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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Sayın Üyelerden bâzılarına izin verilmesi hak- : d irdi. 
kındaki Başbakanlık tezkeresi okunarak onandı. 

Afyon Karahisar Milletvekili Kemal özço-
Imn'm. izin isteği kabul olunmadı. 

Maras Milletvekili Emin Soysal'm, yol pro 
»'i'iimı ih- Maraş istasyonunda yapılan binalar ve 
M araş İlindeki geçit köprüleri hakkındaki sözlü 
sorusuna Bayındırlık Bakanı; 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, 
Toprak Ofisinde yapılan soruşturmanın sonucu
na dair olan sözlü sorusuna. Ticaret Bakanı; 

Fransa ve Suriye'den satmalınan lokomotif
ler hakkındaki sözlü sorusuna. Ulaştırma Bakanı; 

Askerlik Kanununun 28 nci maddesinin uy
gulanmasına dair olan sözlü sorusuna. Millî Sa
vunma Bakanı; 

< îümüşane Milletvekili Tahsin Tüzün'ün, yap
rak tütüne. Tekelin dış memleketlerdeki şube 
vo ajanlarına, tütün kaçakçılığına, kibrit satışına 
ve M, 1) cetvellerinde yapılan tasarruflara dair 
olan sözlü sorusuna, (îümrük ve Tekel Bakanı; 

izmir Milletvekili Lâtife Bekir Oeyrekba-
şrnıu, sem zamanlarda bıçakla işlenen suçlar 
hakkındaki sözlü sorusuna. Adalet ve içişleri Ba
kanları cevap verdiler. 

Eskişehir Milletvekili Ahmet Oğuz'un, Türk 
Parasırım değerine dair olan sözlü sorusuna, 
Maliye Bakanı, 13 Aralıkta cevap vereceğini bil-

j 1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A; işaretli 
I cetvelde değişiklik yapılmasına; 
i Devlet Havayolları (îenel Müdürlüğü, yine 
j Devle* Havayolları (îenel Müdürlüğü; 
i istanbul Teknik üniversitesi, yine 
i İstanbul Teknik Üniversitesi; 
: Vakıflar («ene! Müdürlüğü 194S yılı Bütçele

rine bağlı (A) işaretli cetvellerinde değişiklik 
yapılmasına daiı olan kanunlar kabul olundu. 

Millî Piyango İdaresinin 1947 yılı Bilançosu 
hakkındaki Sayıştay Komisyonu raporu okunarak 
bilgi edinildi. 

Devlet Limanları İşletme < îenel Müdürlüğü 
1942 Akçalı yılı Kesinlıesap Kanunu ile 

Başbakanlık Kuruluşu hakkındaki Kamına 
bağlı cetvele 4952 sayılı Kamınla eklenen kadro
ların kaldırılması hakkındaki Kanun da kabul 
olunduktan sonra 

8 . XII . 1948 Çarşamba »ünü saat l."» le top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanveküi 
Bingöl Milletvekili 

F. F. Düşünsel 

Kâtip 
E rzi n can M i 11 et, vek i l i 

/>. K. Çağlar 

Kâtip 
Kocaeli Milletvekili 

$. PP.I' 

Sorular 

1. Balıkesir Milletvekili Lıniuitthı Çelik
li;;'ün, ilkokul öğretmenlerinin almakta oldukları 
aylık dereceleri hakkındaki 5242 sayılı Kanunun 
uygulanmasına dair olan yazılı soru önergesi, 
Millî Kğitim Bakanlığına gönderilmiştir (6/223) 

2. - Mardin Milletvekili Kâmil Boran'm, 
okuma vazına bilınivon -vurttaslnr hakkındaki söz

lü sorusu Millî Kğitim Bakanlığına gönderil
miştir. (6/224). 

8. — Yozgad Milletvekili İhsan Olgun'un, 
ilkokullarda din öğretimi ile imam ve hatip kurs
ları ve İslâm İlahiyat Fakültesi hakkındaki sözlü 
sorusu. Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. 
; 6/225). 

HAVALE EDÎLEN KÂĞITLAR 

Tasaıılar 
1. - - Devlet Demiryolları ve Limanları İşlet

me (îenel Müdürlüğü 1948 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı i A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında Kanun tasarısı (1/445) (Bütçe Korniş 
y o n u n a ) : 

2. -- lludvıt ve Sahiller Sağlık Genel. Müdür
lüğü 1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı f'A) işaret

li cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanın, 
tasarısı (1/446) (Bütçe Komisyonuna); 

:'. — istanbul üniversitesi 1948 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında Kanun tasarısı (1/447) 
(Bütçe Komisyonuna); 

4. — Ortaöğretim okullarında yardımcı öğret
men çalıştırılması hakkındaki 2624 sayılı Kanun 
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süresinin uzatılmasına dair Kanun tasarısı 
(1/44S) (Millî Eğitim ve Bütçe Komisyonla
rına ); 

n. —• Tekel (fenci Müdürlüğü 1948 yılı Bütçe 
Kanununa -bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında Kanun tasarısı (t/449) 
(Bütçe Komisyonuna): 

G. --- Vakıflar fJencl Müdürlüğü 1948 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında Kanun tasarısı 
(1/450) (Bütçe Komisyonuna); 

7, — Vakıfhır Genel Müdürlüğü 104b yılı 
Bütçe Kammına bağlı (Al işaretli cetvelde do 

ğişiklik yapılması hakkında Kanun tasamı 
(1 '4.T1} (Bütçe Komisyonuna i: 

Tekli/Ur 
6. — Bolu Milletvekili L fit fi (.iören'in, Maaş 

Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun geçici madde 
sinin kaldırılmasına ve bundan doğacak hakların 
tanınmasına dair Kanun teklifi (2/131 ı (Maliye 
ve Bütçe Komisyonlarına): 

9. — İzmir Milletvekili Lâtife Bekir t/eyrek-
başı'nın, Türk Ceza Kanununun 549 neu madde 
sinin değiştirilmesi hakkında Kanun teklifi 
(2/132) (Adalet Komisyonuna). 

»m<( 

B İ R İ N C İ O T U R U M 
Açılma saa t i : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Raif Karadeniz 

KÂT|PLER : Sedad Pek (Kocaeli), Behçet Kemal Çağlar (Erzincan) 

BAŞKAN Oturum acılın isi n 

3. — SEÇİMLER 

1. — Geçici komisyon kurulması. 

BAŞKAN — Söz Dışişleri Bakan Vekilinin-
dir. 

