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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Yozgad Milletvekili Sırrı îçöz ve iki arka
daşının, Sivas Kongresince seçilen Temsil Heyeti 
üyeleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin Bi
rinci Dönemi Üyelerine vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanmasına dair olup Büt<# Komisyo
nunda bulunan kanun teklifinin gündeme alın
ması kabul olundu. 

Çanakkale Milletvekili Nurettin ünen'in 
İstanbul'da toplanmış olan İktisat Kongresi 
hakkındaki sözlü sorusuna Ticaret ve Ekonomi 

Bakanları cevap verdiler. 
13 .XI I .1948 Pazartesi günü saat 15 te top

lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili 
Bingöl Milletvekili 

F. F. Düşünsel 

Kâtip 
Kocaeli Milletvekili 

(\ Akm 

Kâtip 
l'rfa Milletvekili 

A. Akan 

Sorular 

Manisa Milletvekili Yunus Muammer Ala-
kant'in,'Tütün ve Tütün İnhisarı Kanununun f>3 
ve 100 ncü maddelerinin uygulanması hakkındaki 

sözlü soru önergesi Adalet. Ljisierİ ve Gümrük 
ve Tekel Bakanlıklarına gönderilmiştir. 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tezkere 
1. — Siird Milletvekili Eteni İzzet Benice'nin, 

Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/288) (Ana
yasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Kar
ma Komisyona). 

Rapor 
2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 1948 yılı 

Temmuz : Eylül ayları hesabı hakkında Meclis 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/90) 
(Gündeme). 

t^m<i 

B İ R İ N C İ OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Raif Karadeniz 

KÂTİPLER : Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli), Sait Koksal (İsparta) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Devlet Demiryolları ve Limanları İş
letme İdaresi Teşkilât ve Vazifeleri hakkındaki 
1042 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının geri ve
rilmesine dair Başbakanlık tezkeresi (3/286) 

B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
2 . V I . 1948 tarihli ve 71-1041 - 1838 sayılı 

yazımızla sunulmuş olan Devlet Demiryolları ve 
Limanları İşletme İdaresi Teşkilât ve Vazifeleri 
hakkındaki 1042 sayılı Kanuna ek kanun tasarı

sının geri gönderilmesine müsaade buy uru İması -
nı saygılarımla rica ederim. Başbakan 

Hasan Saka 

BAŞKAN •— Tasarı geri verilmiştir. 

2. — İçişleri Memurları hakkındaki 1700 sa
yılı Kanuna bir madde eklenmesine dair olan 
•1488 sayılı Kanunun değiştirilmesi hakkındaki 
kamun tasarısının geri verilmesine dair Başba
kanlık tezkeresi (3/287) 

98 
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BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Dahiliye Memurları hakkındaki 1700 sayılı 

Kanuna bir madde eklenmesine dair olan 4488 
say ıh Kanunun değiştirilmesi hakkında olup 
17.11.1946 tarihli ve 71-708/6-2986 sayılı 

1. — Eskişehir Milletvekili Ahmet Oğuz'un, 
Türk Parasının değeri hakkındaki sorusuna Ma
liye Bakam Şevket Adalan'ın sözlü cevabı 
(6/221) 

Yüksek Başkanlığa 
Memleketin iktisadi bünyesinde göze çarpan 

sıkıntılar günden güne şiddetini artırmakta ve 
bilhassa doğuracağı mühim neticeler de şimdiden 
belirmektedir. Her gün biraz daha artan hayat 
pahalılığı ve geçim zorluğu vatandaşları, haklı 

• olarak, âkibetlerinden endişeye düşürmektedir. 
Fert ve millet hayatında malî bakımdan karşıla
şılan güçlükler ve ihdası düşünülen yeni vergiler 
de meydandadır. Derhal ciddî tedbirlerin ahn-

â masını gerektiren bu müşterek dertler karsısın
da geleceğe muzaf teşebbüslere de rastlan ama-
m aktadır. 

Ayrıca 1949 yılı Bütçesiniu ihzari konuşma
larında Hükümetin mutlak bir rehavet içinde bu 
lunduğunu ve günün politikası peşinde yürüdü
ğünü acı ile müşahede etmemek elden gelmez. 

