrılmaları sırasında emeklilik maaşlarının 
bir üst derece maaş üzerinden hesaplanması hu
susu Maliye Bakanlığınca kararlaştırılmış oldu
ğu beyan edilmiş ve bu beyanın biran evvel 
tahakkuk ettirilmesi kaydiyle şimdilik bu taz
minatlarla iktifa edilmesi komisyonumuzca mü
nasip görülmüştür. 

3. Geçici ikinci maddenin son fıkrasında 
da ufak değişiklik yapılmıştır. 

4. 3661 sayılı Kanunun ikinci maddesinde 
(Terfi şartlarını haiz oldukları halde kadrolar
da münhal bulunmaması sebebiyle bir derece 
de rütbesine mahsus asgari müddetin . iki mis

lini geçmesine rağmen terfi edemiyenlere her 
derecede bir defaya mahsus olmak üzere üst de
rece maaşı verilir) hükmünün ve buna göre bir 
yüksek rütbe maaşı alanların hu knuanla ta
nınan müktesep haklarının mahfuz tutulması 
komisyonumuz üyelerinin çoğunluğunca; mu-
vafıkı madelet olacağı kabul edilmiştir. 

5. Kanunun 1 . VII . 1950 tarihinde yürür
lüğe girmesi bu tarihe kadar emekliye ayrıl
ması zaruri olan birçok subay ve askerî memur
ların mağdur olmalarına sebebiyet vereceği 
anlaşılmış ve bunun üzerinde yapılan uzun tar
tışmalar sonunda kanunun yayımı tarihinden 
yürürlüğe girmesi ittifakla kabul edilerek 
üçüncü madde bu suretle değiştirilmiştir. 

Bütçe Komisyonuna havale edilmek üzere 
Yüksek Başkanlğa sunulur. 

Millî Savunma Komisyonu Başkanı 
Kastamonu 

Korgl. A. Alptoğan 
Sözcü Kâtip 
Hatay Ankara 

Gl, E. Durukan * M. Aksoley 
imzada bulunamadı 

Ankara . Balıkesir 
Korgl. N. Tınaz Orgl. t. Çalışlar 

Çankırı Çankırı 
Dr. A. Arkan Gl. Z. Soy demir 

Erzincan Erzurum 
Z. Ağca E. S. Akgöl 

imzada bulunamadı 
Erzurum 

Generallere ait baremde görüşüm başkadır 
Gl. V. Kocagüney 

Gazianteb Gümüşane 
Gl. A. Atlı S. Erdoğan 

istanbul Kayseri 
Orgl. C. C. Toydemir Gl, S. Avgın 

imzada bulunamadı . 
Konya Ordu 

Dr. H. Alataş Amiral H. Gökdalay 
imzada bulunamadı 

Seyhan Van 
Vehbi Kocagüney'in fikrinde R. Oktar 

imza ederim 
S. Tekelioğlu 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/694 
Karar No. 102 

14 . Ill . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Subay ve Askerî memurların maaşlarına dair 
4988 sayılı Kanunun birinci maddesiyle 4600 sa
yılı Kanunun üçüncü maddesinin değiştirilme
si ve bu kanuna geçici iki madde eklenmesi hak
kında Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanıp 
Başbakanlığın 1 . İT . 1950 tarihli ve 71/1535 
sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan Ka-
ııun tasarısı Millî Savunma Komisyonu rapo-
riyle birlikte Komisyonumuza verilmekle Millî 
Savunma Bakanı Hüsnü Çakır ve Maliye Bakan
lığı adına Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü 
hazır oldukları halde inceleni]) görüşüldü. 

Ordunun subay kadrosunda, her rütbenin 
gerektirdiği miktar ve nispette subay bulundur
mak ve üst derecelere terfide bu nispetlerin mu
hafazası için muhtelif rütbelerdeki bekleme süre
lerinin subayların eğitimini ve yetiştirilmelerini 
aksatmadan ayarlamak ve bu suretle ordu kad
rosunun temelini teşkil eden teğmenliğin türlü 
kademelerinde ordunun sefer için ihtiyacı olan 
çekirdek kadrosunu daima el altında bulundur
mak üzere yeni bir tertip alınması gerekmiş olup 
Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanununda bu 
maksatla değişiklik yapılmasına dair Hükümetçe 
hazırlanan ve Komisyonumuzda görüşülmesi in
taç edilen diğer bir tasarı Yüksek Kamutaya su
nulmuş bulunmaktadır, 

