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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci oturum 
Ulaştırma Bakanı Kasım Gülek, 29 . X . 1948 

de vukubulan tren kazası hakkında açıklama 
yaptı. 

Yeni seçilen Milletvekillerinden 12 si andiçti. 
Tutanakları İnceleme Komisyonundaki iki 

açık üyeliğe adçekme ile Senini Yürüten (İstan
bul). Fahri Bük (Bursa) seçildileu. 

Paris'e giden Dışişleri Bakanı Necmettin Sa
dak'm dönüşüne kadar Çalışma Bakanı Tahsin 
Bekir Baha'nın vekillik edeceğine dair olan 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu. 

Manisa Milletvekili Rıdvan Nafiz Edgüer in 
ve Kastamonu Milletvekili Ziya Orbay'ın öldük
lerine dair olan tezkereler okunduktan sonra 
ikişer dakika ayakta saygı duruşu yapıldı. 

Milletvekiliğine yeni seçilmiş olan Dr. Sabri 
Akın (Aydın) ; 

Sakir Ibrahimhakkıoğlu (Erzurum) 
Sadi Bekler (İstanbul) 
Esat Doğan (Malatya) 
Mehmet Kâmil Boran (Mardin) 'in secim 

tutanakları onandı. 
Dr. Ahmet Selgil (Ankara) 
Hifzırrahman Raşit öymen (Bolu) 
Rauf Bayındır (Erzincan) 
Terfik Ekmen (Giresun) 
Arif Hikmet Onat (Ordu) 
Reşit önder (Tokad) 
Fahri AkgÖl (Yozgad) "m seçim tutanakları, 

Tutanakları İnceleme Komisyonuna verildi. 
Komisyon seçimleri için oylar toplandıktan 

sonra ayrılanmasma kadar Birleşime ara verildi. 

ikinci otunun 
Komisyon seçimlerinin sonucu bildirildikten 

sonra 8 . XI . 1948 Pazartesi günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan vekili 
Bingöl Milletvekili 

F. F. Düşünsel 
Katip Kâtip 

İsparta Milletvekili l'rfa Milletvekili 
S. Koksal A. Akan 

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

BAŞKAN — Başkanvekili Cevdet Kerim încedayı 

KÂTÎPLER : Behçet Kemal Çağlar (Erzincan), Cenap Aksu (Kocaeli) 

BAŞKAN — Oturum acildi. 

2. — ANDîgME 

7, — Giresun Milletvekili Tevfik Ekmen'in 
andiçmesi. 

BAŞKAN — Yemin etmive Giresun Milletve

kili Tevfik Ekmen burada mıdır? (Geliyor ses
leri) 

(Giresun Milletvekili Tevfik Ekmen andiçti) 
(Alkışlar) 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1: — Say m üyelerden bazılarına izin veril 
mesi hakkında Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
tezkeresi (3/270) 

• 5 . XI . 1948 
Kamutaya 

Aşağıda adları vazıh Milletvekillerinin izin-
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leri Başkanlık Divanının 4 . XI . 1948 tarihli 
toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Kamutayın onanıma sunulur. 
R. M. M. Başkam 

Ş. Saraçoğlu 

Ankara Milletvekili Gl. Xaci Tına/, 1 ay özür
lü olduğu için 8 . XI . 1948 tarihinden itiba
ren, 

istanbul Milletvekili Dr. Akil Muhtar Özden 
2 ay hastR olduğu için 8 . XI . 1948 tarihinden 
itibaren, 

İstanbul Milletvekili Recep Peker 1 ay has
ta olduğu için 8 . 'XI . 1948 tarihinden itibaren, 

Kastamonu Milletvekili Dr. Fahri Ecevit 1 
ay hasta olduğu için 1 . XI . 1948 tarihinden iti
baren, 

Kocaeli Milletvekili Amiral Şükür Okan 1 
ay hasta olduğu için 1 . XI . 1948 tarihinden iti
baren, 

Maraş Milletvekili Abdullah Yaycıoğlu 20 
gün özürlü olduğu için 1 . XI . 1948 tarihinden 
itibaren, 

BAŞKAN — Teker teker oyunuza sunacağım. 
Ankara Milletvekili Gl. Nıaci Tınaz 1 ay özür

lü olduğu için 8 . XI . 1948 tarihinden itibaren, 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

kabul edilmişti • 
İstanbul Milletvekili Dr. Akil Muhtar Özden 

2 ay hasta olduğu için 8 . XI . 1948 tarihinden 
itibaren, 

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

İstanbul Milletvekili Recep Peker 1 ay has
ta olduğu için 8 . XI . 1948 tarihinden itibaren, 

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

Kastamonu Milletvekili Dr. Fahri Ecevit 1 
ay hasta olduğu için 1 . XI . 1948 tarihinden iti
baren, 
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BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Kocaeli Milletvekili Amiral Şükür Okan 1 

ay hasta olduğu için 1 . XI . 1948 tarihinden iti-
baren, 

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

Maraş Milletvekili Abdullah Yaycıoğlu 20 
gün özürlü olduğu için 1 . XI . 1948 tarihinden 
itibaren, 

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

ARİF ÇUBUKÇU (Ankara) — Gelen kâğıt 
lar meyanında Yol Vergisi Kanunu tasarısı var 
dır. Bu tasarı Ticaret Komisyonunu da alâka
dar etmektedir. İlgisi dolayısiyle Ticaret Korniş 
yonuna, da havalesini rica ederim. 

2. — Türkiye Emlâk Kredi Bankası Kanunu
na ek Deniz Kredisi hakkındaki Kanun tasanst 
ile yabancı memleketlerden taksitle satınahnacak 
gemilerin taksite bağlanacak bedelleri için Maliye 
Bakanlığınca rehin veya teminat karşılığında ke
falet verilmesine dair olan kanun tasarısının 
yeri verilmesi hakkında Başbakanlık tezkeresi 
(3/271) 

18 . X . 1948 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Yabancı memleketlerden taksitle satınalmacak 

gemilerin taksite bağlanacak bedelleri İçin Mali
ye Bakanlığınca rehin veya teminat mukabilinde 
kefalet verilmesi ve 4947 sayılı Türkiye Emlâk 
Kredi Bankası kanununa ek Deniz Kredisi hakla
rında olup 2 . I I . 1948 tarihli, 6/364 ve 6/365 sa
yılı yazılarımızla Yüksek Makamlarına sunulmuş 
olan kanun tasarılarının geri gönderilmesine mü
saade buyrulmasını saygılarımla rica ederini. 