Memleket şümul olan bu mühim meseleler 
muvacehesinde Yüksek Meclisin dikkat nazarını 
çekmeyi bir vazife bildiğimi arzeder, bu münase
betle de konuyu yalnız bir yönden kavrıyan aşa
ğıdaki sorularımın Maliye Bakanı tarafından 
sözlü olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 

1. — Hükümet, 7 Eylül 1946 kararlarından 
sonra bugüne kadar Türk Parasının kıymetini 
muhafaza ettiğine kani midir? 

2. — Açık veren bütçeler, artan borç yekûn
ları ticaret ve tediye muvazenelerinde görülen 
açıklar ve bir türlü artırılanımın istihsal hacını 
karşısında para değerinin aynı seviyede tutula
bileceğine inanıyor musunuz? Cevabınız evet ol
duğuna göre mesnetleriniz, hayır olduğuna göre 
tedbirleriniz nelerdir? 

Eskişehir Milletvekili 
Ahmet Oğuz 
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yazı ile sunulmuş bulunan kanun tasarısının geri 
gönderilmesine müsaade buyurulmasmı saygıla
rımla rica ederim. 

Başbakan 
Hasan Saka 

BAŞKAN — Geri veriyoruz. 

4. — SORULAR 
I MALİYE BAKANI ŞEVKET ADALAN 
I (tzmir) — Bana, üzerinde hepimizin hassasiyet

le durduğumuz bir konu hakkında, Yüksek Hu
zurunuz da açıklamada bulunmak fırsatını verdi-

j ğinden dolayı Ahmet Oğuz arkadaşımıza teşek-
I kür etmek isterim. Sordukları her iki suale ce

vap vermeden önce soru önergelerinin başındaki 
bâzı mütalâalarına kısaca temas edeceğim. 

Arkadaşlar; Harb ertesi dünyasında bir türlü 
düzelemeyen siyasi ve iktisadi şartlar yüzünden 
bütün memleketlerin mâruz kaldığı güçlükler 

I Yüksek Heyetinizin malûmudur . 
Harb sonunda, bilhassa Türkiye'nin ticari 

münasebetlerde bulunduğu memleketlerde istih
sal vasıtaları tahribe uğramış veya yıpranmış. 
emtia stokları tükenmiş, enflâsyon dolayısiyle pa
ralarının kıymeti sarsılmış, bütçeleri açıkla 
bağlanmış, durdurulmayan fiat yükselişleri de
vam etmiştir. 

Bütün bu memleketlerin mâruz kaldıkları is 
j tihsal azlığı ve geniş ithalât ihtiyacı muvacehe-
| sinde dış ticaretlerini, kendilerine tesisat ve teç-
I hizat verebilecek tek memleket olarak kalan Bir-
I leşik Amerika'ya yöneltmek zaruretinde kalma-
I lan, bir taraftan büyük bir tediye muvazenesi 
I açığı ile karşılaşarak altın, ve serbest döviz mev-
j cutlannı süratle erimesini intaç ederken diğer 
I taraftan da kendi aralarındaki ticareti lâyikiyle 
I işleyemez bir hale gelmiştir. Hiç de ferah verici 
I olmıyan bu halin, memleketimiz ekonomik du-
I rumuna tesir etmekten hali kalmıyaeağını söyle-
I meye bilmem hacet varmıdır; 
I Harb sonrasında bu kabîl iktisadi güçlüklerle 
I karşılaşılacağı, harbin devamı sırasında da ma-
I lûmdu. Ve bu güçlükleri yenmek için gerekli mil-
I letlerarası çalışmalara harb bitmeden bir hayli 
I önce başlanmıştı. Bretton Woods Konferansının 
I başlangıç teşkil ettiği bu çalışmalar, Milletlerara-
I sı İmar ve Kalkınma Bankası, Milletlerarası Pa-
I ra Conu gibi iki esaslı teşekkülün kurulmasına 
I rağmen, güçlüklerin azameti karşısında kâfi de-