Yapılan bu ayarlamanın neticesi olarak bâzı 
rütbelerin maaş asıllarında değişiklik yapılması 
ve bu sebeple- de bâzı rütbelerdeki subaylara ay
lık tazminatın verilmesi zaruretleri hâsıl olmuş
tur. Bunun neticesi olarak : 

— Üsteğmenlik altı yi La çıkarıldığından bu 
müddet ikiye ayrılmış ve üsteğmen eskisi gibi 35 
lirada bırakılmış ve ikinci kademeyi teşkil eden 
kıdemli üsteğmenlik ile kıdemli 6 ncı sınıf aske
rî memurların aylığı 40 liraya, çıkarılmıştır. 

— Bu değişiklik sebebiyle yüzbaşı ve beşinci 
sınıf askerî memur aylığı 40 liradan 50 liraya' 
ve kıdemli yüzbaşı ve 4 neü .sınıf askerî memur 
aylığı 50 liradan 60 liraya çıkarılmış, yüzbaşı

lıkta bekleme süresi 6 yıla indirildiğinden ön 
yüzbaşılık kademesi kaldırılmıştır. 

Binbaşılık ve 3 ncü sınıf askerî memurlarda 
değişiklik yapılmamıştır. Ancak bu rütbede bek
leme süresi 6 yıl olarak kabul edildiğinden kı
demli binbaşılık kademesi ihdas ve bu kademe
ye 80 lira asli maaş kabul edilmiştir. 

Yarbaylıkta bekleme süresi 6 yıl olduğuna 
göre bu. rütbe de iki kademeye ayrılmış ilk ka
demeye 90 lira ve ikinci kıdemli yarbaylık ka
demesine 90 lira asli maaş ve ayrıca 50 lira taz
minat kabul edilmiştir. 

Albaylık rütbesinin bekleme süresi 3 yıla in
dirilmiş ve eşit askerî memurlarla birlikte maaş 
derecesi 100 lira olarak tesbit edilmiştir. 

Tuğgeneral ve tuğamiral rütbelerinin ve eşit 
askerî memurların maaş aslı 100 lira olarak mu
hafaza edilmiş ve ayrıca 75 lira tazminat veril
mesi esası kabul edilmiştir. 

Diğer rütbelerde bir değişiklik yapılmamış
tır. 

Bu tasarının istilzam ettiği fazla ödeneğinx 

yıllık tutarı (9 816 529) lira ise de kanunun 
30 Haziran 1950 tarihinden tatbiki halinde bu 
yıj karşılanması gereken miktar (6 544 353) li
ra olup bunun (5 610 991) lirası 1950 yılı Büt
çesinde yapılan bâzı aktarmalarla temin edilmiş 
ve tasarıya bu maksatla üçüncü geçici madde 
\e aktarına cetveli eklenmiştir. Geri kalan öde
neğin. yıl içinde maaş tasarruflariyle karşılana
cağı anlaşılmıştır. 

Tasarının birinci maddesinden, Askerî Fab
rikaların İşletmeler Bakanlığına bağlanması ve 
bu tasarı ile ilgisi kalmaması sebebiyle buna 
dair kayıt çıkarılmıştır. 

Geçici birinci ve ikinci maddelerde bâzı ya
zı değişiklikleri yapılmış ve yürürlük madde
sinin tarihi 30 Haziran 1950 olarak değiştiril
miştir. 

Bu. esas dairesinde yeniden hazırlanan ka
nun. tasarısı Kamutayın onayına arzed.il m ek 

( S. Sayısı : 233 ) 

http://arzed.il


üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan Başkan V. Sözcü 
Mardin Diyarbakır Kastamonu 

B. Erten î. H. Tigrel M. Akalın 
Kâtip 

Ankara Amasya Ankara 
F. öymen A. K. Yiğitoğlu C. Gölet 

Aydın Bolu 
Yürürlük tarihine muhalifim C. S. Siren 

Gl. R. Alpman 

Diyarbakır Edirne Erzincan 
Ş. TJluğ M. İV. Gündüzalp N. Pekcan 

İsparta Kastamonu Kırşehir 
K. Turan T. Coşkan 8. Torgut 
Malatya Manisa Niğde 
M. S. Eti F. Kurdoğlu R. Gürsoy 