Başbakan 
Hasan Saka 

BAŞKAN — Tasarı geri verilmiştir. 

4. — SEÇİMLER 

1. — Beş Geçici Komisyon kurulması 

BAŞKAN — Geçen toplantıda bazı işleri gör
mek için altı Geçici Komisyon kurmuştuk. Bu ko
misyonlar işleri epiyce ilerletmişler, fakat bitira-
memişlerdir. Yine altı Geçici Komisyon kur

mak için oyunuza müracaat edeceğim. Evvelâ; 
Kamu alacaklarının tahsili Kanun tasarısı, Gelir 
Vergisi Kanun tasarısı, İşletme ve Gezginci İşler 
Vergisi tasarısı, Kuramlar Vergisi tasarısı, Vergi 
Usul Kanunu tasarısı var. Bunlar için bir Ge
çici Komisyonumuz vardı. Bu komisyon işlerini 
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tamamiyle bitirmiş değildir. Bu komisyonun ye
niden kurulmasını oyunuza sunacağımı. Adalet. 
Bütçe, Çalışma Ekonomi, İçişleri, Maliye, Tarım 
ve Ticaret Komisyonlarından seçilecek, beşer üye 
ile bu Geçici Komisyonun 'kurulmasını oyunuza 
sunacağım. Kabul edenler. Rtmiyenler... Geçici 
Komisyonun kurulması kabul ed'ilmiştir. 

Gümrük Kanunu tasarısı için yine bir Ge
çici Komisyon kurulacak. Adalet, Bütçe, Pjko-
nomi, Gümrük ve Tekel, Maliye, Ticaret ve 
Ulaştırma Komisyonlarından seçilecek beşer ki
şiyi bu Geçici Komisyonun kurulması için oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler.., Etnıiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Damga Resmi Kanunu tasarısı için Adalet, 
Bütçe, Maliye ve Ticaret Komisyonlarından se
çilecek beşer kişiyi de bu Komisyonun kurul
ması için oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kimsesiz, Terkedilmiş ve Anormal Çocukla
rın Korunması hakkında Kanun tasarısı için 
Adalet, Bütçe, Çalışma, İçişleri, Millî Eğitim, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonlarından se
çilecek üçer kişilik üye ile de bu Geçici Komis
yonun kurulmasını oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz Bekata'nın, 
Millî Korunma Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında 5020 sayılı Kanuna ek 
kanun teklifi; 

Hatay Milletvekili Rasim Yurdman'ın, Millî 
Korunma Kanununun 5020 sayılı Kanunla değiş
tirilen 30 ncu maddesinin 5 nci fıkrasının 2 mı-

1948 O : 1 
maralı bendinin yorumlanmasına dair önergesi. 

I Umun için de Bakanlıklarla karşılık olarak 
komisyonlardan seçilecek ikişer üyeden bir Ge
çici Komisyonu oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir (leciei Dilekçe Komisyonu kurul
ma m 

BAŞKAN — Biliyorsunuz, Dilekçe Komisyo
nunun işleri çok olduğu, vatandaşların da müra-
caalı çok olduğu için geçen yıl, bir Yardımcı 
Komisyon kurmuştuk. Bu muameleden fayda
lanmış olmakla beraber işler henüz tamamiyle bit
memiştir. Binaenaleyh, geçen seneki gibi Ada
let, Anayasa, Bayındırlık, Çalışma, Dışişleri, 
Ekonomi, Gümrük ve Tekel, İçişleri, Maliye, 
Millî Eğitim, Millî Savunma, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Sayıştay, Tarım, Ticaret ve Ulaştırma 
Komisyonlarından ikişer kişi ayrılmak suretiyle 
bir Geçici Dilekçe Komisyonu kurulmasını oyu
nuza sunuyorum : (ikişer kişi çok, birer olsun, 
sesleri). 

Geçen sene ikişer kişi ayrılmıştı. Başka teklif 
yok reye arzediyorum : 

Dr. AZİZ URAS (Mardin) — Ben, birer kişi 
olmasını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Geçen sene ikişer kişi ayrılmıştı, 
yine ikişer kişi olmasını kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yol Vergisi tasarısı gelen evrak meyanmda-
dır, bu tasarıyı Ticaret Komisyonu istiyor, ora-
va, da verivoruz. 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 

1. — Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi Yü-
rcgir'in, Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 
25 nci maddesiyle MilU Korunma Kanunu ve 
Haksız Olarak Mal iktisap Edenler hakkındaki 
Kanunun tatbikına ve resmî otomobil ve kamyo
netlere dair savusuna Devlet Bakam ve Başbakan 
Yardımcısı Faik Ahmed Barutçu'nun sözlü ce
vabı 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Sayın Başbakanın aşağıdaki maddeler hak

kında Kamutay Huzurunda sözlü olarak açıkla
mada bulunmalarını rica ederim : 

1. — 1683 sayılı Askerî ve Mülki Tekaüt Ka

nunun 25 nci maddesi gereğince daha önce Dev
let hizmetlerinde hiç vazife görmemiş olsalar dahi 
Bakanlık ve Meclis Başkanlığı yapmış bulunan 
Milletvekillerine birinci dereceden emekli maa
şının tahsisine devam olunması memlekette yeni
den imtiyazlı bir sınıf yaratılması demek olaca
ğı, bilhassa bu halin tam inkişaf seyrini takip 
etmeye başlamış olan demokratik hayatımıza da 
tamamen aykırı bulunduğu iddiasiyle beraber 
ağır yük ve sıkıntı içinde bulunan Devlet bütçe
sine de yüklenmiş yersiz bir külfet sayılması 
karşısına, bundan sonrası için olsun yani 1949 
Bütçesinin tanzimi bakımından bir kanun mad-
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desinin tatbikına devamı Hükümet .muvafık gör- I 
mekte midir? 

