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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
Ordu Milletvekili Şevket Akyazı'nın, ölüm
tezkeresi okunarak iki dakika ayakta saygı du
ruşu yapıldı.
Trabzon Milletvekili Reşit Tarakçıoğlu'nun,
Maarif Teşkilâtına dair olan 789 sayılı Kanu
nun 13 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında
ki kanun teklifinin Gündeme alınmasına dair
olan önergesi dikkate alındıktan sonra kanun
teklifi Bütçe Komisyonuna verildi.
Antalya Milletvekili Niyazi Aksu'nun, An
talya, Manavgat ve Serik ilçelerinin sulama iş
leri ve Burdur - Antalya tren hattının geriye bı

rakılması sebebiyle pamuk ve susam istihsali
hakkındaki sözlü sorusu, bu Birleşimde de soru
sahibi hazır bulunmadığından, düştü.
12 . XII . 1947 Cuma günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi.
Başkanvekili
Trabzon Milletvekili
R. Karadeniz

Kâtip
Kocaeli Milletvekili
S. Pek

Kâtip
Samsun Milletvekili
N. Fırat

4. — SORUAR
1. — Maraş Milletvekili Emin Sosyal'm,
Bursa ilkokul öğretmenlerinin alamadıkları ay

lıklar hakkındaki sözlü sorusu, Millî Eğitim
Bakanlığına gönderilmiştir.

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR
Teklif
1. — Çanakkale Milletvekili Niyazi Çıtakoğlu'nun, Devlet Memurları Aylıklarının Tev
hit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanunla

BİKÎNCt

buna ek 4644 sayılı Kanunda değişiklik yapıl
ması hakkındaki Kanuna ek kanun teklifi
(2/78) (Bütçe Komisyonuna).

OTURUM

Açılma saati : 15
BAŞKAN — Başkanvekili Feridun Fikri Düşünsel
KÂTİPLER : Naşit Fırat (Samsun), SedadPek (Kocaeli)
mmum

BAŞKAN — Çoğunluğumuz yok gibi görü
nüyor, yoklama yapacağım.
(Yoklamaya başlandı)

BAŞKAN — Çoğunluğumuz olduğu anlaşıl
mıştır. Oturumu açıyorum.

3. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI
i. — Ordu Milletvekili Jlamdi Şarlanhn,
İçtüzüksün bazı madelerinin değiştirilmesi
hakkındaki Tüzük teklifinin geri verilmesine
dair önergesi (1/57)
BAŞKAN — Tezkere okunacaktır.
Yüksek Başkanlığa
İçtüzükün soru ve gensoru konularında de