Ordu Samsun Seyhan 
H. Yalman M. A. Yörüker* A. R, Yüregir 

Urfa 
E. Tekeli 

( S. Sayısı : 233 ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

8wbay ve askerî memurların maaşlarına dair 
4989' sayılı Kanunun birinci maddesi ile 4600 
sayılı Kanunun üçüncü maddesinin değiştiril
mesine ve bu kanuna geçici iki madde eklenme

sine dair Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 28 . XII . 1946 tarihli ve 4989 
sayılı Kanunun birinci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 

Madde 1. — Kara, Deniz, Hava, Askerî Fab
rikalar, Harita subay ve. askerî memurlariyle 
(Askerî okullardaki sivil öğretmenler ve aylıklı 
sivil memurlar hariç) Jandarma, Gümrük su
baylarının maaş derecelerini ve her dereceye ait 
.aylık esaslariyle tutarları ve bu dereceye dâhil 
subay ve askerî memurlar aşağıda gösterilmiştir: 

D. Rütbe Aylık Tutarı 

1 Orgeneral, oramiral 
1 Korgeneral, koramiral ve eşi-

di as'kerî memurlar 
2 Tümgeneral, tümamiral ve eşi-

di askerî memurlar 
3 Tuğgeneral, tuğamiral ve eşi-

di askerî memurlarla albay ve 
birinci sınıf askerî memurlar 

4 Kıdemli yarbay, kıdemli ikin
ci sınıf askerî memur, yarfbay 
ve ikinci sınıf askerî memur
lar 

5 Kıdemli binbaşı ve kıdemli 
üçüncü sınıf askerî memurlar 

6 Binbaşı ve üçüncü sınıf askerî 
memurlar 

7 Kıdemli yüzbaşı ve dördüncü 
sınıf askerî memurlar 

8 Yüzbaşı ve 'beşinci sınıf aske
ri memurlar 

9 Kıdemli üsteğmen ve 'kıdemli 
altıncı sınıf askerî memurlar 

10 Üsteğmen ve altıncı sınıf aske
rî memurlar 

11 Teğmen Ve yedinci sınıf aske
rî memurlar 

12 Asteğmen ve sekizinci sınıf as
kerî memurlar 

13 As'kerî memur muavinleri 

150 1000 

150 1000 

125 875 

100 750 

90 625 

80 550 

70 475 

60 400 

50 350 

40 300 

35 250 

30 225 

25 200 
20 175 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN DEĞtŞ-
TİRİŞİ 

Subay ve Askerî Memurların Maaşlarına dair 
4989 sayılı Kanunun birinci maddesi ile 4600 sa
ydı Kanunun üçüncü maddesinin değiştirilmesi
ne ve bu kanuna geçici iki madde eklenmesine da

ir Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

birinci maddesi 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

S'Vİbay ve askerî memurların maaşlarına dair 
4989 sayılı Kanunun birinci maddesi ile 4600 
sayılı Kanunun üçüncü maddesinin değiştiril
mesine ve bu kanıma geçici maddeler eklenme

sine dair Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 28 . XII . 1946 tarihli ve 4989 
sayılı Kanunun birinci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 

Kara, Deniz, Hava, Harita subay ve askerî 
memurlariyle (Askerî okullardaki sivil öğret
menler ve aylıklı sivil memurlar hariç) Jandaır-

r ma, Gümrük subaylarının maaş derecelerini ve 
her dereceye ait aylık asıllariyle tutarları ve bu 
dereceye dâhil subay ve askerî memurlar aşağı
da gösterilmiştir. 

D. 