2. — Resmî plâka taşıyan binek otomobil ve 
kamyonetlerinin günden güne artışı ve geniş öl
çüde hususî maslahatlara da teşmil edilmesi tam 
mânasiyle lüks ve israf hayatını yaratmakta, bil
hassa (Hükümet malı ile) otomobil saltanatı sü
rüldüğü iddiasının çok haklı olarak halk efkâ
rında ve nazarlarında yaşatmaktadır. Şu hale 
göre bugün resmî veya resmî Devlet hisseleri 
müesseseler ve kurullar emrinde (Ordu hariç) ne 
miktar binek otomobil ve kamyoneti mevcuttur. 
Bunlarda istihdam edilen personel sayısı kaçtır. 
Bu taşıtların yıllık akar yakıt sarfiyati'yle ma
kinelere verilen ve personellere verilen para tu
tarı nedir.1 

Khemıni mühimine tercih noktası gözetil
meden alındığı, kullanılmasında da büyük israf 
ve hattâ kanunsuzluklar yapıldığı muhakkak 
olan, böylece her gün fakir Devlet bütçesini kemi
ren bu vasıtaların alınma ve kullanılmasında cez
ri bir tahdide varılması zaruret ve mecburiyeti 
karşısında 1949 Bütçesinin tanzimi günlerinde 
Hükümet ne düşünmektedir.' 

3. — ikinci Cihan Harbinin sona erdiği ve 
her fırsattan istifade edilerek memlekette nor
mal hayatın teessüsü arzu olunduğu iddiası kar
şısında fevkalâde günlerin icabı olarak çıkarılmış 
olan bugünkü vaziyet içerisinde ise memleketin 
ticari, ekonomik hayatının inkişaf ve serbesti 
den geri bırakan mülkiyet ve tasarruf haklanın 
da engelliyen ve mütaaddit ek, tadil ve tefsirler
le şekli âlisini gaybetmiş olan Millî Korun ma Ka
nununun tatbikte devamını Hükümet ne dere
ceye kadar muvafık görmektedir. 

4. -— Devlet hizmetinde istihdam olunan ve 
haksız olarak mal iktisap etmiş olanlar için «Mal 
beyanı» mecburiyetini emreden 4237 sayılı Ka
nun bugüne kadar kaç âmir veya memur hakkın
da tatbik edilmiş ve ne netice alınmıştır.' Bu ka
bilden bir çok kimselerin eser ve işleriyle apaçık 
ve topluca olarak göze çarptıkları ve geniş ölçü
de takibatsızlık ve müsamahaya mazhar oldukları 
şikâyetleri de umumidir. Suiistimalleri önlemesi 
bakımından bu kanunun daha verimli ve hızlı 
olarak tatbik edilmesi hususunda Hükümetçe her
hangi yeni .bîr tatbik şekli düşünülmekte midir.' 

22 . VT. 194<X 
Seyhan Milletvekili 

Ahmet Remzi Yüreğir. 1 

— 31 
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI FAİK AHMED BARUTÇU (Trab
zon) — Sayın arkadaşlar, 

Seyhan Milletvekili Sayın Ahmet Remzi Yü-
regir'in dört ayrı konuyu ihtiva eden şimdi din
lediğiniz sözlü sorusuna, sırasiyla cevap ar/ede
ceğim. 

1. Devlet hizmetinde vazife görmemiş olan 
zevattan Bakanlık ve Meclis Başkanlığı vazifele
rini ifa edenlere tekaüt aylığı bağlanması. 

1G83 sayılı Askerî ve Mülki Tekaüt Kanunu
nun 25 nci maddesi, Türkiye B. M. M. nin tees
süsünden itibaren B. M. M. Reisi ve Bakan ola
rak vazife görmüş bulunanlara, hizmet müddeti 
ile ve memurlukla mukayyet olmaksızın birinci 
dereceden tekaüt aylığı bağlanmasını âmirdir. 
Tekaüt aylığı, devlet memurluğu maaşının bir 
mütemmimi, memurların ihtiyarlık ve malûllük 
sigortası mahiyetinde olması ve hizmet müddeti 
ile alâkalı bulunması bakımından mütalâa edil
diği takdirde bu madde hükmünü tekaütlük 
prensipiyle telif edilmesi mümkün görülemez. 
Ancak bu hükmü, tekaüt esasının dayandığı 
prensip bakımından mütalâa etmenin ve bir im
tiyaz mahiyetinde telâkki eylemenin doğru olma
dığı fikrindeyim. Burada kanını vâzu muayyen 
hizmet yıllarını doldurmuş olan bir memurun 
durumunu değil ifa edilmiş olan vazifenin şere
fini nazara almış ve milletin yegâne ve hakiki 
mümessili olan Yüksek heyetinizin reisliği ve 
bakanlık mevkilerinde vazife görmüş olanların 
zarurete düşmemelerini devletin ve milletin bir 
şerefi addettiği içindir ki B. M. M. Reisliğimle, 
Bakanlıkla vazife yapmış olanlara bir aylık tah
sisini uygun görmüştür. 

Bu hükümden faydalanan zatların miktarı 
ve bunlara tahsis olunan aylıkların tutarı, üze
rinde tevakkuf etmeye değer ehemmiyet ve ke
miyette olmadığı cihetle bunun bütçemiz üzerin
de herhangi bir tesir icra edeceğine kaani deği
lim. 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan yeni Emek
lilik Kanunu tasarısı başkanlarla, bakanlara 
maaş bağlanması ve mebusların mebuslukta ge
çen hizmetlerinin emeklilik müddetine katılma
sı hakkındaki hükümleri, müktesep hakları 
mahfuz tutarak ilerisi için kaldırmayı derpiş ey
lemekte ise de henüz bu tasarı Bakanlar Kuru
lunca görüşülerek kesin şeklini almış değildir: 
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2. Resmî otomobil ve kamyonetlerin kulla

nılmasında israflar ve kanunsuzluklar yanıldığı 
iddiası: 

Sayın arkadaşlar: Hatırlıyacağmız veçhile 
geçen yıl resmî nakil vasıtaları hakkındaki bir 
sözlü soru önregesine vermiş olduğum cevapta 
resmî otomobillerin ve kamyonetlerin durumu 
hakkında etraflıca izahat arzetmiş ve harb yıl
larının zaruretleri dolayısiyle ve fakat Yüksek 
Meclisin muvafakat ve tasvibiyle satınalmmış 
olan binek otomobillerinden kullanılmasında 
kesin zaruret bulunanlardan maadasının yük
sek huzurunuza sunulacak olan tasarı kanun 
hükmüne gelinceye kadar kullanılmamasına Hü
kümetçe karar verilmiş ve bunların istimalden 
kaldırılmış olduğunu söylemiştim. 

Bu maruzatım dairesinde, Bakanlıklarda ve 
Bakanlıklara bağlı müesseselerde mevcut olan 
58 aded binek otomobili hizmetten kaldırılmış 
ve Maliye Bakanlığına teslim olunarak sattırıl-
mıştır. Şimdi okuyacağım rakamlar tamamiyle 
3827 sayılı Nakil Vasıtaları Kanununa dayanı
larak kullanılan nakil vasıtalarına ait bulun
makta ve yalnız resmî işlerde kullanılmasına 
âzami derecede itina edilmektedir. 