ğiştirmeler yapılması teklifini havi önergemi ge
ri aldığımı saygılarımla arzederim.
Ordu Milletvekili
H. Şarlan
BAŞKAN — Geri verildi.
İÇİŞLERİ BAKANI MÜNİR HÜSREV GÖ
LE (Erzurum) — Efendim; Belediye işlerini
mümkün olduğu kadar iyi yürütebilmek için,
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Belediye Gelirleri Kanunu tasarısı, diye bir ka
nun tasarısı, hazırlanmış ve Yüksek Meclise arzedilmiştir. Tasarı halen îçişleri Komisyonun
dadır. Fakat biran evvel kanuniyet kesbetınesi icabeden tasarı, Maliye, İçişleri ve Bütçe
Komisyonlarına havale edilmiş bulunmaktadır,
bu Komisyonlardan beşer kişi ayrılmak sure
tiyle bir Geçici Komisyon kurulmasını rica edi
yorum.
AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Sayın arka
daşlarım; pek kısa olan Meclis hayatımda, bu
şekilde acele kanunun çıkarılmasının bilhassa
Karma Komisyon teşkili ile, hedefe ulaşmanın
tatbikatta doğurduğu büyük mahzurları gör
müş, acısını tatmış bulunuyorum. Bu itibarla
çok rica ediyorum bu gibi kanunları derhal, ace
le, iki üç hafta içinde çıkarılması gibi bir du
ruma düşmiyelim.
SEDAD PEK (Kocaeli) — Efendim; beni
huzurunuza getiren sebep, arkadaşımın kullan
dığı «Acele kanun çıkarmak» tâbiridir. Zaman
oldu ki, acele kanun çıkardık, zaman onu ieabettirdi. Fakat iddia etmek mümkündür ki,
noksan kanun çıkarmadık. Eğer kanunları ara
sıra tadile mecbur oluyorsak bu, kanunların
fena çıkarıldığını ifade etmez. Tatbikat hazan
acele kanun çıkarmayı da icabettirir.
Sayın İçişleri Bakanının mevzılubahsettiği
kanuna gelince; bu kanunla hemen hepimiz az
çok, hem de senelerdenberi meşgulüz. Beledi
yelerin işlerinin düzeknesine dair olan bu
mevzu, hepimizin
zihninde derin yer etmiş
bir mevzudur. Buna ötedenberi çareler aran
maktadır. Tasarının Komisyonlarda ayrı ay
rı tetkikından umdukları faydanın ne olduğu
nu kestirmek mümkün değildir.
ADNAN MENDERES (Kütahya) — İçtü
zük icabıdır.
SEDAD PEK (Devamla) — Daha iyi tetki
kini temin etmek için her üç Komisyondan beş
kişi olması kaydını on kişi olmak üzere kabul
edelim ve bu geçici Komisyonun üye sayısı 30
olsun, fakat bu kanun biran evvel herhalde çık
sın. Bu yerinde olan teklifi reddetmiye cevaz
vermemek lâzımdır. Karar Yüksek Heyetindir.
15 kişilik Komisyon âza adedi 30 a çıka
ralım, bunu bilhassa rica ediyorum. Zaten ak
samış olan belediye işlerini büsbütün aksat
maya yol açmış olmıyalım. önümuüzde, bütçe
müzakereleri vardır, çok meşgul olacağız. Bu
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suretle bu kanunun gecikmesine imkân ve fırsai
vermemiş olalım.
AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Efendim, sa
yın arkadaşımız lütuf ta bulundular ve bende
nize bir vasıf taktılar, onu Yüksek Heyetiniz
muvacehesinde kendilerine iade etmeyi vazife
bilirim.
Karma Komisyon niçin kurulur? Hiç şüphe
yok ki, ortada bazı mucip sebepler vardır. Bü
tün Türkiye'nin belediyelerine ait bir mevzu
at getirilecek bugün mevcut olan belediye re
simleri
artırılacak veya eksiltilecek. Bizim
bildiğimiz şudur: Belediyelerin açıklarını ka
pamak için bazı resim ve vergilere zam yapıl
mak itibariyle yeni bir yola giriyoruz. Bu, okadar basit bir iş midir? Belediyelerin bugünkü
bütçe açıklarını
karşılamak için vergi zam
mını sağlamayı düşünürken bunun önümüzdeki
10 gün içinde Büyük Millet Meclisinin en büyük
vazifelerinden olan bütçenin şu esnadaki çalış
malarına rastgetirmenin mânası nedir? Ace
lecilikten başka birşey değildir ve doğuraca
ğı neticeler müsmir olur mu?
Bendeniz bu Yüksek Meclisin verdiği bir
kararla bir vergi için kırk kişiden mürekkep
bir Karma Komisyonun teşkil edilmesi kara
rını hatırlıyorum. Bu kanun Gelir Vergisi Ka
nunu idi. Bendeniz bu kanunla hakikaten, na
mından da anlaşılması lâzım gelen bir gelir ver
gisi ile karşı karşıya geleceğimizi zannetmiş
tim. Halbuki 2 - 3 aydanberi yapılan tetkik
ler, tetebbular gösterdi ki, bu nam ve titr al
tında, nevanma bir Kazanç Vergisi Kanunu
nun bu memlekette tatbiki arzu ediliyor. Ve
yine bendeniz müşahede ettim ki, kırk kişilik
olan bu Karma Komisyonda vasati 1 5 - 1 8 ar
kadaş çalışmaktadır. Halbuki böyle bir Kar
ma Komisyon kurulmasaydı normal olarak bu
tasarı 3 - 4 komisyondan geçecek herbir ko
misyon kendi gözü ile bunu inceliyecek ve gö
rüşler birbirine aktarılacak memlekete lâyık,
güzel ve ideal bir kanun çıkacaktı.
Şimdi hemen arzedeyim ki, Karma Komis
yonun faaliyetinde herbir Komisyondan bekle
diğimiz neticelerin tekevvün ettiğine inanmak
mümkün değildir. Netekim bu kanun hakkın
daki görüşmelerimizi de sırası gelince tebarüz
ettireceğiz.
Hulasaten arzetmek istiyorum ki, vergiye,
resme taallûk eden, vatandaşlara muzaf olau
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tetkik edilmiş bir kanun çıksın diye kurulur. O
bir işte belediyelerin açıklarını kapamıya ma
itibarla belediye mevzuu daha ziyade gecikmeye
tuf olan bu verginin, bütçe konuşmalarına ayır
dığımız şu dar zamanda bir Karma Komisyon- j tahammülü olmıyan bir konu olduğu için ve bü
da tetkik ve kabulü bu memleketin bünyesine J tün arkadaşlar komisyonda noktai nazarlarını sa
uymaz, bu işde büyük hatalara
uğrayabiliriz.
rahati a söylemek yetkisini haiz bulunduğu için
Bu tibarla Yüksek Heyetin dikkat nazarını çekkabulünü ben de rica ediyorum.
inek isterim.
j
AHMET OÖUZ (Eskişehir) - r Geçici olarak
İSMET EKER (Çorum) — Bir noktanın
tashihini rica ediyorum.
tavzihi lâzımdır. Karma Komisyondan bahse
İSMET E K E E (Çorum) — Ben iki arkada
diyorlar, halbuki Geçici Komisyondur, Karma
şın, kendi anlayışlarına göre yaptıkları tartış
Komisyonun vaziyeti üzerinde söz söylediler.
malara müdahale edecek değilim. Yralnız burada
Müsaade buyurursanız Karına Komisyonun ne
arkadaşımız tarafından bu Karma Komisyon
demek olduğunu kısaea izah edeyim :
yanlış olarak ifade edilmiştir. Kasıtları Geçici Ko
SEDAI) PEK (Kocaeli) — Bu da bir nevi
misyondur. O şekilde de kendileri taslıihettiler.'
taktiktir; lafı tutturmak için evvelâ millet fa
Çünkü Karma Komisyon ilgili komisyonların he
lan denecek, bu millete hayırlı olsun falan de
yeti umumiyesinden teşekkül eder. Bunların
necek. Millete hayırlı olmıyan kanun zaten ki
hepsi toplanırlar ve aralarında tâli bir komisyon
min aklından geçer. Amma lâfı tutturmak için
teşkil etmek suretiyle mevzuları olan kanunu
vatan, millet bir nevi taktiktir. Vatan ve mil
incelerler ve hazırladıkları şekille Karma Komis
let... Amma burada hepimiz vatan için; millet
yon heyeti umumiyesine gelirler, burada da ay
için çalışıyoruz. Zaten kimin hizmetkârıyız ki?
rıca tetkik edilir.
Buna şüphe var mıdır? Bu kanun millete faydalı
Karma Komisyon, ayrı ayrı komisyonların
olan bir kanun olsun... Arkadaşlar hiç millete
tetkikinden daha ehemmiyetli ve hada ince
faydasız olan bir kanun burada yapılır mı? Böy
tetkik edebilen bir komisyondur. Eğer kendileri
le şey olmaz.
Karma Komisyon istemiş olsaydılar ben de
teşekkülünü arzu ederim. Arkadaşımız Sedad
Ben söze başladığım zaman zannediyorum ki
Pek'in ifade ettiği gbi belediyelerin geliri çokişin ehemmyetinden bahsederek söze başladım.
tanberi movzuubahis olan ehemmiyetli ve mem
Bir işin ehemmiyetinden bahsederek söze başlıleketin ihtiyacı olan bir konudur. Bunda hiç
yan ve onun ehemmiyetini işaret eden bir arka
şüphe
yoktur. Fakat bu mücerret olarak yal
daşınızın işi gürültüye getireceğini zannetmezsi
nız
bir
belediye gelirleri diye kafamıza girmiş
niz her halde. Dedim ki bu mevzu o kadar ehem
tir.
Bunun
matrahlarını, nispetleri, nereden
miyetlidir ki senelerden beri kafanmdadır bu
alınacağı hakkında kafamızda ne vardır? Bu
nun üstüne işledik bu işle senelerden beri meşgu
kanun
maliyeye taallûk ettiği için Maliye ve
lüz. Arkadaşım hiç meşgul olmamış belediye işle
Bütçe
Komisyonlarında
ayrı ,ayrı tetkik edil
riyle galiba, bu işin bigânesi gibi konuştu. Son
mesi
ieabeder.
Geçici
komisyon
bunda asla
ra kendisine bir sıfat takdığımdan bahsetti. Böy
ınevzuubahis
olamaz.
Onun
için
bunun
Geçici
le bir şey hatırlamıyorum. Hangi sıfatı takmı
Komisyonda değil, arzu ederseniz kısa bir mü
şım acaba*? Benim bildiğim bir Milletvekili arka
zakereye tâbi olması icabettiği için Karma Ko
daşım olduğudur.
misyona verilmesi daha doğru olur. Ben bunun
BAŞKAN — Böyle bir şey yoktur.
Karma Komisyona verilmesini teklif ediyorum.
SEDAD PEK (Kocaeli) — Sonra bu Meclis
BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur, is
te teşriî hayatımızda bir çok defalar hakikaten
met Eker arkadaşımız, yani İçişleri, Maliye,
geçici komisyonlar kurduk ve Yüksek Heyetini
Bütçe
Komisyonları hep beraber toplanarak bir
zin vaktini alacağını bilmesem, onların çok mu
karma
komisyon kurulmasını teklif etmişlerdir.
vaffak olduğu kanunların da listesni hazırlar ge
İçişleri Bakanının teklifi; içişleri, Maliye ve
tirirdim. Geçici komisyon hiç bir zaman işi, arka
Bütçe
Komisyonlarından beşer kişi alınmak
daşımızın kullandığı tâbiri kullanarak arzedeüzere
bir
geçici komisyonun teşkiline matuftur.
yim, millete zararlı olsun diye kurulmaz. Her
Evvelâ en uzak teklif olan üç komisyonun
komisyon gibi o da, millete faydalı olsun, iyi
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birden toplanıp tasarıyı müzakere etmesi hak
kındaki İsmet Eker'in teklifini reye koyaca
ğım.
AHMET OĞUZ (Eskişehir) — En aykırısı
benim teklifimdir.
BAŞKAN — Tersine söylüyorsunuz, işin
arızi kısımları halledildikten sora asla geçilir.
İsmet Eker'in teklifini, yani üç komisyonun
birden toplanarak bu işi müzakere etmesini re
ye koyuyorum...
MUAMMER ERlŞ (Ankara) — Söz istiyo
rum.
BAŞKAN — Buyurun. Oylama esnasında
söz söylemek hilafı usuldür ama zatıAlinize
söz veriyorum.
MUAMMER ERİŞ (Ankara) — Yüksek He
yetinize arzetmek mecburiyetinde olduğum bir
nokta var; arkadaşlar görüyor; Bütçe Ko
misyonu sabahın dokuzundan akşamın dokuzu
na kadar çalışıyor. Bu teklif kabul edilirse bil
mem burada nasıl nalışırlarf
BAŞKAN — Onu yüksek heyet takdir ede
bilir.
Şimdi üç komisyonun birleşerek bu tasarıyı
tetkik etmesi hakkındaki İsmet Eker'in tekli
fini kabul edenler... (Anlaşılmadı sesleri.)
SIRRI İÇÖZ (Yozgad.) — Efendim; Sedad
Pek aleyhte bulundu, reye konarken kendisinin
Kâtiplik' makamında bulunması doğru değildir.
CELÂL SAİT SİREN (Bolu) — Arkadaşı
mızın önergesi var mı? Reye nasıl koyuyorsu-
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BAŞKAN — Bu, önerge ile halledilecek
maddelerden değildir. Meçisin bu husustaki te
amülü dairesinde halledilir.
Aksini kabul edenler.. Yani; ismet Eker'in
teklifini kabul etmiyenler... İsmet Eker'in tek
lifi reddolunmuştur.
Şimdi İçişleri Bakanının üç komisyondan
beşer kişi tefriki suretiyle bir geçici komisyon
kurulmasını oyunuza arzediyorum. (10 nar kişi
olsun sesleri.)
İÇİŞLERİ BAKANI MÜNİR IIÜSREV GÖ
LE (Erzurum) — 10 azadan olması daha iyidir,
muvafakat ediyorum. (Ekseriyet bulamaz, be
şer kişi iyidir sesler).
BAŞKAN — Komisyonlar üçte bir mevcutla
da toplanabilir. İçişleri Bakanı da 10 nar kişi
den teşkil olunmasına muvafakat etmiştir. Ge
çici Komisyonun bu suretle teşkilini yüksek
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
AHMET OĞUZ (Eskişehir) — «Kabul etmi
yenler, kabul edilmiştir» sözleri yüksek ağzınız
dan aynı zamanda çıktı.
BAŞKAN — Yüksek ağzımdan çıkan tekli
fi bir daha oya koyayım. (Gülüşmeler).
Gerek Sedad Pek'in ve gerek İçişleri Baka
nının bir teklif haline gelmiş olan tekliflerini
tekrar oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etnıiyenler... Neticeyi siz de görüyorsunuz, kabul
edilmiştir.
Bu suretle bu mesele de haledilmis bulunmaktadır.