1 
1 

Rütto( Aylık Tutarı 

10 

11 

12 

13 

Orgeneral, oramiral 
Korgeneral, koramiral ve eşi-
di askerî memurlar 
Tümgeneral, tümamiral ve eşi-
di askerî memurlar 
Tuğgeneral, tuğamiral ve eşi-
di askerî memurlarla albay ve 
Ibirinci sınıf askerî memurlar 
Kıdemli yarlbay, kıdemli ikin
ci sınıf askerî memur, yarlbay 
ve ikinci sınıf askerî memur
lar 
Kıdemli binbaşı ve kıdemli 
üçüncü sınıf askerî memurlar 
Binbaşı ve üçüncü sınıf askerî 
memurlar 
Kıdemli yüzfoaşı ve dördüncü 
sınıf .askerî -memurlar 
Yüzhaşı ve beşinci sınıf aske
ri memurlar 
Kıdemli üsteğmen ve kıdemli 
altıncı sınıf askerî memurlar 
Üsteğmen ve altıncı sınıf aske
rî memurlar 
Teğmen Ve yedinci sınıf aske
rî memurlar 
Asteğmen ve sekizinci sınıf as
kerî memurlar 
Askerî memur muavini 

150 1000 

150 1000 

125 875 

100 750 

90 625 

80 550 

70 475 

60 400, 

50 350 

40 300 

35 250 

30 225 

25 200 
20 175 
(S. Sayısı: 233) 
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MADDE 2. — 21 . VI . 1944 tarihli ve 4600 
sayılı Kanunun 3. maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Madde 3. — Nasbından itibaren üç yılı ta-
mamlıyan ve bulundukları görevlerde bir üst 
derece maaşa liyakatleri üstleri tarafından ona
nan üsteğmenlere kıdemli üsteğmen denir. Bun
lara ve eşiti askerî memurlara 9. derece maaşı 
verilir. Naspmdan itibaren üç yılı tamamlıyan 
ve bulundukları görevlerde bir üst derece maa
şa liyakatleri üstleri tarafından onanan yüzbaşıla
ra kıdemli yüzbaşı denir. Bunlara ve eşiti askerî 
memurlara 7 nci derece maaşı verilir. Naspmdan 
itibaren üç yılı tamamlıyan ve bulundukları gö
revlerde bir üst derece maaşa liyakatleri üstle
ri tarafından tasdik edilen binbaşılara kıdemli 
binbaşı denir. Bunlara ve eşiti askerî memur
lara 5 nci derece maaşı verilir. Nasbından iti
baren üç yılı tamamlıyan ve bulundukları gö
revlerde bir üst derece maaşa liyakatleri üstleri 
tarafından tasdik edilen yarbaylara kıdemli 
yarbay denir. Bunlara ve eşiti askerî memurla
ra 4 ncü derece maaşı ve ayrıca 50 lira tazminat 
verilir. Tuğgenerallere ve eşiti askerî memurla
ra 3 ncü derece maaşı ve ayrıca 75 lira tazminat 
verilir. 

Üstleri tarafından rütbelerinin kıdemlilikle
rine liyakatleri onananlar onama tarihini takip 
eden ay başından itibaren bir üst derece maaşa 
müsthak olurlar. 

GEÇ.ÎCI MADDE 1. — Bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihi takip eden aydan itibaren cetvel
de gösterilen derece maaşları verilir. 

Evvelce üç yılı tamamlamış oldukları için 
kıdemli üsteğmen ,kıdemli binbaşı ve kıdemli 
yarbaylara eşit derece maaş alanlardan, ehli
yetleri sicilleri tesbit edilmek ve rütbelerine 
mahsus bekleme sürelerini o rütbeye ilk nasıp-
ları tarihinden itibaren tamamlamak suretiyle 
Terfi Kanunu gergince üst rütbeye terfi ede
cek olanlar, kıdemli üsteğmen, kıdemli binbaşı 
ve kıdemli yarbaylığa ve eşitliklerinde geçirdik
leri süre neden ibaret olursa olsun terfi ettik
leri derecenin aylığını alırlar. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihte yüzbaşı ve eşidi olanlar 8., kı-

( S. Sayısı : 233) 

M. S. K. 

MADDE 2. — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

ikinci maddesi 

GEÇİCİ MADDE 1. — Hükümetin Geçici 
nci maddesi aynen kabul edilmiştir.. 