DIŞİŞLERİ BAKAN VKK'tLl TAHSİN 
BEKİR BALTA (Rize) — Marshall plânından 
memleketimize ayrılmış olan miktardan 30 mil
yon dolar için Amerika Birleşik Devletleri aju-, 
in sıfatiyle hareket eden Export - İmport Ban
kası ile Ilükümetimiz^jirasında bir mukavele ak-
tedilmiş ve bu mukavelenin tasdiki işi Yüksek 
Meclise scvkedilıniştir ve usulü dairesinde Dış
işleri, Tarım,. Ticaret, Ekonomi ve Bütçe Komis
yonlarına. yani bu beş komisyona havale edil
miştir. 

Halbuki bu kredinin kullanılması, kanunun 
bir an evvol Meclisten çıkmasına bağlıdır ve 
kredinin kullanılması muayyen bir zamanla mu-
kavy ettir. 

Memleketimiz için mevzuun haiz olduğu 
ehemmiyet Yüksek Meclisin malûmudur ve zan 
nederim ki, İçtüzükte mevzuubahis olan geçici 
komisyonun mabihüttatbik olacağı en müstacel 
mevzu da budur. 

Bu itibarla Yüksek Meclisten bir geçici ko
misyon teşkilini istirham ediyorum. Paranın 
bir an evvel kullanılması zarureti malûm oldu
ğuna göre, bu talebimin kabul edileceğini ümit 
ederim. (Muvafık sesleri). 

BAŞKAN — Dışişleri Bakan vekilinin mev 
zuubahs ettikleri tasarı Dışişleri, Tarım, Ticaret, 
Ekonomi ve Bütçe Komisyonlarına havale olun 
muştur. Bu komisyonlardan ayrılacak üçer aza
dan terekküp edecek bir geçici komisyon kurul
muşun yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Üçer azadan terekküp edecek 
bir geçici komisyon kurulması kabul olunmuştur 
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/. - Manisa Milletvekdli Muammer Ala.-
kan t'm İçtüzük'üu 152 ve 155 nci maddeleriyle 
89 neu maddesinin uyf/ulanmusı hakkındaki Bas 
kanlık Divanından oUfn suru.si.ina Baskanvekili 
Feridun Fikri 7)üşünsel'iu sözlü cevabı (G/22?) 

BAŞKAN Şimdi, Muammer Alakanı, ar
kadaşımızın Meclis Başkanlığından bazı hususla
rın aydınlatılmasını istiyeu bir soru önergesi 
vardır . Bu önergeye Başkanlık namına Feridun 
Fikr i Düşünsel arkadaşımız cevap verecektir. 

Müsaade buyurursanız bugün başka bir işi
miz yoktur, bugün bu hususu görüşelim (Muva
fık sesleri). 

8 . XII . İM İS 

Yüksek Başkanlığa 
l. İç tüzük 'üu 152 ve 155 uci maddelerin

de soru önergelerine bakanın cevap vermesini 
nıütaakıp, soru sahibinin on beş dakikayı geçme
mek üzere mütalaa beyan edebileceği tasrih edil
mekte ve maddelerin mütalâasından gerek baka
nın, gerek milletvekilinin birer defa konuşabi
lecekleri anlaşılmakta olduğu gibi bir sene evve
line kadar leamül ve tatbikatta bu merkezde 
bulunduğu halde daha sonra Başkanlık Divanı 
almış olduğu zımni veya sarih bir kararla baka
nın iki kere konuşmasına, .milletvekilinin de iki 
defa mütalâa serdetmesiııe yvv vermektedir. Baş
kanlık Divanının bu kararı ve bu karara uygun 
hareketi İçtüzük hükümlerine aykırı değil midir.' 
Değilse hangi hüküm ve maddelere dayanmakta 
dır.' 

'_\ İç tüzük 'ün 8!> ncu maddesine göre bir 
müzakerede İçtüzük hükümlerine riayet*' davet 
teklifi vâki olursa bu teklifin görüşülmesinin 
asıl meseleye takaddüm edeceği ve bu takdirde 
ikişer milletvekilinin söz söyliyebileceği musar-
rahlır . Bu sarahate dayanarak (! Aralık tarihli 
Birleşimde M araş Milletvekili Sayın Kinin Soy 
sal'ııı sorgu önergesinin okunmasını nıütaakıp 
müzakerelerin, birinci fıkrada arzettiğinı Tü
zük hükümleri dairesinde yapılmasına da veli 
mutazammııı ve «Sorgu önergelerinin konuşul 
ması usulü hakkında» kaydiyle Başkanlıktan söz 
istediğim ve bunda ısrar ett iğim halde Başkan 
vekili Bay Fer idun Fikri Düşünsel bu isteğimi 
reddetmiştir . Bay Düşünsel ' in bu ret karar ı 
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4. — SORULAR VE CEVAPLAR 

tanın hüküm ve maddesine istinadet iç tüzük 'üu 
inekledi:*1.' 

Tr.tüzük'ün 210 ncu maddesi gereğince bu 
sorgu önergemin Yüksek Makamlarınca sözlü 
olarak cevaplandırılmasını saygılarımla rica 
ederim. 

Manisa Milletvekili 
M. Alakan! 

BAŞKAN • Arkadaşım izin bahsettiği İçtü
züğün L-MO ncu maddesi. .Ylilletvckilleri Başkan
lık Divanına ida»'c isleri liakkuıka. Başkanlığa 
yazılı sözlü soruda bulunabilirler esasına daya
narak bir soru mahiyetindedir. Şimdi buna. Fe
ridun Fikri Düşünsel, arkadaşımız cevap verecek
lerdir. 

F F Kİ IH'N FİKRİ D F ş F N S R L ( Bingöl ı -
Frendim, arkadaşımızın beyanatı, sorusu iki kıs
ma. ayrilmaktad.li. 