Bakanlıklar ile bunlara bağlı müesseselerde. 
Devlet Ekonomi Kurumlarında, İl Özel İdarele
ri ve belediyelerde bugün kullanılmakta olan ve 
insan taşımaya mahsus bulunan motorlu nakil 
vasıtalarına ait rakam bilgilerini arzediyorum: 

Bu rakamlarda Millî Savunma Bakanlığı, 
Genel Kurmay Başkanlığı ve ordu hariç bulun
maktadır. 

Arzettiğim daire ve müesseseler elinde ha
len 128 aded binek otomobili, 227 kaptıkaçtı, 
196 Jip, 15 aded otobüs bulunmaktadır. 128 bi
nek otomobilinden 28 adedi Bakanlar ile kanu
nen binek otomobili tahsis edilmiş olan makamla
ra, 63 adedi Valilere, 12 adedi Emniyet işlerine, 
24 adedi katma bütçeli dairelerle, Devlet Ekonomi 
Kurullarına, ve Sıtma Savaşı Başmüfettişliklerine 
aittir. Bu nakil vasıtaları için 534 şoför istihdam 
edilmekte, bulara bir yılda 1 216 165 lirası per
sonel masrafı ve 1 410 547 lirası da işletme ve ta
mir masrafı olmak üzere ceman 2 626 713 lira 
harcanmaktadır. Bu meblâğdan Bakanlara ve ka
nunla binek otomobili tahsis edilmiş olan makam
lara harcanan miktar 193 628 liradır. Çeri kala
nı çeşitli dairelerin hizmet kamyenetlerinin per
sonel ve işletme masraflarını teşkil etmektedir. 
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Bunun 636 277 lirası Genel Bütçeye giren daire
lerin, 269 326 küsur lirası katma bütçeli idarele
rin, 731 764 lirası Devlet Ekonomi Kurumlarmın-
460 565 lirası İl Özel idarelerinin, ve 334 879 li
rası da belediyelerin umumiyetle hizmet vasıta
larına ait bulunmaktadır. 

Sayın arkadaşlar; Devlet ve diğer Amme İda
releri çok çeşitli-hizmetler deruhde etmişlerdir. 
bir çoğu Ticari ve Sanai mahiyet arzedeıı bu iş
leri iyi, süratli ve verimli bir surette ifa edebil
mek için fennî terakkiyatm lüzumlu kıldığı her 
iürlü vasıtalardan faydalanıldığı gibi icabettikçe 
nakil, vasıtalarından da aynı suretle faydalanıl
ması zaruretine Hükümetiniz kaani bulunmakta
dır. Bu konuda, üzerinde hassasiyet ve dikkâtle 
duracağımız nokta; hizmete ait nakil vasıtalarının 
şahsi hususlarda kullanılmamasıdır. 

Bu soruya ait cevabımın başında da arzetti
ğim veçhile Nakil Vasıtası Kanununun cevaz ver
diği binek otomobillerinden başka otomobillerin 
kullanılması nıenedilmiş ve bunlar Maliye Ba
kanlığınca satılmıştır. Sayın arkadaşımızın öner
gelerinde ileri sürdükleri israf ve otomobil salta
natı iddialarını yerinde bulmamaktayım, filimiz
de tatbik edilmekte bulunan Nakil Vasıtaları Ka
nununun noksanlarını ikmal eden yeni bir tasarı 
da hazırladık. Şu günlerde sunacağımızı umdu
ğum bu tasarıda dairelerin devamlı hizmetleri 
için kullanılan vasıfları üzerinde süistimai imkân
larını kaldıracak yeni hükümler konulmuş, müey
yideler şiddetlendin Imiştir. 

3. Millî Korunma Kanununun tatbikma 
devam etmekte fayda olup olmadığı. 

Sayın arkadaşlar; 
Yüksek Heyetinizin bildiği gibi Millî Ko

runma Kanununun birinci maddesinde, 
1. l'mumi veya kısmi seferberlik, 
2. Devletin bir harbe girmek ihtimali, 
;!. Türkiye (Cumhuriyetini alâkalandıran 

yabancı Devletler arasındaki harb hali, 
Olağanüstü hallerden şaşılmış ve bu hallerde 

Devletin bünyesini İktisat ve Millî Müdafaa ba
kımından kuvvetlendirmek maksadiyle Hükü
mete muayyen vazife ve salâhiyetler verilmiştir. 

İkinci Dünya harbi sona ermiş olmakla be
raber henüz olağanüstü haller devam etmekte
dir. Milletlerarası siyasi durum gerginliğini mu
hafaza etmekte olduğu gibi ekonomik durum da 
istikrar bulmuş değildir. Harbin doğurduğu 
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iktisadi sarsıntılar ve huzursuzluklar hemen ' 
her tarafta hükmünü icra eylemektedir. Millî I 
Korunma Kanununun memleketin ticari, ve , 
ekonomik hayatını gelişmekten alıkoyduğu iddi- ! 
asını haklı bulmuyorum. Harb ve olağanüstü j 
haller «Conjoncture» ü içinde barış zamanının j 
serbestliğini ve gelişmesini beklemek doğru ola- j 
maz. Döviz kıtlığı mahsullerimizin ihracında 
karşılaştığımız zorluklar Millî Korunma Kanu
nunun tatbikmdan değil, harb ertesi Milletler
arası ekonomik ve bilhassa onu yaratmakta bü
yük âmil olan siyasi durumun henüz istikrar 
bulmuş olmamasından doğmaktadır. Orta Avrupa 
piyasası henüz memleketimiz için açılmış değil
dir. Milletlerarası ticaret sahasında karşılaştı
ğımız çeşitli zorluklar ticari ve ekonomik haya
tımıza tam bir serbestlik ile çalışmak imkânını 
vermemektedir. Ticaret ve ekonomimizin tanzi
mi için gerekli tedbirleri almak hususunda 
Millî Korunma Kanununun fevkalâde zamanlar 
nizamı olarak vermiş olduğu salâhiyetlere za
man zaman başvurmak ihtiyaç ve zaruretini duy
maktayız. Bu salâhiyetleri kullanırken ekono
mik hayatımızı en az müteessir edecek şekilde 
teenni ve ihtiyatla hareket etmekteyiz. Harb 
yılları içinde başvurmak zorunda kaldığımız 
el koy ma, ticaret maddelerinin alım ve satımım 
men, nakil vasıtalarına, fabrikalara ve depolara 
el koyup bunları bizzat işletmek gibi tedbirleri 
tamamiyle kaldırmış bulunuyoruz. 