GEÇlCÎ MADDE 2. — Bu kanun yürürlü
ğe girdiği tarihte yüzbaşı ve eşidi olanlar 8., ki-



B. K. 

MADDE 2. — 21 . VI . 1944 tarihli ve 4600 
sayılı Kanunun üçüncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Nasbmdan itibaren üç yılı tamamlıyan ve 
bulundukları görevlerde bir üst derece maaşa 
liyakatleri üstleri tarafından onanan üsteğmen
lere kıdemli üsteğmen denir. Bunlara ve eşiti 
askerî memurlara 9 ncu derece maaşı verilir. 
Nasbmdan itibaren üç yılı tamamlıyan ve bu
lundukları görevlerde bir üst derece maaşa 
liyakatları üstleri tarafından onanan yüzbaşı
lara kıdemli yüzbaşı denir. Bunlara ve eşiti as
kerî memurlara 7 nci derece maaşı verilir. Nas
bmdan itibaren üç yılı tamamlıyan ve bulun
dukları görevlerde bir üst derece maaşa liyakat-
ları üstleri tarafından tasdik edilen binbaşılara 
kıdemli binbaşı denir. Bunlara ve eşiti askerî 
memurlara 5 nci derece maaşı verilir. Nasbm
dan itibaren üç yılı tamamlıyan ve bulundukları 
görenlerde bir üst derece maaşa liyakatları 
üstleri tarafından tasdik edilen yarbaylara kı
demli yarbay denir. Bunlara ve eşiti askerî me
murlara 4 neü derece maaşı ve ayrıca 50 lira 
tazminat verilir. Tuğgenerallere tuğamirallere 
ve eşiti askerî memurlara 3 ncü derece maaşı ve 
ayrıca 75 lira tazminat verilir. 

Üstleri tarafından rütbelerinin kıdemlilik
lerine liyakatleri onananlar onama tarihini ta
kip eden ay başından itibaren bir üst derece 
maaşa müstehak olurlar. 

GEÇİCÎ MADDE 1. — Bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihi takip eden aydan itibaren cetvel
de gösterilen derece maaşları verilir. 

Evvelce üç yılı tamamlamış oldukları için 
kıdemli üsteğmen kıdemli binbaşı ve kıdemli 
yarbaylarla eşit derece maaşı alacaklardan, eh
liyetleri sicillen tesbit edilmek ve rütbelerine 
mahsus bekleme sürelerini o rütbeye ilk nasıp-
ları tarihinden itibaren tamamlamak suretiyle 
Terfi Kanunu gereğince üst rütbeye terfi edecek 
olanlar, kıdemli üst teğmen, kıdemli binbaşı 
ve kıdemli yarbaylıkta ve eşitlerinde geçirdik
leri süre neden ibaret olursa olsun terfi ettik
leri derecenin aylığını alırlar. 

GEÇtCt MADDE 2. — Bu kanunun yürürlü-
ğe girdiği tarihte yüzbaşı ve eşidi olanlar 8 nci, 
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demli yüzbaşı ve ön yüzbaşı ve eşidi olanlar 
7 nci derece maaşı alırlar. Bunlar 4273 sayılı 
Kanunun 5078 sayılı Kanunla değiştirilen 10 
neu maddesindeki cetvelde gösterilen sürelerini 
tamamladıktan sonra Terfi Kanunu gereğince 
binbaşılığa ve eşidi rütbeye terfi ederler. Yüz
başılıkta 6 yıl süre Terfi Kanunu gereğince kı
demli üsteğmenlikten yüzbaşılığa yükselenler
den başlar. 

Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte Albay 
ve eşidi rütbede olanlar da bu rütbe nasbmdan 
itibaren karada 6, denizde 5, havada 4 yılı ta
mamladıktan sonra terfi derecesine girerler. 

MADDE 3. — Bu kanun 1 . VII . 1950 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

Devlet Bakanı 

Milli Savunma Bakanı 
H. Çakır 

Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Vedat Dicleli 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

Ulaştırma Bakanı 
Dr. K. Satır 

İşletmeler Bakanı 
Münir Birsel 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

N. Erim 
Adalet Bakanı 
Fuad Sinmen 
içişleri Bakanı 

E. Erişirgil 
Maliye Bakanı 

/ . R. Aksal 
Bayındırlık Bakanı 

Ş. Adatan 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Dr. K. Bayisit 
Tarım Bakanı 
Cavid Oral 

Çalışma Bakanı 
Re§at Ş. Sirer 

M. S. K. 

demli yüzbaşı ve önyüzbaşı ve eşidi olanlar 7 nci 
derece maaşı alırlar. Bunlar 4273 sayılı Kanu
nun 5078 sayılı Kanunla değiştirilen 10 ncu mad
desindeki cetvelde gösterilen sürelerini tamamla
dıktan sonra Terfi Kanunu gereğince binbaşılığa 
ve eşidi rütbeye terfi ederler. Yüzbaşılıkta altı 
yıl süre, Terfi Kanunu gereğince kıdemli üsteğ
menlikten yüzbaşılığa yükselenenlerden başlar. 

Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte Albay 
rütbesinde olanlar da bu rütbeye nasbmdan iti
baren karadaö, denizde 5, havada 4 yılı tamam
ladıktan sonra terfi derecesine girerler. 

Birinci sınıf askerî memurlar için bu süre 6 
yıldır. 

MADDE 3. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

( S.. Sayısı: 23.3) 
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kıdemli yüzbaşı ve ön yüzbaşı ve eşidi olanlar 7 
ncî derece maaşı alırlar. Bunlar yüzbaşı rütbe
sine nasıplan tarihinden itibaren karada 9 yıl, 
denizde ve havada 8 yıl ve askerî memurlardan 
yüksek okul mezunu olanlar 9 yılı yüksek tahsil 
görmemiş bulunanlar da 10 yılı tamamladık
tan sonra binbaşılığa ve eşidi rütbeye terfi eder
ler. Yüzbaşılıkta 6 yıl süre, Terfi Kanunu ge
reğince kıdemli üsteğmenlikten yüzbaşılığa yük
selme tarihinden başlar. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte albay 
ve eşidi rütbede olanlar da bu rütbeye nasbmdan 

' itibaren karada 6, denizde 5, havada 4 yıl tamam
ladıktan sonra terfi derecesine girerler. Bi
rinci sınıf askerî memurlar için bu süre 6 yıldır. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 1950 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik cetvelde 
yazılı bölümleri arasında (5 610 991) liralık ak
tarma yapılmıştır. 

MADDE 3. — Bu kanun 30 Haziran 1950 ta
rihinde yürürlüğe girer. | 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı: 233) 



CETVEL 

ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

Millî Savunma Bakanlığı 

(Bakanhk ve Kara KuvvetUri kumu) 

Aylıklar 8 847 300 

Muayyenat 
Tayınat 271 626 
Yakacak, aydınlatma, ısıtma 19 839 

Geçici tazminat 111 592 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) ve (J) fıkrala
rı gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler karşılığı 903 365 

Muayyenat 
Tayınat 
Yakacak, aydınlatma, ısıtma 

Bölüm toplamı 

Millî Savunma Bakanlığı 

(Hava Kuvvetleri kısmt) 

Aylıklar 

Geçici tazminat 

4 082 857 
288 550 

4 370 907 

176 550 

10 152 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) ve (J) fıkrala
rı gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler karşlıığı 45 102 

Bolüm toplamı 291 465 
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B. M. ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

409 Muayyenat 
1 Tayınat 340 070 
3 Yakacak, aydınlatma, ısıtma 17 838 

Bölüm toplamı 357 908 

Millî Savunma Bakanlığı 

(Askerî Fabrikalar Genel Müdürlüğü kısmı) 

201 Aylıklar 120 100 

Millî Savunma Bakanlığı 

(Deniz Kuvvetleri kısmı) 

201 Aylıklar 337 960 

205 Geçici tazminat 5 568 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) ve (J) fjkrala-
rı gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler karşılığı 78 573 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) ve (J) fıkraları 
gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler karşılığı 4 420 

Millî Savunma Bakanlığı 

(Harita Genel Müdürlüğü kısmı) 

201 Aylıklar 38 050 

205 Geçici tazminat 5 360 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) ve (J) fıkraları 
gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler kargılığı 13 427 
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ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

Jandarma Genel Komutanlığı 

201 Aylıklar 
2 iller subay ve memurları ve erat aylığı 

205 Geçici tazminat 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D), (E) ve (J) fık
raları gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler karşılığı 

409 Muayyenat 
1 Tayına/t 

407 600 

11 448 

22 841 

378 928 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

201 Aylıklar 
2 iller subaylar ve memurlar aylığı 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) ve (J) fıkraları 
gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler karşılığı 

409 Muayyenat 
1 Tayınat 
3 Yakacak, aydınlatma, ve ıatıma 

Bölüm toplamı 

68 683 
23 000 

91 683 

76 213 

15 470 

GENEL TOPLAM 5 610 991 5 610 991 

)>&<i 
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