Birincisi. Tüzükte, sorularda Bakanın izaha
tını mü ta akıp suru sahibi Millet vekilinin 15 da
kika. söz söyliyeceği. hakkındaki hükümler mey
danda iken bu gibi sorularda bâzan soru sahi
binden sonra Bakana tekrar söz verildiği. Bakanı 
nıütaakıp soru sahibine yine söz verildiği ve bâ
zan bu ke_\ f iydin Bakana, iki defa. suru sahilime 
de iki defa söz \ ermek suretiyle tecelli ettiği 
ve bunun İçlüzüğe mugayir olduğunu söyliyor-
laı . Divanı Kiyasetçe bu hususta bir karar mı 
verilmiştir, yoksa, zımni bir şey mi vardır . Böy
le bir harekelin. İçtüzüğe uymıyacağı şeklinde 
mütalâa, yî irnlüyorlaı ve bunu da Kiyasetten so-
ruyor la t . Şimdi, ha.kikaiı halde Tüzük hepimiz
ce malum ve elimizdedir. Malumu aliniz soru. 
Tüzükle tasrih edildiği, üzere, muayyen husus
ları öğrenmekten ibaret , fikir ve kanaat i ihtiva. 
elmesi ıiıcvzuubahis olmıyau hususların öğrenil
mesine mâ I uft ur. Fakat bil iyorsunuz ki- sami
mî ve acık olarak tebarüz yit irmek yerinde olur 
ki. sorularımızın büyük çokluğu bu esası ta-
mamiyle kapsam ıyarak mütalâa ve mülahazala
rı ihtiva eden bir hal a lmaktad ı r . 

Deııjleci'kt :ı ki; .Kiyaset makamı bunu I.nı şe
kilde t asfi\ e elsin. 

Bu. mümkün olan bir şey değikl i ı . Çünkü. 
sorular o suret le t e r t ip lenmekted i r ki, bunlar ın 
her hangi bir noktası üzerinde soru sahibi ile 
Riyaset makamının münakaşaya girmesi doğru 
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B : 16 8.] 
olmıyan bir keyfiyettir. Ve bu suru otomatik 
bir şekilde muameleye konmaktadır. Soru Mec
lise geliyor bâzı ahvalde tavzih dahi talep edil
diği vâkıdır. Sorunun tavzihini talep etmek şek
li vâkıdır ki, arkadaşımızın dediği gibi bu se
tler iki kere Bakan, iki kere soru sahibinin söz 
söylemesi değil bir de buna soruyu ilâve eder
sek soru sahibine üç defa söz söylemek imkâ
nını veriyoruz demektir. 

Bâzı kere Bakan arkadaşlarımız mevzuu 
tahlil etmek fikir ve "gayesiyle biraz vüsata 
iltifat buyuruyorlar... 

EMlN SOYSAL (Maraş) Viisala iltifatın 
mânasını anlamadım... 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla) 
— Vüsata iltifat, lügati Naci'de musarrahtır. 
(Gülüşmeler) 

Binaenaleyh arkadaşlarımız da bu kürsünün 
cazibe ve sihrine biraz yakalanarak çok defa Ri
yasette bulunan arkadaşlarımızın üzülmesini mu
cip olacak şekilde 15 dakikayı geçiriyor ve Riya
set tarafından bu hususta ricalarda da bulunul
sa da arkadaşlar mevzularından ayrılmadıkları 
iyin bu hal tekerrür ediyor. Gerçi bazen Meclis 
sıralarından «devanı devanı» sesleri yükselyior-
sa da Riyasetin vazifesi Büyük Millet Meclisiyle 
beraber İçtüzüğün ahkâmını tatbik olduğu için 
vaziyet hakikaten zor bir durum alıyor. 

Di-. FAHRİ KURTULUŞ (Rize) - Dert bit
miyor da ondan. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla) 
— Arkadaşım Dr. Kurtuluş'un bu noktada esas
lı bir faidesi oldu. Buraya dertleri getirmenin 
yolu ayrıdır. Soru ise muayyen bir noktanın 
aydınlatılmasına inhisar edecektir. 

Soru mahiyetinde tecelli edip izaha geçince 
sözler 15 dakikayı aşıyor ve arada bu arkadaşın 
sözleriyle Bakan arkadaşın sözleri arasında ih
tilâflar beliriyor, noktai nazarlar arasında te-
l'avütler oluyor. Bunları açıklamak için Bakan 
söz istiyor. 

Şimdi Bakan'a söz vermemek öyle bit* vazi
yet ihdas edebilir ki, birtakım noktai nazarlar 
tamamiyle ters inikas etmiş olabilir. Bu zaru
retin altında ve Heyeti Umumiyenin umumi te
zahüratı neticesinde, bendeniz maddi teselsülü 
arzediyorum, Bakana söz veriliyor. Arkadaşlar 
mevzuların efkârı umumiyeye intikali şeklinin 
açıklanmasını istiyorlar. Bakan arkadaşlarımız 
bâzı noktaların muzlim kalmasını istemedikleri 
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için ikinci defa olarak kürsüye geliyorlar. Fa
kat sonsöz daima soru sahibi milletvekilinin 
olduğu için kendilerine söz veriliyor, ilcaı ah
vale uyularak o arkadaşlara söz veriliyor. Ar
kadaşlarımızın dediği gibi bu şekilde iki defa 
Bakan, iki defa da soru sahibi konuşmuş olu
yor. 

Şimdi bu vaziyet tüzüğe uygun mudur, de
ğil midir meselesi... 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşüne) — Ta
biî uygun değildir. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL ( Devamla) 
—« Tüzüğe uygun olmadığı meydandadır. Bura
da tereddüde mahal yoktur. Kamutayın mesağı 
zımnisi dâhilinde devam etmekte... 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Mesağı zımnide 
ne demektir? 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla) 
- • O da orada yazılı. Sana bir Lügati Naci he
diye edeceğim. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Teşekkür ede
rim. 
' FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devemla) 
— Binaenaleyh, bu mesağı zımni altında mua
mele cereyan ediyor. Şimdi bu devam el sin
ini İ Arkadaşım soruyor, Riyasetin böyle bir ka
rarı var mı?. Katiyen Riyasetin böyle bir kararı 
yoktur. Böyle bir kararı Riyaset veremiyeceği 
fjibi. Heyeti Umumiyeye dalii, tüzük değişme
yince, arzolunamaz. Binaenaleyh, tüzük, tüzük
tür. Bu hususta zerre kadar tereddüde mahal 
yoktur. 

Şimdi bu vesile ilemıevzu huzurunuza gel
miş iken hallolunacak birkaç, nokta vardır. Bu 
noktalardan birisi, tüzükteki soru hükmü ki, 
bilûmum arkadaşların el birliği ederek yardım 
etmesi lâzımdır. Yanı sorunun sorana maksur 
olması. Arkadaşımız Fahri Beyin dediği gibi 
dertlerin buraya gelmesi mahiyetini almaması... 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Nereye götü
relim ? 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Devamla) 
--- Tüzükte yazılı, o tüzükte Genel Katiplikten 
veriliyor. Binaenaleyh, tüzüğü okuyacaksın, 
dertler buraya nasıl geliyor, bir Mebusun bilme
si şarttır. 