4. — SORULAR VE CEVAPLAR
2. .— Konya Milletvekili Hulki
Karagülle'irin, buğday ve emsali hububat fiyatlarının dış
piyasalara göre ayarlanması hakkında ne düşü
nüldüğünün bildirilmesine dair sorusuna Başba
kan Hasan Saka'nm sözlü cevabı.
T. B. M M. Yüksek Başkanlığına
Buğday ve emsali hububat fiyatlarının bu
günkü durumu müstahsili tatmin etmemekte
olduğundan bahsile yurdun muhtelif köşelerin
den şikâyetler almaktayız.
Memleketin bütün ihtiyaç maddelerinin fi
yatları dış piyasalara göre ayarlandığı halde hu
bubat gibi bazı maddelerin bu esasın dışında
kalması memleketin
ana dayanağı olan ve

yurtta büyük bir çoğunluk teşkil eden çift
çilerimizi ızrar ettiği, her yerde bir şikâyet
konusu olarak karşımıza çıkacaktır.
Bu hususta neler
düşünüldüğünün Sayın
Başbakan tarafından sözlü olarak cevaplandı
rılmasını arzederiın.
27 . XI . 1947
Konya Milletvekili
Hulki Karagülle
BAŞBAKAN HASAN SAKA (Trabzon) —
Muhterem arkadaşlar, Sayın Hulki Karagülle,
şimdi Yüksek Huzurunuzda okunan soru öner
gesinde buğday v. s. hububat fiyatlarının müs
tahsili tatmin etmediği yolunda şikâyetler al
makta olduğundan bahisle memleketin bütün
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ihtiyaç maddelerinin fiyatları dış piyasalara
göre ayarlandığı hakle hububat gibi bazı mad
delerin bu esas dışında kaldığından, bunların
da dış piyasa fiyatlarına uydurulması görüşü
nü ifade etmektedir.
Bu itibarla izahlarıma, buğdayın dış piya
sa fiyatları hakkında malûmat arzetmekle başlıyacağım.
Dış piyasalarla, biri, Amerika, Kanada, A
vustralya ve Arjantin gibi ihracatı ile müsteh
lik memleketleri besliyen müstahsil memleket
lerdir. Diğeri de bunlar dışında kalan ve esas
vasfı hububat ithalâtçısı
olan memleketler pi
yasaları olmak üzere iki kısma ayırmak doğru
olur.
Müstahsil memleketler piyasalarında durum
şöyledir:
1. — Bu sene 1947 hububat mahsulü için
fiyat tespit ettiğimiz zamandan biraz sonra ya
ni Amerika mahsulünden Temmuz teslimi buğ
day fiyatı. Sikago borsasında (22) kuruştu.
Bu fiyatı, Amerikan buğdayının temizlik ve
standardizasyon bakımından bizini buğdayla
rımızın umumi vasatisinden daha yüksek vasıf
ta olduğunu gözönünde tutarak mütalâa etmek
yerinde olur.
Halen, yani Kasım ayı borsa kotasyonlarına göre, Sikago borsasında buğday fiyatları
derhal teslim 31 kuruşa kadar çıkmıştır. Ame
rika Hükümetinin müstahsili himaye maksadiyle tespit ettiği ve daha aşağı düşmsine müdahele mubayaaları yolu ile müsaade etmiyeceği asgari himaye fiyatı ise 20,50 kuruştur.
2. —• Kanada'da, hemen yegâne hububat
alıcısı Devlettir. Keza yegâne ihracatçı da Dev
let olup, bu memlekette nakil yasağı tedbiri
caridir.
Bu mubayaaların da Devletin verdiği fiyat,
10 - 14 kuruş idi. Halen, Kanada hükümetince
jngiltereye ihraç edilen ve ihracatçının en bü
yük kısmını teşkil eden buğdayların fiyatı
20,50 kuruş olduğuna göre, 14 kuruşluk dâhili
mubayaa fiyatının buna mütenazır bir seviye
yi bulduğu anlaşılmaktadır.
o. — Avustralya İngiltere ile olan anlaşma
larının mutedil fiyat manzumesi içinde bulun
makta, Arjantin ise yüksek fiyatlarla İngilte
re ve Amerika fiyat manzumesinin dışında kal
maktadır.
Bu kısa izahat, bugün adı geçen başlıca