t 
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reecdc müessir olamamıştır. Bu sebepledir ki, 
yine Milletlerarası çeşitli' ve daha geniş çalışma
lar yapılmasına ihtiyaç hâsıl olmuş ve memleke
timizin esaslı surette iştirak ettiği bu çalışmalar 
bütün hıziyle devam etmekte bulunmuştur. Bizim 
de, bütün dünya memleketleri gibi bu müşkül
lerle karşılamamız tabiî idi. Ama biz Ahmet 
Oğuz arkadaşımız gibi bu durumdan endişeli de
ğiliz. Haddinden fazla iyimser bir görüşe kapıl
madan diyebilirim, ki, ekonomik bakımdan son 
derece kuvvetli birkaç memleket müstesna, harb 
sonrası dünyasının malî ve ekonomik durumu el
verişli sayılabilecek olan memleketlerinden birisi 
de Türkiyedir. 

Bu mâruzâtım ile durumumuzu lüzumsuz bir 
iyimserlik içinde mütalâa ettiğim zannolunmasm. 
Belirtmek istediğim, soru sahibi gibi ümitsizliğe 
kapılmamamızı ve yine kendisinin ifade ettiği gibi 
vatandaşların âkibetlerinden endişe etmelerini 
icabettireeek bir durumda olmadığımızı yüksek 
huzurunuzda ifade etmekten, ibarettir. 

Hükümetin malî ve iktisadi güçlükler karşı
sında bir rehavet ve günlük politika peşinde bu
lunduğuna dair olan ifadelerine gelince, arka
daşımın bu husustaki görüşü de şahsi kanaatleri 
hududunu geçecek mahiyette değildir. Zira Hü
kümetiniz bütün dünyayı baskısı altında bulundu
ran iktisadi zorlukların tesirinden memleketimizi 
korumak için elinde bulunan bütün imkânlardan 
faydalanarak çalışmaktadır. 

Önümüzdeki yıllar zarfında bütün dünyanın 
içinde bulunduğu zorlukların birden bire zayii 
olamıyacağı ve bütün dünya memleketleri gibi 
bizim de çeşitli iktisadi ve malî müşküllerle kar
şılaşabileceğimizi daima göz önünde bulundur
mamız gerektiğini ve bizi tesir altına alacak ik
tisadi hâdiseleri dikkatle takip etmekte olduğu
muzu arzetmek isterim. 

Şimdi suallere geçiyorum : 
Birinci sual şudur : 
«Hükümet 7 Eylül 1946 kararlarından sonra 

bugüne kadar Türk Parasının kıymetini" muha
faza ettiğine kaniimdir.» 

Malûmdur ki, 7 Eylül 1946 tarihinde paramı
za, Amerika Birleşik Devletleri Dolarına naza
ran bir kıymet tesbit edilmişti. O tarihten bu
güne kadar, tesbit edilen bu kıymette hiç. bir 
gerileme vâki olmamıştır. Bilâkis paramızın de
ğeri dolara nazaran hafif yükselmeler kaydeyle-
miştir. 

Yalnız bizim değil her çeşit tesirden azade 
bir taraf ve salahiyetli Milletlerarası bir teşekkül 
olan Para Fonunun müşahedesi de bu merkezde
dir. Fon tarafından 7 Haziran 1948 tarihinde 
neşredilen raporda bu cihet tebarüz ettirilmiş bu
lunmaktadır. 

Vaziyeti bu raporun taşıdığı tarihten daha 
sonraya ait olarak elde mevcut rakamlara göre 
mütalâa edersek yine aynı neticeye varırız. 
Konjonktür dairesinin istatistiklerine nazaran, 
Ağustos 1946 dan bugüne kadar toptan eşya fi
yatlarımızda c/r. 17,3 nispetinde bir yükselme 
vardır. Birleşmiş Milletler İstatistik Bürosu 
neşriyatına nazaran Amerika'da aynı tarihler 
arasındaki toptan eşya fiyatları yükselme nis
peti f ( 30,6 dır. Bu meyanda, kendileriyle sıkı 
bir surette ticari münasebetlerde bulunduğumuz 
ve endeksleri Birleşmiş Milletler İstatistik Büro
su tarafından neşredilmiş 14 memleket toptan eş
ya fiyat yükselmesi vasatisinin c/c 38.6 bulundu
ğumu da ilâveten arzedebilirim. 