Şimdi şu hal karşısında tüzük hükümlerine 
riayet etmeyi temin etmek hem Riyaset makamı
nın hem de Büyük Heyetinizin vazifesidir, hiııı-

77 -



B : 16 8.12 
metine, muhtaç; ulan İm- keyfiyett ir . Onun iyin 
so ru lan lam mânasiyle soru olarak soralım. 

ikincisi ; İT» dakikaya riayel edelim. 
Daha bir mühimini ; Bakan arkadaşlar ımız 

dan (Uı surel i mahsusada rica ederini, Fransa 
Tüzüğünde eliyor ki. «Somlara Bakanlar mulı 
I asara n cevap verirler». Bizini Tüzüğümüz hü-
küıulei'i de Inınıı ımıtazamnıındır ve l.ıı itibar
la arkadaşlar ımızın alâ tar ikül iht isar hareket 
e tmeler inde fayda \ 'ardır . j 

R L F İ K . A H M E T S E Y E N G İ L (Toka! * Ye S 
mülif. 

EMİN' S<>YSAL (Maraş) - Cinde de öyle j 
ı a iri ir.' ! 

KEKİ IH"X KlKK-t DÜŞÜNSEL (Devamla) | 
•- Bu noktalar Juı şekilde halledildikten sonra \ 

ikinci, üçüncü defa söz söylemek gibi mevzular 
meydanda kalmaz. Meclisin de Kiyasete yardım ,; 

etmesi lâ/.m gelir. Bakan arkadaşlar ımızın da 
aynı yardımı dir iğ buyurma mahiri icabetler. So- ; 
m sahibi arkadaşımızın da ayın yardımda bu- I 
Ilınmaları icubeder. Yani hulasaten el birliği ile I 
Tüzük hükümlerine riayel icabetler. .' 

Maruzatını! bit ir irken sunu t ek ra r ar/.ede- j 
yim : Kiyaset Divanınca verilmiş bir ka ra r yok-
11U-. I 

İkinci noktaya yani bendenizin arkadaşıma j 
o gün söz vermenıekliğinı keyfiyetine gelince : j 

Kendileri X\) ucu maddeyi ileri sürüyor lar , j 
d iyo r l a rk i : ben soru usulü hakkında söz iste- i 
diıu, Reis arkadaşımız bana söz vermedi. Tüzüğün ; 
o maddesinde görüşmenin yeterliği veya usule \ 
riayel edilmesi hakkında hüküm vardır, fakat { 
müzakere başlamak sartiyle. Bir müzakere basla i 
madan evvel, henüz gündeme geçilmişken, gün. ı 
demin birinci maddesi okunmuşken ve soru sa i 
bibine söz verilmek üzere iken herhangi bir se i 
kilde usul hakkında, daha müzakereye geçilme- \ 
misken söz istendiği t akd i rde r iyase t in : henüz î 
müzakereye başlanmış ve usule mütedair o ine- ı 
sele üzerimle bir şeyi hallet t irecek bir sebep İ 
yokken, söz vermesine bu 8!) ıU.l( madde müsait j 
değildir. Yoksa arkadaşımız değil herhangi bir 1 
arkadaşa usulü dairesinde söz vermek Kiyasetin I 
vazifesidir. Bu. bugün öyle olduğu gibi. yarın i 
da usul hakkında söz istiyecek olursa Kiyasel I 
makamının S'.) nen maddeyi anlayışına göre --•- J 
rek bendenizin ve gerek Baş Keisimiziıı ve ge- I 
rekse diğer arkadaşımızın anlayışına göre muza- | 
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kere başlamadan evvel usul hakkında vuku bu
lacak biı* talep iyin söz vermek caiz değildir. 
Bundan dolayı akadaşimıza söz verilmemiştir. 
Kaldı ki kendilerinin istemleri o hâdisenin usulü 
nakkuıda değil alelıtlak soruların usulü hakkın 
da söz istemek mahiyetinde olduğuna göre bu, 
gündeme alınıp ayrıca müzakere edilecek bir ko
nuya mütaallik karakterde olduğundan söz ve
rilmemişti)'. Yoksa başka. İde bir mülâhaza mev
cut değildir- Mesele, Tüzüğün <S0 ucu madde
sinin anlaşılması ve süneliye kadar tatbik edil
mesi keyfiyetine müstenit t ir . 

Maruzatım bundan ibarettir . 
BAŞKAN Muammer Alakan t. 
MFAMMEU A L A K A M 1 (Manisa) Muh

terem arkadaşlarım, bundan iki gün evvelki bir
leşimimizde bir Milletvekili olarak haiz olduğum 
konuşma hakkının Fer idun Fikri Düşküsel ta
rafından Tüzük hükümlerine mugayir olarak' sel 
bedildiği kanaatimle bulunduğum iein ve kanu
ni hakkımı her yerde müdafaa etmek lüzumuna 
da kail bulunduğum iein bu gün bir sual takriri 
ile Büyük Millet Meclisi Başkanlığından bu hu
susun tavzihini, cevaplandırılmasını rica etmiş
ti in. 

Hakikaten arkadaşlar gerek Anayasamız ol
sun, gerek İçtüzük hükümleri olsun Büyük Millet 
Meclisi hakimiyetini ve Meclîste Milletvekilleri
nin murakaba haklarını o kadar metin esaslara 
istinat et t irmiştir ki: Büyük Millet Meclisi "Rei
sini dahi bir Miüetse.kiliniu haksız telâkki ettiği 
muameleler karşısında sual takr i r i ile cevap 
vermek durumu ile karşı karşıya bırakmıştır . 

Bugün vermiş olduğum sual takr i r ine bugün 
cevap vermek sureliyle Başkanlık büyük bir has
sasiyet göstermiş oluyor ki. şayanı teşekkür olsa 
gerektir. 

KRFİ'K A H M E T S E Y E N G İ L (Tokatl. 
Demek sizce değil ki, gerektir, diyorsunuz* 

A HM Ki.) F L l ' S (Giresun) •• Evvelce böyle 
konuşmadın. 

MUAMMER A LA KANT (l)evamiaj — İ ler 
zaman böyle konuştum, Ulus. 

A i IM El) [' L US (Giresun) — Gerektir, diyor
sun, fakat böyle konuşmadın. 