— 28

O:İ

müstahsil memleketlerde tatbik olunan sistem
ve fiyatların bu memleketlerin iktisadi ve si
yasi hususiyetlerinin tesiri altında bulunduğu
nu ve dünya hububat piyasası denilebilecek,
bir piyasa mevcut olmadığım göstermektedir.
İthalâtçı memleketler piyasalarına gelince:
Avrupanın içinde bulunduğu malûm şartlar
dolayısiyle buradaki ithalâtçı
memleketlerin
hububat fiyatlarından bahsetmekle bir fayda
görmüyorum. Yakın komşularımız olan memle
ketlerde de, kuraklık veya ithal zorlukları yü
zünden hububat fiyatları çok yüksek seviyeye
çıkmıştır.
Bütün bu anormal fiyat hareketleri, yeri
ne göre kuraklık gibi tabiî âfetlerin veya
harb sonrası şartlarının
neticeleridir. Hubu
bat fiyat politikamıza böyle anormal vaziyet
leri nazara alarak istikamet vermenin imkânsız
lığı takdir buyurulur.
Hulâsa istihsalci ve ithalâtçı memleketle
rin arzettiğiıu durumları da bizim fiyat mev
zulunuzu kendi iktisadi bünyemizin şartları
ve hususiyetleri içinde mütalâa etmemiz lüzu
munu teyit eylemektedir.
Bu mâruzâttan sonra, memleketimizin ikti
sadi şartlarına ve hububat fiyatlarının teshi
linde takip olunan esaslara nazaran bu fiyat
ları artırmanın uygun olup olmadığını tetkik
edebiliriz.
Hububat fiyatları tesbit edilirken
Dünya
normal fiyatlarının yanı başında istihsal tah
minleri müstahsilin durumu ve dâhildeki umu
mi fiyat seviyesiyle beraber iaşe politikamızı
gözönünde tutuyoruz.
Bu fiyatlar her mahsul yılının başında ve
bir yıl için hüküm 'fade etmek üzere tesbit
edilmekte ve Hükümetin uhdesinde bulunan
halk ve ordu iaşesi, çeşitli yönlerden hububat
fiyatlarının bir yıl için sabit ve müstekar bir
halde bulundurulması esasına dayanmaktadır. Bu
itibarla yıl içinde fiyat değişikliği yapmaya
imkân bulunmamaktadır.
Bundan başka hububat alım fiyatlarının ar
tırılması halinde ekmek fiyatlarının da artırıl
ması, hububat fiyatlariyle diğer maddeler fiyat
larının birbirini kovalaması, ve böylece umumi
bir fiyat yükselişinin tahrik edilmesi ve bunun
ücret - fiyat muvazenesini ihlâl etmesi gibi ka
çınılmaz gibi neticelerle karşılaşılmış olacağını
da asla gözonünden uzak tutmamak lâzımdır.