Toptan eşya fiyatlarımızda görülen ,:>r \7,3 
nispetindeki artışı dünya fiyatlarından tecrit 
ederek mütalâa etmenin doğru olamıyacağı da 
aşikârdır. 

Klimizdeki rakamlar ve Milletlerarası en gü
venilebilir teşekküllerin raporları bütün dünya
da, fiyatların devamlı olarak yükselmekte bulun
duğunu her gün, her vesile ile gözlerimiz önüne 
sererken, bu yükselmelerin memleketimize olan 
aksini nazara almamak elbette ki, mümkün sa
yılamaz. Ve iktisadi kuvveti ne olursa olsun 
hiçbir memleket tek başına, dünya, fiyatlarını 
müstakar kılacak bir kudrete malik değildir. 

Son zamanlarda altın ve doların karaborsa 
fiyatlarında bâzı yükselmeler mevcuttur. Her
halde paramızın değerine bunları mikyas olarak 
almayı Ahmed Oğuz arkadaşım düşünmemiştir. 

Fakat bâzı kimselerin hatırına gelebileceği 
için fırsattan istifade ederek bu ciheti de açık
lamak isterim. Altın, birçok memleketlerde çe
şitli piyasaları olan ve önüne hiçbir memleketin 
geçemediği Milletlerarası bir kaçakçılık ve gay-
rimeşru ticarete mevzu teşkil eden bir madde
dir. Siyasi ve iktisadi en küçük rivayetlerden 
istifade eden birçok spekülatörler dünyanın her 
tarafında altın üzerine spekülâsyon yapmakta
dırlar. Bu sebeple altın fiyatları hazan düşü
yor, hazan yükseliyor. Dünyanın bir köşesinde 
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vâki bir yükselme veya düşme dünyânın ta di
ğer ucuna kadar tesir ediyor. Binaenaleyh, 
böyle bir madde fiyatında spekülatif ve bazan 
psikolojik faktörlerin yaptığı değişiklikleri pa
ra değeriyle ilişkin addetmek mümkün değildir. 

Dolar veya diğer dövizlerin karaborsa fiyat
ları da, talep ve arza, bolluk ve kıtlığa, istimal, 
şekil, yer ve imkânına, istimalindeki kolay
lık veya güçlüğüne nazaran zaman zaman dü
şer veya yükselir. Eğer bu döviz velev ki, gay-
rimeşru yollardan dahi, altına kabili tahvil ise 
tabiî bu dövizin fiyatlarındaki temevvüç de al
tında olduğu gibi tezahür eder. 

îkinci sual aynen şöyledir : 
« Açık veren bütçeler, artan borç yekûnla

rı, ticaret ve tediye muvazenelerinde görülen 
açıklar ve bir türlü artırılamıyan istihsal hacmi 
karşısında para değerinin aynı seviyede tutula
bileceğine inanıyor musunuz? Cevabı evet oldu
ğuna göre mesnetleriniz, hayır olduğuna göre 
tedbirleriniz nelerdir? ». 

Açık bütçelerin para değerine tesir,ettiği 
cümlece bilinen bir mütearifedir. Fakat acaba 
bu tesir han gi sebepten hâsıl oluyor ? Bu tesiri 
husule getiren şey, enflâsyondur. Bütçenin açı
ğını kapatmak için emisyon yolu ile tedavüle 
çıkarılan para yani yeni satmalma gücü, pazar
larda kâfi derecede mal ve hizmet bulamıyacağı, 
başka bir tâbirle, mala veya hizmete karşı olan 
talep çoğaldığı halde arz aynı nispette artma
mış olacağı için fiyatlar yükselir, para kıymetin
den kaybeder. 