MLAMMEK A L A K A N T (Devamla) — Sair 
zaımınlarda da böyle konuştuğum vâkıdır ve 
b' lki I.)undan daha yetin olarak konuşrnuşumdur 
Onun iein ben her zaman fikirlerimi söylemek
ten yekinmeni. 
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Galiba Türkçeyi ifade etmek ve hukuki 

mevzuları anlamak bahsinde ikimiz arasında na
çizane bir fark olsa gerektir. 

AHMED ULUS (Giresun) — Çok büyük 
fark vardır. 

BAŞKAN — Ahmed Ulus hatibin sözünü 
kesmeyin. 

(Muammer Alakant'a hitaben) Sorunuz 
hakkında bir şey söyliyeeekseniz söyleyiniz, 
ondan başka bir şeyden bahsetmeyiniz. 

MUAMMER ALAKANT (Devamla) — Yal
nız bana mı hitap ediyorsunuz? 

BAŞKAN — Evet size hitap ediyorum. Fa
kat onu da m en et tim. 

MUAMMER ALAKANT (Manisa) Hitap 
yalnız bana gibi geldi. 

Şimdi gelelim; sual takririme: Hakikaten 
Feridun Fikri Beyin dedikleri gibi. Baş
kanlık Makamı sorulan suale Bakanı iki defa 
konuşturmaktadırlar. Halbuki Tüzüğe göre son 
söz Milletvekilline aittir. Yani Bakana iki defa 
söz verilmektedir demek istiyorlar. Bu da Baş 
kanlığın zımni veya sarih karariyle vâki olmak
tadır. Bundan maksat da Bakanın kendisinin 
söz almak isteğindendir. Ueridun Fikri arkada
şsınız ise böyle bir, karar yoktur -diyorlar. Fa
kat hâdiseler mütemadiyen bunu takip etmekte 
ve takririmde de ifade etmiş olduğum gibi böyle. 
zımni bir kararın mecburiyetine delâlet etmek
tedir. 

Sayın Düşünsel benim sual takririmde mev-
zııubahis ettiğim hususlardan daha geniş ölçüde 
fçtüzük hükümlerine riayet edilmediğini ifade 
ettiler ve birçok sebepler ileri sürdüler. Halbuki 
arkadaşlar, hepiniz bilirsiniz ki. Büyük Millet 
Meclisi folı •memlekette tedvin ettiği kanunlara 
başkaları tarafından riayet edilmesini isterken 
ve bunun murakabe vazifesini ve salâhiyetini 
müterafik görüken kendisinin dahi bizzat ken
di Tüzüğüne hürmetkar olması elbette lâzımdır. 

Elbette bilirsiniz ki dünyada rejimler üç kıs
ma ayrılır: Bunlardan birisi apsolütizim dediği
miz mutlakıyettir. 

İkincisi despotizim dediğimiz istibdattır. 
Üçüncüsü de meşrutiyet dediğimiz kısımdır. 

(Ders verme sesleri). 
Şimdi Büyük Millet Meclisi vaz'ettiği kanun

ların hükümlerine riayet etmezse bunun üstüne 
çıkmış olursa, hakikaten •despotizmi vadisine git-

— 79 

1948 O : 1 
iniş oluruz ki, bunu da tecviz etmemek lâznndır. 

Makamı Riyaset İçtüzük hükümlerini oldu
ğu gibi tatbik etmek salâhiyetini haizdir. Eğer 
buna riayet etmemeyi ieabettiren esbap varsa 
bu izah edilir ve icabederse Tüzük değiştirilir. 
Fakat Büyük Millet Meclisi.ıde müzakere edilip 
karar verilmiş olan bir İçtüzük hükümlerini, Bü
yük Millet Meclisinin zımni muvafakati vardır 
diye tatbikına geçmemek her halde hukuk nosyo
nu ile kabili telif değildir. 

İşte İçtüzük hükümlerine, bâzı sebeplerle son 
zamanlarda riayet edilmemesi yüzündendir ki, 
sual müessesesi mahiyeti asliyesini kaybetmiş ve 
Büyük Millet Meclisinin kıymetli zamanlarını 
uzun zaman işgal etmekte bulunmuştur. 

Geçen Celsede yine yedi sual takriri vardı ve 
bundan başka da birçok kanun tasarıları vardı, 
Zamanın dar olduğunu düşünerek sual takririnin 
birincisi okunduktan sonra gayet meşru telâkki 
ettiğim bu konuyu bir usul meselesi olarak Büyük 
Millet Meclisi huzuruna arzetmek istedim. Bun
da ne bir meselenin tenkidi vardır, ne particilik 
vardır ne de parti program ve umdeleri hakkın
da tahaddüs etmiş bir hareket vardır. Burada 
sadece bir milletvekilinin. Büyük Millet Meclisi 
müzakeresinde, içtüzük hükümlerine riayet etme
ye daveti vardır ve bu davetin yapılacağına dair 
İçtüzük'ün 89 ncu madesinde sarahati katiye 
vardır. Dediler ki müzakere başlamadan evvel 
usul hakkında söz istediler. Sual takriri okun
duktan sonra söz istedim. Usul hakkında mâru
zâtta bulunmak için müzakerenin açılması gere
kiyordu. sual takririm okundu söz istedim. Ne 
zaman isteyecektim, sual takriri okunduktan son
ra söz istomokliğim müzakere başladıktan sonra 
söz istemek değil midir? Feridun Fikri Düşünsel, 
bu hususta da hakikate uygun bir ifade de bulun
mamış oluyor, yani zühul ediyorlar ihtimal. 
Hakikatta sual takriri okundu, müzakere başladı 
ve ben söz istedim. Kanaatim şudur ki Saym Fe
ridun Fikri Düşünsel bana söz vermemekle bu 
meselede tahakküm veya her hangi bir haleti ru
hiye ile kendi arzusunu empoze etmek emeline 
düşmüştür. 

Bundan evvel vâki olan bu gibi hâdiseler; bil
hassa yine burada. Büyük Millet Meclisinde bir 
kere teklif edilmiş olan bir kanun tasarısı için 
söz söylemek üzere buraya çıktığım zaman yine 
Feridun Fikri Düşünsel'in beni söylemekten 
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menetmeye kalkması ve .sine iyi bildiğim .şu iç
tüzük hükümlerine istinat ederek ve Yüksek mü
saadelerinize dayanarak, bugün olduğu gibi o 
gün de SÖK .söylemek imkânını elde etmiş olabil
in eki iğ im bence Feridun Fikri Düşünsel'in ka
nun vı- liizük hükümlerine tanı riayet etmeksizin 
Büyük Millet Meclisi gibi bir makamı tamamen 
kendi talınkküm ve kendi zihniyetine bir sahne 
yaptığı hakikatini belirtmiştir. 