Bu kanunun mülkiyet ve tasarruf haklarını 
engellediği ifade edilen hükümlerinden biri de 
gayrimenkul kiralarının temdidine taallûk et
mektedir. Harb ve olağanüstü hallerde, her mem
lekette görülen ve içtimai tesirleri bakımından 
büyük sarsıntılar husule getiren kira suiistimal
lerini önlemek maksadiyle, başka memleketler
deki emsali gibi memleketimizde de alınmış olan 
bu tedbir mülkiyet ve tasarruf hakkının kısmen 
tahdidini tazammun etmekle beraber cemiyet 
için arzettiği esaslı faydalar, bu tahditten do
ğacak olan zararların çok üstünde bulunduğun
dan memleketimizde de bu kararı almakta te
reddüt etmemiş ve bu tedbir, tatbikattaki bütün 
aksaklıklarına rağmen bilhassa büyük şehirler
de, geniş bir halk kütlesi lehine büyük fayda
lar sağlamış ve el'an da sağlamaktadır. Bu fayda
yı ihlâl etmiyecek şekilde mülkiyet ve tasarruf 
haklarını da imkân nispetinde az tahdit etmek 
maksadiyle geçen yıl 5020 sayılı Kanunla ka-
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bul buyurduğunuz hükümler, mülkiyet hakkı 
sahipleri için elverişli bir durum vücuda ge
tirmiştir. 

Ayrıca Bina Yapımını Teşvik Kanunu da 
yeni inşaatı çoğaltmayı istihdaf etmektedir. Bu 
hükümlerin, büyük şehirler mesken buhranını 
yavaş yavaş hafifleterek birgün Millî Korunma 
Kanununun tahditlerini lüzumsuz bırakacağı 
bir zamana geleceğimizi uma biliriz. Ancak bu 
zamana ulaşmcıya kadar, kanunun tatbikmdan 
müstağni kalınamıyacağına Hükümetiniz kaani 
bulunmaktadır. 

4. Fevkalâde hallerde haksız mal iktisabe
denler hakkındaki 4237 sayılı Kanunun tatbika
tından alman neticeler: 

Sayın arkadaşlar; fevkalâde hallerde haksız 
ma! iktisabedenler hakkındaki 4237 sayılı Ka
nun 3 Haziran 1942 tarihinde yürürlüğe girmiş-
tiı1. Kanunun tâyin, ettiği usul hulasaten şudur: 

Kendilerinin veya karılariyle velayeti altın
da bulunan çocuklarının yaşayış tarzı veya mal 
durumları gelirleriyle mütenasip olmıyanlar, 
mensup oldukları Bakan veya onun selâhiyet 
vereceği âmirler tarafından mal beyanına çağ
rı la bilir. 

Mal beyanına çağrılanlar tarafından beyan
nameler mündericatı, alâkalı memur hakkında 
soruşturmaya girişilmesini icabettirecek mahi
yette görülürse bir tahkik memuru tâyin oluna
rak beyanname mündericatının hakikate uygun
luğu tahkik ettirilir. Tahkikat sonunda tanzim 
olunacak tahkikat evrakı, tahkiki emreden mer
cilerce incelenerek: 

1. Haksız mal iktisabedildiğine, 
2. Hakikat hilafı beyanname verildiğine, 
3. Sahte vesikalar ibraz olunduğuna, 
4. Haksız olarak iktisabedilen malların 

kaçırıldığına veya gizlendiğine, 
Kanaat hâsıl olursa tahkikat, evrakı ilgili 

mahkeme savcısına tevdi olunur. 
Bu usul dâhilinde şimdiye kadar muhtelif 

Bakanlıklarca âmir veya. memur ceman 141 kişi 
mal beyanına çağrılmıştır. Bunlardan 15 inin 
tahkikatı henüz devam etmektedir. Oeri kalan 
126 kişi hakkında yapılan soruşturma sonunda 
60 kişi hakkında takibat icrasını mucip bir hal 
görülmemiş, 66 kişiye ait tahkikat evrakı, mah
kemeye tevdi edilmiştir. Bunlardan 43 kişinin 
mahkemeleri henüz neticelenmemiş, muhakeme-
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si sona örenlerden 21 kişi beraet etmiş ve iki ı 
kişi mahkûm olmuştur. 

Haksız mal iktisabının çok açık ve kesin de
lillerle meydana ç ıkar ı lmasındaki zorluklar , bir
çok hallerde servet menşeinin kabili tahkik bu
lunmaması gibi imkânsızl ıklar l»u hususla idari 
makamlarca sarfolunan gayret lerden semereli 
sunucular alınmasına mâni olmaktadır , Hükü-
meLiniz mevzuu bu bakımdan t ek ra r ele almış
tır ve incelemelere başlamıştır . 

Sözlerimi bit irmeden önce bir noktaya işa
ret etmek isterim. 

Sayın arkadaşın iz önergesinde çok müphem 
bir ifade ile « bu kabilden birçok kimselerin I 
eser ve işleriyle apaçık ve topluca olarak göze 
çarpt ıklar ı ve geniş ölçüde takibatsızl ık ve I 
müsamahaya mazhar oldukları şikâyetleri umu- I 
midir » diye bir beyanda bulunuyorlar . Hükü
metiniz haksız mal ik t isap et t iğine vâkıf olduğu I 
hiç bir âmiı- ve mumıru , memuriyet sıfatı ne 
olursa olsun takibatsız bırakmaz ve müsamaha 
ile asla karşılamaz. I 

Sayın arkadaşımızdan bu mevzuda açık ve I 
sarih bilgisi varsa söylemesini bilhassa rica edi
yorum.. Eğer Hükümetin muttali olmadığı «bu 
kabilden eser ve işleriyle apaçık ve topluca ola- I 
r ak göze çarpanlar » m kimler olduğu hakkında 
bizi aydın la tmak lûti 'unda bulunurlarsa icabını I 
yapmakta zerre k a d a r t e reddü t etmiyccoğimize 
Sayın arkadaşını emin olsunlar. 

AHMET KEMZt YÜREGİR (Seyhan) — 
Muhterem a rkadaş l a r ; bu önergemi '22 Haziran 
1948 tar ih inde Yüksek Meclise arzetmiş ve Sa
yın Başbakandan bu hususta açıklamada bulun
masını istemiştim. Sayın Başbakan yirmi gün 
sonra bu önergeye cevap vereceklerini vait bu
yurmuşlar , Fakat Meclis yaz tat i l ine girdiği için 
bu hususun görüşülmesi imkân dâhil ine girme
mişti. 