Görülüyor ki, açık bütçenin para kıymetine 
tesir edebilmesi anflâsyonla kapatılmasına bağ
lıdır. Enflâsyona gidilmeden kapanan bütçenin 
para kıymeti bakımından bir tehlike teşkil ey-
lemiyeceği aşikârdır. Devlet Bütçesinin harbin 
sonundanberi enflâsyona gidilmeden tanzim 
edildiği ve tatbikat da bu veçhile gerçekleştiği, 
Yüksek Heyetinizin malûmudur. 

Artan borç yekûnlarına gelince.: Bunun pa
ra kıymetiyle alâkası da olsa olsa şöylece tasavvur 
edilebilir. Borç müretebatı artacağı için Bütçe 
açık verecektir. 

Bizim borçlarımız böyle bir telâşa sebep teş
kil eyliyeeek yekûnlara ne yükselmiştir, ne de 
yükselmek üzeredir. Elimizde rakamları olan 
memleketlere nazaran gerek Millî gelire gerek 
bütçe gelir ve giderlerine nispetle enaz borçlu 
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memleketlerden birisi de Türkiye'dir. Binaena
leyh artan borç yekûnlarımızın para üzerindeki 
tesiri bir endişe mevzuu olamaz. 

Muayyen ve kısa bir devreye ait ithalât ve 
ihracat rakamlarımıza bakarak tediye muvaze
nemiz hakkında bir karar vermek ve bunu pa
ramızın değerini tahdit edici bir unsur olarak 
nazara almak bizi doğru bir neticeye götürmez. 

Diğer memleketler gibi bizim de harb yılları 
içinde yıpranan istihsal vasıtalarımızı, yerine 
yenilerini koymak zaruretinde bulunduğumuz 
teçhizat, ve tesisatı, tükenen stoklarımızın ik
mali, ekonomik kalkınmamızın sağlanması için 
ihtiyacımız olan emtiayı nazara alarak harb er
tesinde yapmıya mecbur kaldığımız geniş itha
lâtı unutmamak ve kısa bir devreye ait değil 
harb sonrasında daha uzun bir devreye ait ra
kamları nazara almak lâzımdır. 

Muhtç buluduğumuz istihsal vasıtalarını, 
teçhizat ve tesisatı uzun süreli dış kredilerle 
temin etmek yolunda olduğumuzu, şimdiye ka
dar bedelini ödediğimiz halde henüz memlekete 
gelmemiş bulunan malları ifade eden akreditif
lerimizi ve nihayet Avrupa ile ticaretimizi in
kişaf ettirecek olan ve tarafımızdan imza edil
miş bulunan Avrupalılararası Tediye ve Taka* 
Anlaşmasını nazara alark önümüzdeki devreler 
zarfında tediye muvazenemizin açık vermiyeee-
ği ümidini besliyoruz. Fakat her ne şekilde 
olursa olsun altın mevcudumuzu paramız de
ğerini tehlikeye düşürecek bir surette sarfetme-
yi düşünmemekte olduğumuzu ilâve etmek ye
rinde olacaktır. 

Ahmet Oğuz arkadaşım istihsal hacminin bir 
türlü artırılamadığım söylüyorlar. 

Harbden önceki duruma nazaran son yıllar
da birçok istihsal kolunda kayda şayan artış
lar olmuştur. Ancak buuu kâfi görmediğimizi 
ve memleketimizin iktisadi kalkınması için çok 
daha fazla gayretler sarfına mecbur olduğumu
zu ve bunun içindir ki, istihsalle ilgili Bakan
lıkların çalışmalarını bu hedefe yönetmiş bu
lunduklarını huzurunuzda açıklamalıyım. 

Bu hususta realist bir görüşle ifade edeyim 
ki, haklı ümitlerimiz vardır. Dört beş yıl içe
risinde istihsalimizde esaslı artışlar sağlanacağı
na bizi inandıran sebepler mevcuttur. 

Paramızın değerinin aynı seviyede tutulup 
tutulmıyacağım soran Ahmet Oğuz arkadaşı
mın sorularım bu suretle cevaplandırmış oluyo-
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ram. Ve yukardanberi izah ettiğim mesnetlere 
dayanarak paramızın değerinin aynı seviyede 
tutulacağına inanıyorum. 