İler zaman ve hov yerde söylüyoruz, kanun
larımız ve Anayasa hukukunun, demokrasi ica
bının tanı tatbikim istiyoruz. Feridun Fikri \e 
onun gibi düşünen arkadaşlar bilsinler ki, biz bu 
noktada bir komedi oynamıyoruz, istediğimi--; 
lam olarak kanun ve Anayasa hükümlerinin 
Büyük Millet Meclisinde ve onun haricindeki 
Devlet teşekküllerinde tam ve kâmil olarak tatbik 
edilmesidir. Millet de - ki millet dediğim zaman 
onun içinde elbette bütün partiler mensupları 
dâhildir- bugün bu kuvvetli amalini eri kuvvetli 
bir imanla izhar etmek ihtiyacını duymaktadır. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl; 
Şahsım mevzııubahis oldu, şahsım hakkında neler 
söyledi, söz istiyorum. 

BAŞKAN Buyurun. 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 

Etendim; şunu bir kere Muammer Alakeut arka
daşım iyi bilsin ki benim şahsiyetimi onun bu 
sözleri zedel iyeni ez. Benim şahsiyetim onun zan 
netliğinden çok daha kuvvetlidir. Bu kürsüi mil
lette ve milletin huzurunda kemali azmÜ emni
yetle bu ifade de bulunabilirim. Birinci nokta bu. 

İkinci nokta; ben, katiyen garazkâr bir adam 
değilim. Muammer Alakant'm bundan evvel Halk 
Partisinde iken sözünü her hangi bir vesile ile 
kesmiş olduğumu şimdi söyledikleri zaman hatır
ladım. Yoksa asla ve kal 'a ona değil, hiçbir insa
na karşı böyle bir fikri muayyen ve fikri sabitle 
hareket edecek ve tahakküm zihniyetini göste
recek bir ruhta, bir tıynette değilim. 

O yüksek makamı işgal ederken Cenabı hak
kın ve Türk Milletinin ve Büyük Millet Meclisi
nin murakabesi altında en ulvî ve en kudsı bir 
vazife ifa ettiğime kaani olarak, Allahm huzu
runda bulunur gibi bulunmaktayım. (Alkışlar). 

Binaenaleyh, böyle süfli şeylere, böyle âdi 
şeylere tenezzül etmiyeeek bir insan olduğumu 
bir kere daha kendisine tekrar ve ihtar ederim: 

Yalnız şunu bilsin ki, babamın hazinesinden 
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J çıkarıp söz verecek değilim. Söz verdim diyece

ğim, kürsüye gelecek. Bu kadar emri sehil sev. 
Ama 84 neü madde mucibince kendisine söz 
verecek olursam heyeti edileniz beni muaheze 
eder, birinci başkan ve diğer başkanvekilleri ar
kadaşlarını da muaheze eder. 

REFİK AHMET SF/VENGıL (Tokad) 
Biz de soru sorarız. 

FERİDUN FÎKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla» 
I —- Tabiî siz de sorarsınız, beni muaheze edersi -
I niz. Onun için düşünerek hareket eder ve öyle 

karar alırız. 
I 89 ucu maddeye göre soru usulü hakkında 

söz ne zaman olur? Görüşme yok, sail ve mesul. 
I soruyu soran ve ona cevap verecek olan arasın

da cereyan eder ve kimsenin konuşmaya hakkı 
I olmıyan bir mevzu karşısındayız. 
I İkinci nokta ; şimdi kendisinin mevzııubahis 
I ettiği husus o soruya ait değil, soruların ıtnıu-
I mi işlemesi hakkında, bir noktai nazardır. O 
I noktai nazarını ayrıca sorup, buraya getirme 
I yolunu bulabilirlerdi. Bugün aşağı yukarı tara-
I fi takribi ile oraya, varmış bulunuyorlar. 89 nen 
I madde nasıl tatbik edilse, gerek benim ve ge-
I rek diğer reis arkadaşlarımın kanaatleri odur 
I ki, bir konuşma başlamadan evvel usul hakkın 
I da söz açılıp meselenin mahiyeti değiştirilemez. 
j Maruzatım bundan ibarettir. 

MUAMATFR ALA KANT (Manisa ı Elen 
I dini., Sayın Feridun Eikri Düşünsel bu yüksek 
I makama çıktıkları zaman tam bitaraflık içinde 
I hareket, ettiklerini söylediler. Böyle olmaları he-
j pimizin temenni ettiğimiz bir şeydir. Burada şah-
I si bir şey söylem iveceğim, zaten kendileri hakkın-
I da hâsıl ettiğim intibaı arzetmiş bulunuyorum, 
I bunun üzerinde fazla dur m lyn cağını. 
I Yalnız 89 nen maddenin bu şekilde bana söz 
I vermeye miisah olmadığını tekrar tekrar söyle

diler. 
j Müsaade ederseniz içtüzüğün 80 nen nıad 
I desinin o kısmını arzedeyitn Heyeti Uelih bir fi-
I kir edinmiş olsunlar. 
I «Madde 89 görüşmenin yeri olmadığı, uün-
I deme yahut bu Tüzük hükümlerine uymaya çağ-
|. rılma, öncelik ve geri bırakılma hakkındaki tek-
I lifler, asıl meselelerden önce gelir. 
I Böyle bir teklif olursa ancak, yana ve karşı 
I iki Milletvekili, onbeşer dakikayı aşmamak üze-
I re söz söyliyebilirler.» 
I Demek kî S fi nen maddenin şu fıkrasında zik-

80 -

t 
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redilen «görüşmenin yeri olmadığı» benim söy
lediğim bu değildir. «Gündeme yahut bu Tüzük 
hükümlerine uymaya çağrılma,» bendenizin is
tinat ettiğim budur. 

Demin arzettiğim gibi sual takrirleri okun
maya başladığı için bendeniz Tüzük hükümleri
ne riayet edilmesine davet için söz istemiştim, 
ve sözümü müzakere başladıktan ve sual takriri 
okunduktan sonra istedim. 

NAZIM POROY (Tokad) — Henüz bir yol
suzluk yok ki, henüz Tüzük hükümlerine bir ri
ayetsizlik yok ki siz söz istiyesiniz. 