Şimdi Sayın Başbakan namına Başbakan 
Yardımcısı Sayın Barutçu arkadaşımız açıkla
mada bu lundukla r ından dolayı kendilerine te -
şekkür ederim. Faka t şunu a r/edeyim ki, benim 
sorduğum maddeler hakk ındak i izahat tatmin 
edici deği ld i r ; hâdiseler de buna şahit t i r . 

Meselâ; birinci madde olarak açıklanmasını 
is t i rham ettiğim Askeri ve Mülki Tekaüt Ka
nununun 2f) nci maddesi , ki bu 25 nci madde : 
memur olsun, olmasın tüccar olsun, çiftçi olsun, / 
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serbest memleket erbabından bulunsun, haya
tında bir gün dahi memuriyet yapmamış olan 
bir vatandaş . Meclis Başkanlığında veya Bakan 
olarak bir saai dahi iş alırsa ve ondan sonra 
düşerse bu a rkadaş birinci dereceden, yani l.*)() 
lira maaşı asli üzerinden emekli maaş alır. 

Buyurdula r ki, bu, herhangi bir bütçeye bir 
külfet teşkil etmez.. Binaenaleyh, bu a rkadaş
ların burada vazife görmelerinde bir i?ove( 
hissesi vardır , ' yüksek bir vazife ifa et t iği için 
ona bu para tahsis edilecektir. Halbuki bendeniz 
bu kanaat te değilim. Demokrasi devrinde, bil
hassa bütçenin fakir olduğu bir zamanda, bunun 
biı- nevi imtiyaz şeklini alması, böyle bir zihniye
t in devamı maddi ve mânevi tesirleri bakımından 
doğru değildir. (Sağdan alkışlar) . Bunun yersiz 
olduğuna kaaniim, ne olursa olsun, bu arkadaşlar 
bu maaşı almamalıdır. Hükümet bunun üzerinde 
durmalı ve 1040 dan itibaren bütçede böyle bir 
tedbir almasının yerinde olacağını işaret etmek 
istiyordum, halbuki Muhterem Baru tçu buna de 
vanı edileceğini ifade buyurdula r . Bendeniz tek 
rar ediyorum, bunun aleyh/indeyim, bilhassa de
mokrasi hayatımızda imtiyazsız, sınıfsız bir mil 
I etiz, diye bağırdığımız bir devirde böyle imtiyaz 
ve sınıflı bir zümrenin bu memlekette yarat ı l
ması ve yaşatılması doğru değildir. 

Dr. AZİZ URAS (Mardin) — Donu yır t ık 
vekil mi arayacaksın? 

A H M E T R E M Z İ Y Ü R E U İ R (Devamla) — 
Hattâ yeni (ielir Yergisinden 'emekli maaşı alan
lardan nısıf emekli maaşı verilmesi de kaldırıl
mış olduğu halde bakan olanlara tahsis edilen bn 
paran ın devam ettirilmesi tarafı istilzam edilmiş 
tir. Bunu da ilâv'e etmeliyim. 

Nakil vasıtalarına gelince; nakil vasıtaları sal
tanatı maalesef devam etmektedir. 1940 da çıkan 
bir kanunun altıncı maddesi bazı tahdit ler koy
muş, çok sıkı tedbirler almış, fakat zamanla bu 
kanuna birçok ilâveler yapı larak bu iş genişletil
miş ve hakikaten iptizal edilir şekle sokulmuştur 
Resmî plâka taşıyan otobüs, kamyon ve binek oto 
mobilleri maalesef resmî hizmetlerden ziyade hu
susi hizmetlerde kullanılmaktadır , hepsini görü
yoruz. Mahdum beyler, hanımefendiler için ziya
retlerde, istikballerde, teşyi!erde devamlı suret te 
kullanılmaktadır , sinemaların önünde, bar lar ın 
önünde, kundura ve mani fa tura mağazalarının 
önünde bu makinelerin beklediklerini görüyoruz. 
Yani resmî işlerden ziyade hususi işlerde daha 
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çok kullanılmaktadır. Bu vaziyet hüzün verici 
bir şeydir. Biz şahsan halkın bunların arkasın
dan manalı manalı bakıştıklarını görerek üzülü
yoruz. Devletin hizmetinde bulunan bu arabala
rın pırasa taşıdıklarını, buz taşıdıklarını, hattâ 
bir limon almak için üç defa Hale gittiklerini gö
rüyoruz, işitiyoruz. Bütün bunlara rağmen hâ
lâ münhasıran Devlet işlerinde 1<ulbiniyoruz den
mesini bendeniz anlıyamıyorum. Herhalde bu 
işlerde bir müsamaha vardır. 

Sonra; buyurdukları rakam da yanlıştır, ('ün 
kii. diyorlar ki, bu otomobiller için iki buçuk mil
yon lira kadar bir para, şoför ve tamirat masraf
ları, sarfediliyor. Fakat bu rakam içinde akar 
yakıt ve amortisman masrafı dâhil değildir. Bun
lara ne veriliyor.' 

Bir de gelen makinelere ne kadar milyon lira 
sarfedilıniştir. Bunları izah buyurmadılar. (Je-
»•enlerde 1948 Bütçesinden .'>(> yeni otomobil 
alınması için 350 bin lira ayrılmış. Buna ve
rilecek para acaba Devletin parası değil midir? 
Eğer para artıyorsa varsın kalsın, bu para ile 
açık olan yerler kapatılsın. Bugün L949 bütçe
sinde 240 milyon liralık açık var deniliyor. Bi
naenaleyh, bu paralar da bu açığı pekâlâ kapa
tabilir. Binaenaleyh arkadaşlar, bu nakil vası
taları isinde bendeniz mükemmeldi müsamaha 
yapıldığım ve suiistimal edildiğini görüyorum. 
Onun için arkadaşlarımızdan rica ediyorum, 
bunu bütün bütün kaldıralım ve yalnız mecbu
ri olanlara verelim. Mutlaka makine ile gitmesi 
icabedenlere ve sürat istiyen işlere tahsis ede
lim. Devletin bütün işlerini bir bakana emniyet 
ediyoruz, vicdanına inanıyoruz, bunlara verilen 
makineyi kaldıralım, onun yerine tazminat ve
relim. Bu ciheti bendeniz Hükümetten rica edi
yorum. feragat ve fazilet göstersinler ve derhal 
bu iştep vazgeçsinler ve bu suretle yüz kızartı
cı hal alan otomobil işine bir nihayet verilsin. 