B : 16

12 .12 . 1947

Son söz olarak şu noktayı belirtmek iste
rini: bugün hububat fiyatları etrafında bir te
reddüt havasının mevcudiyeti kendisini hisset
tirmektedir. Halbuki, bu mevzu böyle tereddüt
lü durumlara hiç müsait değildir. Bu sebeple
dir ki, sayın Karagülle 'nin sorularını cevaplan
dırırken, kesin ifadelere başvurmuş ve sene or
tasında fiyat değişiklikleri yapmak imkânına
malik olmadığımızı açıkça ifade etmiş bulunu
yorum.
Sayın arkadaşlar; bizim dâhilde bilhassa ih
racat memııuiycti esasına bağlı eşyamızın fiyat
larını tâyin ve tespitte nazarı itibara aldığı
mız esas memlekette harbden evvel normal sa
yılan bir seneye nispetle hayat seviyesinde hu
sule gelen yükselme derecesidir. Bu hayat yük
selişinin emsali, salahiyetli ve yetkili heyetlerin
yaptığı fiyat endekslerine nazaran 1X4 ün
aşağısında bulunmaktadır. Vasati hayat pahalı
lığı seviyesi 1939 senesine nispetle dört misline
baliğ olmamıştır. Bu endeksleri teknik tertip
lerin de ufak tefek hatalar olabileceği düşün
cesi ile % de cüzi bir hata kabul etmek doğru
olur. Farzedelim ki, artış tam 4 mislidir. Hubu
bat fiyatları gibi memleketteki diğer eşya fi
yatlarının da bu artış seviyesine nazaran tâyin
olunması iktiza eder.
Ahvali fevkalâde, harp şartları dolayısiyle
memleket ihracatı memnuiyet sistemine tâbi
bulundurulan eşyanın fiyatlarını tâyin ederken,
en geniş mânasiyle memleketin en büyük istih
sal ve memlekette yaşama seviyesinde en büyük
rolü oynıyan hububat fiyatlarını esas tutmamız
iktiza eder. Ve nitekim şimdiye kadar böyle
olmuştur ve böyle olmasında isabet vardır.
1939, yani harbden evvelki senelerde hep bi
lirsiniz, aksine bir şart vardı; müstahsili koru
ma maksadiyle biz hububat zürraımızm haya
tını elverişli bir seviyede tutmak için kanun
lar yapmıştık, tedbirler almıştık. Ovakit buğ
day fiyatı beş kuruştu, bugün 22 kuruş. Piyasa
nın aynı evsaftaki buğdayına fiyat tâyin eder
ken, o tarihtenberi harb senelerinin tevlit ettiği
hayat ve maişet güçlükleri yüzünden yaşama se
viyesinde husule gelen dört misli tezayüdü, ta
mamen karşılıyacak, hattâ müstahsilin lehim
bir marj bırakacak bir fiyat kabul ediyoruz.
Hepimiz biliyoruz ki, maişetinde gıdasının yüz
de mislini ekmek teşkil eden halkımızın büyük
ekseriyeti bu mahsulün ucuzluk ve pahalılığiyle
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sıkı sıkıya ilgilidir. Bu durum, hububata mem
leketimiz içinde büyük ehemmiyet verdirmekte
dir. Bittabi müstahsılların da seviyei hayatını
nazarı itibara alarak, onların da kendi ihtiyaç
larım mümkün mertebe telâfi etmeleri gereğini,
bu fiyatların konması sırasında gözönünde bu
lundurmak zarureti vardır. İhracat memnuiyetine tâbi tuttuğumuz diğer eşyanın fiyatlarını
da nazarı itibara alırken esas fiyat olarak hu
bubat fiyatlarını gözönünde tutmaktayız. Diğer
eşya fiyatlarını da onunla hemahenk.bulundur
mak gayesini takip etmekteyiz.
Bu senenin hava şartları bilhassa civarımızda
bulunan memleketlerin fevkalâde kurak gidişi, hu
bubatın hudutlarımızın haricinde hemen bize bi
tişik memleketler içinde fevkalâde hububat fi
yatlarını meydana getirdi. Fakat bu, tamamen
fevkalâde şartların tevlit ettiği bir fiyattır. Bu
nu içerdeki hububat fiyat politikamıza esas itti
haz etmemiz bizi aynı yokluğa, yani kendi mem
leketimiz için dahi hayat pahalılığını kendielimizle kabul etmemiz gibi bir neticeye götürür.
Bunun altından nasıl kalkarız. Allah bilir, önü
müzdeki sene acaba dünyada çok bolluk olsa ve
hububat fiyatları bizim dahildeki fiyatlarımızın
çok aşağısına düşse, nitekim şimdiye kadar müs
tahsil memleketlerdeki hububat fiyatları bizim
memleketimizden çok aşağı idi. Amerika piyasa
larındaki 1 4 - 1 5 kuruşa düşmüştür diye dahil
deki hububat fiyatuıı onunla ayar edip 22 ku
ruştan 15 e mi indirmek lâzımgelirdi? Görülü
yor ki, müspet ve menfi her iki istikamette bizim
memlekette hayat için esas madde fiyatı diye na
zarı itibare aldığımız hububat için, kendi fiyat
ahengimize, eşya fiyatları arasında kurmak iste
diğimiz ahenkli faaliyet sistemi içinde ana fi
yat diye nazarı itibare alacağımız hububat fiya
tımızı kendi ihtiyacımıza göre tertiplemek, tâ
yin ve tesbit etmek mecburiyetindeyiz. Belki ya
kın bir zamanda yeniden biz Anadolu'nun bilhasas yayla ahalisini teşkil eden ve hububattan
başka belli başlı istihsali olmıyan bu sınıfı, hu
bubat müstahsıllarmı yeniden korumak için bir
millî politikann takibine koyulmak mecburiye
tinde kalabileceğiz.
Binaenaleyh, biz eğer hububat müstahsıllarıma dâhilde hayat seviyesinin, harbden evvelki
normal bir seviyeye nispetle irae ettiği yüksek
likle mütenasip ve hattâ arzetiğim gibi onun
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üzerinde bir fiyat teshil etmişsek bundan dolayı
müstahsıllarımıza bir mağduriyet tevlit edecek bir
politika gütmemiş olduğumuzu kabul etmek lâ
zımdır.
Arkadaşlar, b u n l a r temas
ettiğimiz
i'ikirler ve meselelerdir. H ü k ü m e t e ok temenni
ederdi ki, dışarda şu veya bu sebeple husule
gelmiş olan fiyat fazlasından memleketimizin alâ
kalı nıüstahsıllarını dış fiyatların f e v k a l â d e fır
satlarından istifade ettirmeğe mazlıar olsun. Hep
biliyoruz ki, dinardaki, bilhassa hububat üzerinde
ki hava ş a r t l a r ı n d a n ,
bizim memleketimiz on
lar k a d a r müteessir olmamakla beraber hepsin
den de büsbütün masun kalmış değildir. Biliyo
ruz
ki, bu
seneki istihsalâtımız
geçen seneki
istihsale
nispetle
vasatı
olarak c/r
25 - '](.) derecesinde noksan
olmuştur. Bun
dan. dolayıdır ki, ne Hükümet eliyle ve ne de ser
best ticaret kanal iyi e h u b u b a t gibi belli başlı
gıda maddelerini gerek ordumuzun ve halkı
mızın ve gerek geniş halk müstehlik sınıfının esas
gıdasını teşkil eden bu madde üzerinde ihracat
politikası gibi bir politika takip etmiyoruz. Ve
bunu esefle yapamadığımızı ifade etmek mec
buriyetindeyim. Çok isterdik ki, dışarı piyasala
rın şu veya bu nevi nıüstahsıllarımız için t e m i n
etliği fırsattan her nevi nıüstahsıllarımızı istifa
de ettirelim. B u n a muvaffak olmak mazhariye
ti hükümetin elinde olmaması kendi kabahati
değil ahval ve şeraitten doğmuş bir neticedir.
B u ğ d a y .fiyatlarını a r t ı r m a k , b u n u artırdığı
mız nispette ar/ettiğim gibi r/c .r)0 den fazla
müstehlikin gıdasında rol oynıyan ekmeği pahalılaştırmak olacaktır ki, hükümetiniz diğer tarafhlaştırmak olacak ki, hükümetiniz diğer taraf
tan pahalılığa karşı tedbir bulmak için mü
cadele
etmek
külfeti
altında
bulunmak
tadır.
Hububat
üzerinde
atacağımız
her
hangi
bir
adım,
birçok
teşebbüslerden de
Yüksek Heyetiniz tabiî h a b e r d a r d ı r ki, b u n u n
peşinden diğer maddeler, yağ, peynir, et susam
gibi diğer müstahsil zümreler, aynı I üzüme bina
en, d işardaki fevkalade ahvalden müevellit yük
sek fiyatlardan istifade etmek emeliyle ya dâhil
de H ü k ü m e t t a r a f ı n d a n , fiyatlara bir zam yapıl
masını, veya harice ihracını istiyeeeklerdir ki, bu
yola b u g ü n k ü d u r u m u m u z d a gitmek imkânı ol
madığını zannederim yüksek heyetiniz de, H ü 
kümetin noktai nazarını benimsemekte güçlük
çekmez. B u oh etin tenevvür etmesi noktasından
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şu üç, faydaya mülâhaza edebiliriz, mevsim itibariyle, aşağı yukarı, müstahsil m a h s u l ü n ü n çok
m i k d a r n ı ı tâyin edilmiş fiyatlarla satmıştır; ni
hayet alıcı yalnız biz değiliz, H ü k ü m e t i n tâyin
ettiği fiyat asgari bir fiyattır. B u fiyatın dışın
da, şehir ve kasabaların mııbayaatı, hazan Dev