MUAMMER ALAKANT (Devamla) — Onu 
demin de arzettim. 

NAZIM POROY (Tokad) — Yani sizin sor* 
duğunuz anda... 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devamla) 
— Buyurduğunuz varittir. Yalnız demin de ar
zettim, mütaakiben devam edip gelen sual tak
rirlerinin müzakerelerini biliyorsunuz; gerek 
Mecliste, gerek hariçte bir aksi tesir hâsıl etmiş
tir. Bunun mütemadiyen olup gelmesini önlemek 
için, peşinen bu hususta söz istemiştim; eğer ol
duktan sonra söz istenecek olursa, nasıl Tüzük 
hükümlerine riayete devam edebiliriz?. 
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FERİDUN FÎKRt DÜŞÜNSEL (Şingöl) — 

Mahsuben sön yok. 
BAŞKAN — Başkanlığın verdiği cevap an-

laşılmıştıv. Arkadaşımızın da noktai nazarı an-
laşılmıştıi'. 

Başkanlık şunu ifade etmek istemiştir: 15 
dakikadan sonra ikinci olarak Bakana veyahut 
da suali sorana söz verilmesi Tüzük hükümle
rine uygun, değildir. Başkanlık da bunu muterif-
tir. Hakikaten öyledir. Ancak, bazen soruların 
iyi,anlaşılmaması, verilen cevaplardan sonra, o 
soruya cevap teşkil etmemesi hallerinde tavzih 
maksadiyle, bazen Bakana, bazen de soru sahibi
ne söz verilmektedir. Bu, istisnai bir haldir, ol
maması lâzımdır. Sorulan suali tam karşılayı
cı cevap verilirse bu takdirde, ne ikinci defa söz 
istiyen Bakana, ne de ikinci defa söz istiyen so
ru sahibine söz vermemek Başkanlığın vazi
fesi cümlesindendir. 

Başkanlığın vaziyeti bundan ibarettir, bu nok
tai nazar da anlaşılmıştır, zaten başka bir me
sele de yoktur, böylece devam edecektir. 

Gündemde konuşulacak başka işimiz kalma
mıştır. Cuma günü saat 15 te toplanmak üzere 
birleşime soru veriyorum. 

Kapanma saati : 15,37 

•«•» 

2. — Çanakkale Milletvekili Ali Rıza Rırse-
ver'in, şarapçılığımızın durumu hakkındaki soru
suna Gümrük ve Tekel Bakanı Emin Erişirgü'in 
yazılı cevabı (6/221) 

20. XI. 1948 
Yüksek Başkanlığa 

1. — Muhtelif bağ bölgelerinde 1947 ve 1948 
senelerinde alman şaraplık üzümlerine takdir 
edilen fiyat kaç kuruştur? 

2. — Yüz kilo üzümden kaç litre şarap alın
maktadır? Şarabın maliyet fiyatını tesbit eden 
bir hesap var mıdır, varsa maliyet fiyatı nedir? 

3. — Halen Tekel depolarında ne miktar stok 
şarap vardır ve bu şarapların dış piyasalarda 
müşterisi var mıdır? 

4. — Rekabeti önlemek için şarap âmillerin
den litre başında alman 21 kuruş resim çok 
fazla değil midir? 

5. — Geçen sene İstanbul'da toplanmış olan 

Devletlerarası şarapçılık kongresinde şarapçılı
ğımızın ıslahı için ne gibi kararlar alınmıştır 

Tekel Bakanının yazılı olarak cevaplandırma
sını rica ederim. Saygılarımla. 

Çanakkale Milletvekili 
Ali Rıza Kırsever 

Çanakkale Milletvekili Sayın Ali Rıza Kırse
ver'in şarapçılığımızın durumu hakkındaki soru
larının cevapları: 

Oevap — 1. 
Muhtelif bağ bölgelerinde Tekel Genel Müdür

lüğünce satın alfnmış olan şaraplık üzümlere: 
194*7 yılında (10.81 - 25) kuruş arasmda fi-' 

yat verilmiş ve üzümlerin yetiştikleri mıntakaya 
ve çeşitlere göre değişen bu fiyatların ortalaması 
(16.99) kuruşa baliğ olmuştur. 

» 1948 yılında (9.98 - 17.40) kuruş arasında 
verilen fiyatlar yine üzümlerin yetiştikleri mın-
taka ve çeşitlerine göre değişmek üzere ortalama 

- » I 
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(13.56) kuruştan ibaret bulunmuştur. • | 

Bu bölgelerin her birerine ait 1947 ve 1948 | 
yıllarında Tekel idaresince satın alman şarap
lık üzümlerin beher kilosunun fiyatları aşağıdaki 
taploda gösterilmiştir: 

Fafrika teslimi bir kilo üzüm fiyatı 
Üzümün çeşidi 1947 1948 

Ege bölgesi 
Trakya, bölgesi 
Güney Doğu Anadolu 
bölgesi 
Doğu Anadolu bölgesi 
Orta. Anadolu bölgesi 
Geçit bölgeler 

Genel ortalama 

4 
1 

5 
2 
9 
4 
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1948 de Tekcl'in 1947 ye nazaran ortalama 
daha ucuz üzüm almasının sebebi şudur: 

1. — Üzümü pahalaştırarak hususi şarap âmil
lerini tazyik etmemek ve böylece müstahsilin 
üzümlerini, satabilecekleri yerleri daraltmamak 
ve müstahsilin elinde üzüm kalmasını önlemek 

2. — Şarap fiyatını ihraç edebilecek halde 
tutmaktır. Onun için Tekel her yerde piyasa fi
yatına üzüm almağı esas olarak kabul etmiştir. 

Cevap — 2. 
a) 100 kilo üzümden alman şıra ve dolayı-

siyle şarap miktarı; üzüm çeşidinin botanik va
sıflarına, yetiştiği bağın kuruluş ve bakım tar
zına, üzümün olgunluk derecesine ve imalâtta 
kullanılan ezici ve sıkıcı vasıta ve aletlerin cin
sine, kudret ve mahiyetlerine göre değişir. 

Bununla beraber 100 kilo üzümden 65 - 85 ve 
ortalama 75 litre şıra alınabilir. Şiranın şaraba 
lahavvüî edinciye kadar uğradığı zayiat, tortu 
ve fire yüzünden aynı miktar üzüm ortalama 
65 - 70 litre şarap verir. 

Tekelin 1947 kampanyasında bu nispet % 66 
ya baliğ olmuştur. 