AHMET OÖUZ (Eskişehir) —Muhterem ar-
kaadşlar, hakikaten bugün hepimizin, bütün 
Partilerin ve Yüksek Meclisin üzerinde, dikkatle 
durması lâzımgelen bir konu münasebetiyle, 
verdiğim bu takrir haddi zatında bir musahabe
yi yüksek huzurunuza, sermek maksadım güt
mektedir. 

Hiçbir kimsenin, memleketin iktisadi muva
zenesinde en ufak bir sarsıntıyı, velev ki yarma 
muzaf olsun, istemiyeceğine ben de kaniim. Fa
kat biz öyle bir sistem içinde memleket idare 
ediyoruz ki, hâdiseleri önümüze katmış değil, 
bizi hadiseler önüne katmış, sürüklüyor. Bu ba
kımdan Büyük Millet Meclisinin ıttılaına arzet-
mek istediğim bâzı noktalar vardır. 

Sayın Bakanın inanarak söylediği noktala
ra arzı cevap etmekten ziyade asıl işin nüvesini 
teşkil eden ana noktalar üzerinde mâruzâtta bu
lunacağım. 

1949 yılı bütçesi encümeninize sevkedilmiş 
bulunuyor. Giderler, gelirlere nazaran 262',5 mil
yon lira noksandır. D. Deniz Yolları bütçesinin 
açığı 27 200 000 - lira. P. T. T. İşletmesinin açığı 

16,5 milyon lira ki ceman 306 milyon liralık bir 
açık karşısındayız. 

Hükümet bunun yanı sıra, muvazi olarak, 
140 milyon liralık yeni vergiler kanununu getir
mektedir. 120 milyon liralık, işba halinde bulu
nan piyasadan istikraz yapabileceğini düşüne
rek kanun getireceğini söylüyor. 44 milyon lira
yı da bono mekanizmasiyle bu borçlan karşılı» 
yabileceğini temin ediyor. 

Bunun yanı sıra, hemen arzetmek İsterini ki 
1949 yılı Bütçesinin varidat kısmındaki tah
minleri do 1948 yılının tahminlerine nazaran 
biraz daha yükseltilmiştir, halbuki 1943 yılı 
varidat neticeleri bir yıl evveline nazaran nok 
san bulunmaktadır. Ayrıca 1948 yılı gelirleri 
giderlere nazaran 128,5 milyon lira noksandır, 
bunun iç istikrazlarla karşılanacağı derpiş edil
miş, üstelik yıl içinde 96 milyon liraya yakın 
biı* ek ödenek de getirilmiştir. 194S yılının gelir 
nosani; 128 milyon liraya, 28 milyon lira Dev
let Denizyollarının, 16,5 milyon lira P. T. T. 
nin ki ceman 173 milyon liraya, yıl içinde ge
len ek ödenek tutarı 96 milyon lirayı da ilâva 
edersek 268 milyon liraya, baliğ olur. Buna kar-
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| şılık on aylık varidat tutarı 990 milyon liradır. 

Önümüzdeki iki aylık nipeti de göz önüne alır
sak 1948 yılında da bir bütçe açığı mukadder
dir. 

Sayın arkadaşlar, bu teknik malûmatı ver
mekten maksadım Sayın Bakanın izah ettiği gi-

I bi harb sonuna şâmil neticelerin böyle global 
bir şekilde izahından ziyade takririmde arzet-
tiğim gibi mebde olarak Türk parasını ayarlı-
yan 7 Eylül tarihidir. Binaenaleyh mütalâala
rım o güne kadar olan para düşüklüklerine ta
allûku itibariyle değil, harb sonu içine girmiş 
bulunmamız münasebetiyle o tarihten bu yana 
seyri arzetmek bakımındandır Şu halde bütçe 
açıkları bizi dikkatle üzerinde durmaya sevke-
derek vr gerekli tedbirleri derhal almayı iea-
bettirir. Öyle bir akış içerisindeyiz ki bunu 