letin verdiği fiyat üstünde, daha yüksek bir fi
yatla da yapılmaktadır. E l d e n çıkmış, ticari ka
nallara, mutavassıtlara intikal etmiş mahsuller
için sene içerisinde fiyat değiştirmek suretiyle
prim vermek, onları f i y a t l a n d ı r m a k gibi t a m a 
men hatalı bir yola gitmekte hükümetinizi ma
zur göreceğinizi ümit ederim. B u n d a n daha ev
vel Devlete mal s a t a n m ü s t a h s i l i n k a b a h a t i n e d i r .
Şimdi eskiden onların sattıkları fiyatları yeni fi
yat. fikri üzerinden a y a r l a y ı p iadei muhasebeye
mi gideceğiz. Sonra bu fiyatı v e r i r k e n müstahsıllara yeniden fiyat vereceğiz. Ş ü p h e s i z i m se
ne içerisinde fiyatı değiştirmemize imkân yok
t u r . Ben temenni ederim k i ; gelecek sene hu
b u b a t Hatları b ü t ü n müstahsılları m e m n u n ede
cek bir imkân göstersin. B u i m k â n l a r d a n şüphe
siz en evvel istifade edecek de hükümetiniz oldu
ğ u n u kabul b u y u r m a n ı z ı rica ederim.
Vaziyet
öyledir ki. bu t e r e d d ü t l e r i n k a l k m a s ı , herkesin
vaziyeti, sarih olarak bilmesi, o r d u n u n ve -müs
tehlik halkın hükümetin sırtına isabet eden iaşe
ihtiyaçlarını karşılamak vazifesinin emniyetle ye
rine gelmesi için evvelâ memleket için bu tered
d ü d ü n kalkması lâzım ve kimsenin h u b u b a t fiyat
ları üzerinde bir sipekülâsyon aramaması ve ni
hayet devletin üzerine aldığı vazifeyi karşılaya
cak hububatı bu fiyatlarla mubayaaya emniyetle
devam'etmesi lâzımdır. Ş u n u da söylemeliyim ki.
bu yolda bir t e r e d d ü t memleketin diğer müs
tehliklerin ihtiyacını temin için hükümeti, her
t ü r l ü k a n u n i tedbirler almak vaziyetine sokabi
lir. Bu bakımdn da t e r e d d ü d ü n zail olması
l ü z u m u n u hiç te mâkul fiyatın aşağısında olmıyan
yaşayış seviyemiz bakımından mukayese yapıla
rak bu sene Devletçe tesbit edilmiş h u b u b a t
fiyatlarını mâkûl olarak kabulünüzü rica ederek
sözüme nihayet veriyorum.
IIULIvî K A R A O Ü E L E ( K o n y a )
Muhte
rem a r k a d a ş l a r ı m :
Evvelâ Sayın b a ş b a k a n ı m ı z ı n bize verdiği
uzun izahata
t e ş e k k ü r l e sözüme
başlıyorum.
Maksadıma girmeden önce sorumu arzederken
sene içinde k a m p a n y a dışında h u b u b a t mahsul
lerinin fiyatında bir değşiklik yapılması maksa-
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dimin dışındadır. Bal akis erken zannedilen bu
mevzuu zamanında açtığıma ve gelecek buğ
day kampanyasına şimdiden hazırlık yapılma
sına yardım edeceğime inanıyorum.
Arkadaşlarım bu mevzu memlekette günün
mevzuu olarak devam etmektedir. 194G yılının
Mayıs ayında bir fiyat değiştirilmesi yapıldı.
Daha; ö-nce 27 kuruş olan buğday fiyatları âza
mi 22 kuruşa alınmak suretiyle müstahsil aley
hine fakat umumi fiyat ve hayat endekslerine
göre müstahsilin o kadar zararına olmıyan bir
tadil idi. P'akat sene nihayetine yaklaştıkça, eş
ya fiyatlarında malûmu âlileri olan sebeplerle
vukubulan tebeddül bu fiyatı da müstahsili tat
min eder bir mahiyette bırakmadı.
KÂMİL GÜDEŞ (Kayseri) — O sebep ne.
fiyat neden yükseldi ?
HULKÎ KARAGÜLLE (Devamla) — Gerçi
bu fiyatlar, 1947 yılında prim ilâvesi suretiyle
bir miktar tezyit edilmişse de hakikatte yine
çiftçinin tatmin edilmemiş olduğunu görmekte
yiz.
Bunu tetkik ederken, buğday politikası az
çok bize benziyen bilhassa Amerika memleket
lerinden bazılarının fiyatlariyle bizim fiyatlar
arasında bir münasebet arandı. Hakikaten bi
zim nıüstahsıla verdiğimiz fiyatlar derecesinde
orada nıüstahsıla bizim paramızla bu fiyatların
bazı yerde bizden biraz noksan olduğu anlaşıl
mıştır. Amma işin mühim olan noktası şurasıdır: Orada müstahsil eline geçen para ile istih
lâk maddesi aldığı zaman aynı seviyede, aynı
kararda almaktadır. Bizim gibi bir nevi don
durmaya tâbi tutularak istihlâk maddelerini
serbest bırakmak şekline konmamıştır . Bugün
gerek Kanada ve gerek Brezilya ve Şikago
gibi yerlerden getirilen misaller bu faktörlerle
beraber getirilmemiştir. Orada çiftçiye Türk
parasiyie verilen 20 kuruş zannediyorum ki,
pek olmamıştır. Kanada da 20 kuruş Manı taba
ve saire gibi üstün sayılan mallara takdir olu
nan bedeller olmuştur. Bunu kabul ediyorum.
Fakat orada demirin kilosu alâtı ziraiye bakı
mından bir liraya, üç liraya yükselmiş değil
dir. Orada her şey ayarlıdır. Onun için biz
de bundan dolayı istihlâk mallarının pahalı ol
masından dolayıdır ki, müstahsil malına veri
len paradan şikayetçidr. Buyruldu ki, biz ken
di bünyemiz içinde mevzuu ele almak mecburi
yetindeyiz. Bunda tamamen beraberim, buğ-
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day meselesi başıboş bırakılacak bir mesele de
ğildir. Bu, bizde değil hattâ iktisaden bizden
ileri olan 'memleketlerde bile başıboş bırakılmış
değildir. Amma, bir iki, birkaç şehrin iaşesi
için bir zümreyi bîr nevi vergilendirmeyi, bir
nevi -mükellef yet e tâbi tutmayı doğru görme
mekteyiz. Hakikaten çiftçinin eline geçen pa
ra, biliyoruz, 1988 senesindeki hayat endeksi
nin buğdaya isabet eden kısmındaki ayarı mu
hafaza ediyor. Fakat çiftçi kullandığı ve 20
kuruştan aldığı kaputu iki liraya aldığını gör
düğümüz zaman hayat endeksi 10 misline çıkı
yor. Bunu hesaba koyduğumuz takdirde çift
çinin zarurette olduğunu kabul etmemiz lâzımgelir.
Sonra, şunu da bu konuda mütalâa etmek
zaruretindeyiz; faydalı olur, o da, arkadaşla
rım, esefle arzederim ki, Türk çiftçiliğinin.
%90 nı ağırlığını teşkil eden hububatçılık ma
alesef bizim istikbal çapında dayanabileceğimiz
bir iktisadi mevzu
olmaktan uzaktır. Bunu
şimdiden görmek, memleket için faydalıdır sa
nanın. Günkü koskoca geniş bir dünya içinde
bütün teknik imkânlar ve şartlar muvacehesin
de bizim anıprik bilgilerle ve malûm olan vası
talarla.'yaptığımız istihsal, nakil, tahmil, tahli
ye vesair şeyleri İvesaba kursak cihan piyasa
sında bir köşe tutacak kaabiliyette olmadığımı
zı kabul etmek mecburiyetindeyiz. O halde biz
müstahsil hırımızı, çiftçilerimizi yeni çeşitleri
kültür istikametlerinde bir rota değiştirmeye
mecbur olacağız. Biz bu rotayı değiştirirken
zebun bir halde bulunan çiftçiyi ozamaıı az çok
istinat edbileeeği bir rezerve malik kılmak mec
buriyetindeyiz. Bunun için bu bakımdan da
çiftçinin istihsalini mümkün olduğu kadar de
ğerlendirmek ve gümrük piyasalariyle mümkün
olduğu kadar ayarlamak lâzım olduğu kanaa
tindeyim.
Burada izin verirseniz bir noktaya temas
edeyim; bendeniz de Sayın Başbakan gibi mem
lekette hububat ınevzuunun um m i piyasada
muayyen faktörlerin başında geldiğine kaili
yim. Ancak bunlar için tedbirlerin de alınabi
leceğine kaniyim. Günkü biliyorsunuz ki, bizim
hububat istihsalimiz bütün dâhilde istihlâk et
tiğimiz bir metaamız halinde değildir. Bunu
memleket dışına da ihraç etmekteyiz. Bu ha
riçten elde edilen paraların müstahsıla (geç
miş zamanlar için üzerinde durmuyorum. Çün-
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kü teknik imkânı yoktur.) Fakat istikbal için
şayet bir ihracat mevzuubahis olursa bundan
kazanılacak birşey olduğu zaman müstehlike
inikas ettirmek, bizim yalnız Devlet olarak,
Adalet Devleti olarak vazifemizdir. Bunun için
ihraç farkını mtistahsıla aşağı yukarı ayarla
yıp, bidayette buğday kurları tâyin edilirken
zammedilmek veyahut fakir halka muayyen
tipte ve ucuzlukta ekmek vermek suretiyle işi
ayarlamak ve bu, suretle hem müstahsili hem
müstehliki tabaka tabaka korumak mümkün
dür, sanırım.
Bunun şimdiden açıklanmasında memleket
namına büyük faydalar sağlandığına kaniim.
önümüzdeki seneye matuf olan vaitleri, bizim