Millî Korunma Kanununa gelince: Bu ka
nun fevkala.de hallerin devanı ettiği müddet için 
yapılmıştır. Kendileri de izah buyurdular. Fev
kalâde haller bazı zaman devam ediyor, bazan 
devam etmiyor. Yani bu devekuşuna benziyor, 
işimize gelirse devam eder, gelmezse devam et
mez. Bu itiarla Millî Korunma Kanunu da. zaten 
vakit vakit arzettiğim gibi ekleriyle, ilâvesiyle, 
yanıasiyle şekli hakikisini kaybetmiştir, r.ugüıı 
ancak iki maddesi tatbik edilir haldedir. Bu ka
nunda artık tatbik sekli kalmamıştır. Ticaret 
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hayatına engel olmuştur, birçok hukuku tahdit 
etmiştir. Rasgele şeye elkonmuş, müstahsil zey
tinyağını, pamuğunu, yağlı tohumlarını «ata
mamış ve Hükümet de bunları alamamış, mallar 
depolarda kalmış ve netice müstahsilin aleyhine 
olmuştur. Müstahsil bankaların ağır faiz yükü 
altında ezilmiş ve fevkalâde zarar görmüştür. 
Esas itibariyle bu kanun Anayasa ve Medeni 
Kanun hükümlerine de aykırı bir takını hüküm
ler taşımaktadır, mülkiyet tasarruf hukukuna 
müdahale edilmiştir. Bu itibarla ben ne kiracı
yı ve ne de mülk sahibini müdafaa etmiyorum. 
Kanunun adalet prensiplerine uygun bir şekil
de devam etmesini istiyorum. Bundan kiracı da 
malsahibi de zarar görmektedir, malsahibi daha 
ziyade zarar görmektedir. Hava parası dâvası, 
memlekette bir zaıfı ahlâki, bir facia şeklinde 
yürüyüp gitmektedir. 

Öyle zamandayız ki arkadaşlar, kiracı değil, 
mal sahibi de hava parası vermektedir. İş tersine 
dönmüştür, bu şekilde kiracılar bir çok mülk sa
hiplerine zarar vermektedirler. Kanundan evvel 
50 liraya apartmanın birinci katında oturan bir 
vatandaşa mukabil, beşinci katta, yeni yapıldığı 
için, 250 lira kira vermektedir. Bu da kiracının 
zararına bir meseledir. 

Binaenaleyh bu dâvada hem kiracı hem de 
mülk sahibi zarar görmektedir, ahlâkı bozmakta
dır, içtimai adalet de yoktur. Binaenaleyh ben
deniz bu Kanunun tatbik kabiliyeti kalmadığına 
ve ietimai adalet esasına uymadığına kaniim. Bu 
itibari*» bu kanunu kaldıralım, mülkiyet ve ta
sarruf haklarını emniyet altına alalım ve aynı za
manda hava parasına, ahlâkı bozan bu işe bir ni
hayet verelim. 

ÎBRAHÎM APıVAS (Van) — Doğru. Hükü
met kendi şekerine zammediyor da Fatma hanı
mın ev kirasına niye karışıyor.' Bu ne vakta ka
dar devam edecek; 

AHMET REMZİ YÜREUİR (Devamla) -~ 
Bendeniz bu işin devam etmesinde bir fayda 
görmüyorum. 

Haksız olarak mal iktisap edenler hakkındaki 
soruma gelince: Haksız olarak mal iktisap eden
lerin adedi memlekette sayılamıyacak kadar çok
tu?. 

Diyorlar ki: Bunları bize haber versinler. Abi-
dei irtişa, ve irtikâp, apartmanlar, hanlar, oteller 
yapılmış, bunlar Devletçe, zabıtaca malumdur, 
Devletin eli. kolu uzundur-, bunları takip edip 

- âö ~ 
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meydana çıkarabilir. Halbuki Kanun çıkalı altı 
sene olduğu halde ancak 140 kişi hakkında taki
bat yapılmış 70 i suçsuzmuş, 20 si mahkemeye ve
rilmiş, 30 u hakkında da takibat yapılıyormuş. 

Arkadaşlar; bendeniz bu kanunun daha şiddet
le tabik edilmesini ve memlekette fenalık yapan
ların, kabahat işliyenlerin mutlaka ceza görmesini 
bu itibarla ahlâk ve fazilet meselelerinde Hükü
metin daha sıkı ve daha katı-adımlar atmasını is
tirham ediyorum. 

(Bravo sesleri ve alkışlar) 

4?. — Denizli Milletvekili Reşad Aydınlı'mn 
Zirai Kombinaların yıllık bilançoları ve atelye 
demirbaş eşyaları hakkında Tarım Bakanlığından 
süslü sorusu (6/170); 

BAŞKAN — Tarım Bakam burada mı den
dirir/ (Yok sesleri) Tarım Bakanı vazife seyaha
tine çıkmıştır, gelmesine taliken bu soruyu geçi
yoruz.. 

S. — Denizli Milletvekili Reşad Aydınlı'mn, 
Zirai Kombinalardaki yolsuzluya dair yapılan 
taJıkikat hakkında Tarım Bakanlığından sözlü so
rusu (6/171) 

BAŞKAN — Tarım Bakanı burada olmadı
ğına göre, bu suali de geçiyoruz efendim. 

i. — Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz Bekata'-
nın, şeker fiyatına yapılan zam hakkında Ekmıo-
mi Bakanlığından sözlü sorusu (6/173y 

5. — Denizli Milletvekili Reşad Aydınlı'mn, 
şeker fiyatına yapılan zam hakkında Ekonomi 
Bakanlığından sözlü sorusu (6/174) 

6. — İzmir Milletvekili Ekrem Oran 'm, şeker 
fiyatına yapılan zamma dair Başbakanlıktan söz
lü sorusu (6/175); 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkan
lığına 

1. Memleketin şeker istihsali ile ithali ve 
istihlâki yıllardanberi nasıl bir seyir takibet-
ıııektedir ? 

2. Bu seyir göz önünde tutularak işin esa
sından halledilmesi için bugüne kadar Hükü
metçe neler düşünülmüş ve ne gibi tedbirler 
alınmıştır» 

3. Bilhassa son yıllarda bütün memleketi 
yakından alâkadar eden bir mesele olark ken
dini gösteren bu mevzuda: 

19İ8 O : 1 
A) Şekere el konularak istihlâkinin ve sa

tışının vesika yoliylc tahdide tâbi tutulmasının, 
B) Bilâhara şeker satışlarının tekrar ser

best bırakılmasının, 
O) Bunu takiben de kısa bir müddet sonra 

şeker satışının durdurularak fiyat artırılması
nın mucip sebepleri nelerdir? 