Şarabın maliyetini tesbit eden hesaplar tabia-
tiyle vardır. Her fabrika ve deneme evinde imal 
edilen şarabın maliyeti, şarabın cinsine, mikta
rına, imalât mevkiine, şaraplık üzüm çeşidine ve 
diğer hususlara göre çok değişiktir. Tekel ida
resinin imal etmekte olduğu 10 şarap tipine göre 
1947 yılında fabrika maliyeti ortalama 33,83 
kuruştur. 

3 u maliyet içinde, üzüm bedeli ortalama % 
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66 randıman esasına ve 16, 99 kuruşluk vasati 
üzüm bedeline göre 25, 39 kuruştur. 33, 83 ile 
25, 39 kuruş arasındaki fark (Malzeme, işçilik, 
su, istim, elektrik ve umumi masraf hissesini) 
teşkil eylemektedir. 

Vurdun her tarafında şişeli olarak satışa ÇJ-
kanlan bir litre şarabın (Kalite, misket ve sof
ra) ortalama maliyeti (Bakım, şişeleme, nakliye, 
beyiye, amortisman, sigorta masrafları ve vergi 
ler dâhil) 143, 58 kuruştur. Bu hesaptan da an
laşıldığına göre, şarap maliyetini arttıran sebep 
nakliye beyiye, zuruf amortismanı, ve vergileri-. 
dir. 

Cevap — 3. 
a) Tekel Genel Müdürlüğünün, 1948 kam

panyasının başlamak üzere bulunduğu 1 . X . 1948 
tarihindeki şarap stokları aşağıda gösterilmiştir. 

Litre 

Küp ve fıçılarda dökme 
Şişeler içine doldurulmuş 

5 968 852 
993 503 

Yekûn fi 962 355 
l>) 1947 yılında, başta Fransa olmak üzere 

İsveç. Danimarka ve Belçika'ya 1 250 000 litre 
şarap ihraç edilmiş olduğuna göre 1948 yılı için 
de mevcut dökme şarap stoklarından ihracat 
için bir parti ayrılmıştır. Büyük şarap partileri 
sahrmçlı gemi ile dökme olarak ihraç edilmekte
dir. 

Bir milyon litre şarap ihracı üzerinde Fran
sa ile görüşmeler devam etmekte ise de Fransız 
Hükümeti alıcılara henüz 200 bin litrelik lisans 
vermiştir. 1948 yılında ayrıca isveç'e de 100 000 
litre şarap satılmıştır. 

Dış piyasalarda Türk şaraplarına alıcı var
dır ancak : 

1. Geçen yıllar mamulâtı olan bu stokların 
başta ham madde olmak üzere yüksek fiyatla 
maledilmiş olmalarına mukabil Fransa, italya, 
Portekiz gibi başlıca şarap müstahsili ve ihra
catçısı olan memleketlerde maliyetin çok düşük 
olması; 

2. Alıcıların kendi hükümetlerinden şarap 
için lisans ve döviz alamamaları; 

3. Nakil zorlukları. 
Yüzünden şaraplarımızın ihracında müşkülâ

ta uğramaktayız. Fransa Hükümetinin son de
fa yapılmış olduğu ikinci Devalüationda gerek bu 
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memlekete, gerekse Fransanın satış yaptığı pi
yasalara ihracat yapılmasını zorlaştırmıştır. 

Maamafih, dışarıya çıkarılacak şaraplara ve
rilen litre başına beş kuruşluk prim yakında 10 
kuruşa çıkarılacaktır. Şunu hemen ilâve ede
yim ki, çok temenni ettiğimiz gibi, hususi âmil
ler de dışarıya şarap gönderebilirlerse bu prim
den elbette faydalanacaklardır. 

Cevap : 4 
Şarabın litresi başına alman resim 21 kuruş 

olmayıp beş kuruşu İstihlâk Resmi ve 15 kuruşu 
da Millî Savunma Vergisi olmak üzere ceman 
20 kuruştan ibarettir. 

Bu vergiyi her şarap âmili, yani gerek Te
kel ve gerek hususi âmil verir. Bu vergi kal
karsa hususi âmil de, Tekel de faydalanır. Kı
sacası vergi bakınlmdan şarap işinde Tekelin 
hususi âmilden hiçbir farkı yoktur. 

Türkiye genel şarapçılığının inkişafını sağlı-
yabilmek maksadiyle bu resim ve vergiler yekû
nunun 5 kuruşu İstihlâk Resmi ve 5 kuruşu da Mil
lî Savunma Vergisi olmak üzere ceman 10 kuruşa 
indirilmesi hakkında Hükümetçe yapılmış olan 
Kanun teklifi geçen yıl Bütçe Encümeninde ne-
ticelenememiştir. Hükümetçe bu teklifin yeni
den yapılması için Bakanlığımız teşebbüse geçe
cektir. 
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Cevap 5 - 2 - 7. X . 1947 tarihinde İstanbul'da 

toplanmış olan (Üçüncü üzüm, üzüm suyu ve 
şarap kongresi) hemen bütün bağcı ve şarapçı 
memleketlerden başka, memleketimizle dostluk 
ve ticari münasebeti bulunan birçok memleketle 
rin iştiraki dolayısiyle milletlerarası bir mahiyet 
taşıdığı için ne bizim ne de belirli bir veya bir
kaç memleketin şarapçılığım ıslah edecek münfe
rit tedbirler üzerinde durması bahis konusu de
ğildi. Bu kongre dünyanın bugünkü ve yarınki 
üzüm ve şarap müstahsili memleketlerin bu istih
sal şubelerine ait teknik ve ekonomik meseleleri 
üzerinde görüş teatisinde bulunmalarına vesile 
vermiş ve aralarında bilhassa teknik işbirliği ku
rulmasına hizmet edecek birçok temenni ve ka
rarlara varılmıştır. 

Bu temenni ve kararlardan faydalanmaktayız. 
Kongrenin İstanbul'da toplanmış olması; 

dünya ölçüsünde şöhret kazanmış bağcılık ve şa
rapçılık mütehassıslarının Türkiye şarapçılığı 
ve şarapları üzerinde yakın bilgi sahibi olmala
rına ve bilhassa Türkiye'de vasıflı şarap vere-i 
üzümlerin yetişmekte ve bunlardan modern me 
totlara göre şaraplar yapılabilmekte olduğu hak
kında sarih bir fikir edinmelerine imkân ve fır
sat vermiştir. 
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