de dileklerimize tamamen uygundur. Bunun
için kendilerine teşekkür ederek huzurunuzdan
ayrılıyorum.
BAŞKAN — Diğer soruya geçiyoruz.
3. — Kayseri Milletvekili Faik Selerin, bağ ve
bahçeleri soğuktan zarar görenlere yapılacak yar
atma Ürgüp İlçesinin dâhil olmadığı hakkındaki
sorusuna Ticaret Bakanı Mahmut Nedim Oündüzalp'ın sözlü cevabı
1 . 331 . 1947
Yüksek Başkanlığa
Zarar gören bağ ve bahçe sahibi vatandaşla
rımızın borçlarının tecil edileceğini ve kendile
rine kredi açılacağını 22 tarihli Ulus gazete
sinde okudum çok sevindim. Fakat bu yardımın
Ege bölgesine hasredilmesi sebebini anlıyamadım. Bu sene soğuktan bir çok yerlerde bağ ve
bahçe sahipleri büyük zararlar görmüşlerdir.
Ezcümle arazi darlığı sebebiyle bütün varlığını
üzüm bağlarına ve meyva bahçelerine hasreden,
bütün ihtiyaçlarını bunun mahsulünden temin
eyliyen seçim dairem dâhilinde bulunan Ür
güp ilçesinin bağ ve bahçelerini de tamamen so
ğuk almıştır.
Halk bu yüzden acıklı maişet derdine düş
müşlerdir. Esnayi teftişimde buna muttali ol
dum. Bu yardımda Üruüp îlcesiııin dâhil olup
olmadığına Ticaret Bakanının sözle cevap ver
mesini rica ederim.
Kayseri Milletvekili
Faik Seler
TİCARET BAKANI MAHMUT NEDÎM
UÜNDÜZALP (Edirne) — Muhterem arkadaş-
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lar; Kayseri Milletvekili Faik Seler arkadaşı
mız gazetede gördüğü bir haber üzerine Ür
güp İlçesinin bu sene bağ ve bahçelerinin don
yüzünden harap olması karşısında bu bağ ve
bahçe sahiplerinin Ziraat Bankasına olan burç
larının da tecil edilip ediimiyeceği noktasında
tereddüde düşmüşler. Önergelerinde sordukları
sual, acaba don ve diğer âfetler sebebiyle zarar
gören müstahsıllarm Ziraat Bankasına olan ...
(Ekseriyet yok sesleri)
BAŞKAN — Arkadaşlar sesinizi duymuyor.
Çoklukta da tereddüt var. Bir dakika müsaa
denizi rica ederim.
Arkadaşlar; Meclisimizde çoğunluk olmadı
ğı hakkında arkadaşlarımız tarafından ikaz
vâki olmuştur. Hakikaten Makamı Riyaset de, ço
ğunluk olmadığını görmektedir. Bu sebepten
tekrar yoklama yapmak mecburiyetinde kaldı
ğımı arzederim. Ve bu yoklamayı sonuna kadar
devam ettireceğim. Bulunmıyaıılarm isimlerini
Makamı Riyasete arzedeceğim, başka türlü Mec
lis müzakeratının devamına imkân yoktur.
(Afyon seçim bölgesinden başlanarak yok
lama yapıldı).
BAŞKAN — Sonradan gelmiş arkadaşlar
lütfen kayıtlarını düzeltsinler.
Çoğunlumuz vardır, görüşmeye devam edi
yoruz, buyurun Ticaret Bakanı.
TİCARET BAKANI MAHMUT NEDÎM
UÜNDÜZALP (Edirne) — Muhterem arkadaş
lar, Kayseri Milletvekili sayın Faik Seler'in
şimdi okunmuş olan sözlü önergesinde; «Üügüp
İlçesinin bağ ve bahçelerinin bu sene soğuk yü
zünden tamamen harap olmuş bulunduğuna gö
re Ziraat Bankasınca bu ilce müstahsıllarının
borçlarının da tecil edilenler arasında bulunup
bulunmadığı» soralmaktadı r.
Şimdi bu suale cevap arzedeceğim;
1. — Ziraat Bankasında Ürgüp ajansından
gelen malûmata göre bu ilçede 37 köy ve ma
hallede 2223 müstahsilin bağ ve bahçelerinin
dondan müteessir olduğu ve bunların 260 bin
küsur liraya varan borçlarının tecili gerektiği
anlaşılmıştır. Bunun üzerine Ziraat Bankasın
dan bu ajansa yazılan 135 sayı ve 3 . X . 1947
tarihli bir talimat ile tecilin itibare alındığı
bildirilmiş ve bu suretle tecil edilerek borçların
hangi hesaplara alınacağı da 1 . XII . 1947 ta
rihli ikinci bir yazı ile mahalline tebliğ edil
miştir.
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Binaenaleyh, sayın arkadaşınım, bu hususta
ki endişeleri bankaca alınmış olan bu tedbir
lerle bertaraf edilmiştir. Sözlerime şunu da
ilâve edeyim ki, Ziraat Bankası taralından
Ürgüp ajansına 0 . VI . 1947 tarihinde gönde
rilmiş ulan bir talimatnamede, bu gibi don
dan müteessir olan nıüstahsıllara yeniden açı
lacak krediler hakkında ittihaz olunacak mua
meleler de açıkça gösterilmiştir. P>u talimatna
menin 2 numaralı fıkrasında:
«Kredilerini tamamen kullanmış olan nıüs
tahsıllara soğukların tesiriyle zaruri görülen
budama,
çapalama, gübreleme, ilaçlama ve
ve sair bakım ve ihya masrafları karşılığı ol
mak üzere ödeme güçleri dâhilinde ilâveten
kredi verilmesi» ve «Şahsi hadlerinin artırılma
sı lâzımgeliyorsa mucip sebepleriyle merkeze
yazılması» bildirilmiş bulunduğu gibi aynı ya
zının 6 numaralı fıkrasında da, «Hasat dolayısiyle yapılacak yeni ikrazlar mevcut plasman
ile karşılanamazsa, plasman ihtiyacının bildi
rilmesi» tebliğ edilmiştir.
Bu cevabımın sayın milletvekili arkadaşımı
tatmin etmiş olacağını umuyorum. Bankaca
alınmış tedbirlerin tatbikında eksiklik ve ak
saklık olmadığını tahmin ediyorum. Mamafih
noksan cihetlere muttali iseler derhal bunları
tamamlamayı da vazife bildiğimi arzederim.
FAtK SELER (Kayseri) — Teşekkür ede
rim. Zaten arzu ettiğimiz de bu idi.
4. — Çanakkale Milletvekili Nurettin Ünon'in, Devlet işlerinin teftiş ve kontrolüne dair Baş
bakanlıktan sözlü sorusu
BAŞBAKAN HASAN SAKA (Trabzon)
Sayın arkadaşlar, bu takrir hakkında da ayuı
ricayı tekrar edeceğim:
Nurettin Ünen arkadaşımızın; teftiş faali
yetleri hakkında ne düşünüldüğüne ve kendi
intihalarına uymıyan noksanların izahına mütaallik olarak iki soru halindeki soru önerge
sini almıştım.
Başbakan doğrudan doğruya Heyeti Teftişiyeye sahip değildir. Bu önergenin konusu,
bütün Devlet dairelerinin hemen hepsine ayrı
ayrı taallûk eder konular olmak itibariyle bu
hususta malûmat almak üzere elden gelen sür
atle bir tamim yaptım. Fakat henüz tamamen
cevapları alamadım; yalnız beşbakanlığm Tef-
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tiş Heyetinden faaliyetlerine ait rapor alabil
dim. Bunların hepsinden haber gelecek ki, ben
de heyeti umumiyesinden sayın arkadaşımın
sorduğu soruya ait cevabı hazırlayıp, ne düşün
düklerimi de ilâve ederek, arzedebileyim. Bu
nun uzunca bir zamana tevakkuf ettiğinde be
nimle berabersiniz kanaatmdayım. Bununla
şunu tebarüz ettirmek istiyorum ki; Başbakan
lığa tevdi edilen sualler, mahiyeti itibariyle.
ister istemez bütün devairden tetkikat ve tahki
kat yapılmasını icabettiren şeyler oluyor. Ve
bunların hazırlanması bir hayli zamana tevak
kuf ediyor. Halbuki îçtüzükümüzün soru öner
gelerine taallûk eden hükümleri mucibince, bu
gün Başbakanlığa tevdi edilmesi kararlaşaıt
bir soru önergesinin o günden itibaren otomatikman engeç iki Birleşim sonraki gündeme alı
narak cevaplandırılması zarureti vardır.
Arzetmek mecburiyetindeyim ki, sualin ba
na tebliği, benimde diğer devaire tebliğ ede
bilmem için geçen zaman, tüzük
mucibince
gündeme alınması için iktiza eden vakitten da
ha fazla bir zaman alıyor. Bu itibarla Makamı
Kiyasetten sureti mahsusadâ rica ediyorum,
bu anormal vaziyetin önüne geçmek için İçtiizüküıııüzde
yapılması lâzımgelen ayarlamayı
biran vevel temin buyururlarsa bendeniz de her
vasile ile çıkıp arkadaşlarıma bu sualin cevabı
nı ancak 15 gün sonra verebileceğim diye mâru
zâtta bulunmak mecburiyetinde kalmayayım.
Bu seneki teşrii faaliyetimizin karakteristik
vasıflarından birisi de bir çok suallerin doğru
dan doğruya Başbakanlığa tevcih buyurulurmuş
olmasıdır. Dün iki sual aldım, belki yarın üç
tane daha alacağım. (Gülüşmeler) Bu sualleri
cevaplamıya gayret sarfettiğime göre bunlara
cevap vermek imkânını bulabilmek için İçtüzük
hükümlerinin ayarlanmasını rica ediyorum. Ge
lecek Cuma günü Hasan Polatkan'm sualini cevaplıyacağım, öbür Cuma günü de bu suali ce
vaplarım.
BAŞKAN — Nurettin Ünen, bir d iyeecgmız
var mı Bu Cuma değil öbür Cumaya bırakıyor
lar. O da bütçe müzakerelerine rast geliyor.
BAŞBAKAN HASAN
Mâni değildir.