4. Bu fiyat artırılmasından, gayrinıeşru ka
zançlara meydan verilmemesi ne suretle temin 
olunmuştur? 

5. Şeker fiyatlarının artırılmasının şekerli 
maddelere sirayeti tabiî olduğuna göre, bütün 
bu maddelerdeki artışın mâkul ve ölçülü nispet
ler dâhilinde yapılması işi nasıl düzenlenmiş
tir? 

(>. Şeker ve şekerli maddelerden başlıyan 
bu fiyat artışının diğer maddelere de aksede
rek yeni bir hayat pahalılığına sebebiyet veril
memesi üzerinde durulmuş mudur? 

7. Şeker gibi esaslı ve hayatî bir gıda mad
desinin istihsaline göre istihlâki ayarlanırken, 
halkımızın satmalma kabiliyeti az ve mahdut 
olanlarının güç durumu ne için düşünülme
miştir ? 

8. Şeker hakkında - evvelce aksi beyan 
edilmiş olmasına rağmen - Hükümetçe alman bu 
kararın halkımızın sağlığı üzerinde ekonomik 
bünyemizde ve nihayet halk ve Hükümet müna
sebetinin mânevi yapısında vukuu muhtemel za
rarlarına karşı hangi tedbirler alınmıştır"/ 

Yukardaki sorulara Ekonomi Bakanının 
sözle cevap vermesini saygılarımla riee ederim. 

Ankara Milletvekili 
Hıfzı Oğuz Bekata 

EKONOMİ BAKANI CAVİT EKİN (Di
yarbakır) — Arkadaşlarım, §imdi Sayın arkada
şım Hıfzı Oğuz Bekata'nın şeker fiyatlarına zam 
ve buna müteferri meseleler hakkında bir soru 
önergesi okundu. Bunu takiben gündemde, birisi 
Reşad Aydınlı ve diğeri Ekrem Oran arkadaşı
mıza ait olmak üzere yine şeker fiyatına müta-
allik iki soru önergesi mevcuttur. Aynı zaman
da Demokrat Partili arkadaşlarımız, yine bu me
seleye ait olmak üzere bir gensoru önergesi ver
mişlerdir. Bu gensoru, çarşamba günkü gündeme 
alınmıştır. Eğer izin verirseniz çarşamba günü, 
gensoru Büyük Meclisçe nazarı itibara alındığı 
takdirde o gün hepsine birden cevap vermiş ola
yım. Şayet gensoruya karar verilmezse ozaman 
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Dugünkü gündemdeki üç, soruyu cevaplandı ra-
yım. Bu itibarla soruların cevaplandırılmasının 
tehirini rica ederim. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, bu sabah Başkanlı
ğa, gensoru açılması hakkında bir önerge gelmiş
tir. Tüzük hükümlerine göre bu önerge gelecek 
birleşim gündemine alınmıştır. 

Bakan arkadaşlarımız; bu konuda iki soru 
daha vardır, şimdi izah ettikleri üzere, bu soru 
üzerinde açıklama yaparken onları da karşılamış 
olacağım dedi. Alınacak kararlara göre muamele 
yapılmasını istemektedirler. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — L'sul hakkın
da bir nokta arzedeeeğim. 

Gensoruya taallûk eden meselelerde Yüksek 
Meclisin evvelâ ibtidai malûmat edinmesinde 
büyük fayda vardır. 

. Meclisin üzerinde gensoru yapıp neticesinde 
bir itimat ve ademi itimat meselesini mevzuu ba
his edeceği hususlarda, iddialarla bu iddialara 
verilecek cevaplarm, içimize sindire sindire üze
rinde çalışırsak daha müspet bir karara varırız. 

BAŞKAN — Başkanlığın anladığı, Ekonomi 
Bakanlığı bu soruların cevabını geciktirmek isti
yor. Bunu izaha çalışırken Başkanlık hiçbir şeyle 
mukayyet kalmamıştır. Gensoru önergesi hakkın
da da bir izahta bulunmuştur. Arkadaşımız bun
larla mukayyet olmaksızın bu sorulara bugün ce
vap vermek istiyor mu V Yoksa tehirini mi isti
yor ? 

EKONOMİ BAKANI CAVİT EKlN (Diyar
bakır) — Hepsine birden cevap vereceğimi ar-
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I zetnıistiuı. Şimdi tehirini riea ediyorum. 

AHMET UĞUZ (Eskişehir) — Bugün cevap 
verecek durumda olmadığını tasrih ediyor. Bea-
do onu tesbit etmek istiyorum. (Soldan öyle 
şey yok sesleri). 

EKONOMİ BAKANI CAVİT EKİN (Diyar
bakır) — öyle bir şey söylemedim. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — O halde bir 
usul meselersi var, Tüzük meydanda. 

BAŞKAN — (Ekonomi Bakanına) - Bugün 
cevap verecek misiniz? 

I EKONOMİ BAKANI CAVİT EKİN (Diyar-
I bakır) — Hepsine birden sonra cevap verece

ğim, 
BAŞKAN — Bakan Tüzük mucibince vere

ceği cevabı tehir etmek istiyor. 
REŞAD AYDINLI (Denizli) — Bakanın bir 

mühlet istememesi lâzımdır. Çünki sual takriri 
bundan dört ay evel verilmiştir. Vaziyet budur. 

BAŞKAN — Soru sahiplerinden biri olan 
Reşad Aydınlı arkadanım Bakannı bugün müd
det istememesi lâzımdı diyor. Dört ay geçtiğine 
göre bunda haklısınız. Ancak Tüzük hükmüne 
dayanarak Bakan, çarşamba günü cevap vere
ceğim dedikten sonra bunu tehir etmemeye bir 
sebep yok. (Çarşamba demedi sesleri) yahut 
başka bir güne tehirini istedi. 

Gündemde görüşülecek başka madde yoktur. 
Ayın 10 ncu çarşamba günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime son veriyorum. 

i Kapanma saati: 16,60 

»»•«« 



>«M*M 

P, &. lf . Jf. Mumtvi 