SAKA (Trabzon) —

BAŞKAN — Şu halde bu sorunun cevabı 15
gün sonraya bırakılmış oluyor; bir itiraz yoktur,
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5. — Eskişehir Milletvekili îsmail Hakkı Çe
vik'in, Eskişehir Elektrik
santrali
hakkında
İçişleri Bakanlığından sözlü sorusu.
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BAŞKAN — İsmail Hakkı Çevik'i göremiyo
rum. (Yok sesleri) O halde gelecek birleşime bı
rakıyoruz.
Sorular bitmiştir.

5. — GÖRÜŞÜLEN İSLER
1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1948 yılı
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bilice Komisyonu ra
poru (1/259)
BAŞKAN — Bu bütçe hakkında Bütçe Ko
misyonu sözcüsü söz istediler, söz veriyorum.
BÜTÇT KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAMJVIKK ERİŞ (Ankara) — Efendim, Yüksek He
yetin kabul buyurduğu esas dairesinde komisyon
bu isi tetkike imkân bulamadı. Malumu âliniz ko

misyon henüz bütçeyi bitiremedi. Tensip buyu
rursanız Gelir Bütçesinin tetkikinden sonra yük
sek Heyetin tensip ettiği şeklin olup olmıyacağmı
tetkik için müsaadenizi rica ediyorum.
BAŞKAN —• Gündemde başka bir şey yok
tur.
Önümüzdeki Pazartesi günü saat 1.5 te topla
nılmak üzere; Birleşime son veriyorum, i
Kapanma saati: 16,40

T. B. M. M, Basımevi