I normal Devlet idaresinin rehaveti içerisinde 
I vâki tedbirlerle önlemeye imkân yoktur. 
I 1949 yılı Bütçesi encümende konuşulurken 
i arzettiğim cihetleri gören va bunun icabını dü-
I sünen bir Hükümeti karşımda görseydim, bu 
I takriri getirmezdim, arkadaşlar. (Elektrikler 
i bii* saniye için söndü) Efendim; elektriklerin 
I bu sönüp yanışı da, herhalde pisikolojik tesir-
1 lerinden istifade için olmasın. (Yoook sesleri, 

gülüşmeler, insaf et yahu sesleri). 
i Arka flaşlar, diğer taraftan Devlet borçları 
I hakikaten, çoğalmaktadır. Bu borçlar bir yıl 
I evvel 1 677 000 000 lira iken bu yıl, altıncı 

ayın 30 unda; 1 862 000 000 liraya çıkmıştır. 
I Bu borcun bundan sonra, da yükseleceği mu-
I hakkaktir. 
I üçüncü bir mevzua geçmeden, hemen arze-
I deyim ki ; Sayın Bakan bütço açıklarının para 
I kıymeti üzerinde ancak bâzı şartlarla tesir ya-
I pabileceğini söylediler, Yani bir bütçe açığı pa-
I ra kıymetine tesir etmez. Eğer biz emisyon yo-
I liyle, bu bütçe açığını kapatmaya gitmez isek 
I dediler; hemen arzedeyim ki, geçen yıl bütçe 
I konuşmalarında Maliye Bakanlığı Bütçesinde 
I tekrar ettiğim üzere, Hükümetin bugün elinde 
I bir iki makanizma vardır ki, bu makanizmaları 
I işletmek suretiyle, birtakım açıklar ve borçla-
I rın emisyon şekline inkılâbı mümkündür. 
I Arkadaşlar; ticari senetler portföyünde Dev-
I let İktisadi Teşekküllerinin senetleri vardır. Bu 
I senetlerin ekserisi doknzar aylık olarak birbiri-
I ne eklenmek suretiyle ve her kıymetin vâdesi 
I gelince, ikinci bîr bono eklenmek suretiyle işîe-
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tüiyor. Ve reeskontla arzediliyor, ve bu suretle 
karşılığı mevcut olsun olmasın bir emisyon serisi 
devam ediyor. Koza Devletin bono mekanizma 
siyi a da, gelecek yıllara sâri bâzı yüklenmelei'e 
girişil inektedir. Bu bonoların reeskont «edilme
siyle de nevema emisyonla neticelenen tesirler 
yapmaktadır. Bunu Sayın Bakan benden iyi bi 
lir. Binaenaleyh bütçeleri.! açık bulunması hele 
bizini memleketimizde bu açıklığın bu şekilde te
lâfi edilmesi yoluna gidilmesi şüphesiz ki, emis
yon yapma imkânını tamamen tıkamış ve kapat
mış değildir. Evet, dış ticaret faaliyetimiz aley-
himizedir. Fakat bunu biz kısa devirler içinde 
değil uzun devreler içinde ele almak zorundayız 
dediler. Aynı mütalâayı Bütçe Komisyonunda 
da iki yıl dokuz aylık müddet için bahis mevzu 
ettikleri zaman bilmiyorum ne için 5 veya 3 se 
neyi bahis mevzu etmediler. Acaba lıarb sonu
nun bize temin ettiği ve bilhassa bir yılda temin 
edilen olağanüstü dövizlerin hesaba katılmasın
dan mütevellit açığın dar olması onları bu yola 
sövketmiş olmasın. 

Arkadaşlar, 1948 yılının Ekim ayı sonuna 
kadar ithalâtımız ihracatımızdan 245,5 milyon 
lira fazladır. Sayın Bakan buyurdular lci: Tabia-
tiyle lıarb yıllarında t ikaıKin ithah'ıtımız sonra
dan ferahlık gördü ve birçok inal almak zorunda 
kaldık. O şekilde ki bunun normal bir mubayaa
nın üstünde olması lâzımgelirdi, buyurdular. 

Arzedeyim, on aylık ithalâtımız 621 000 ton
dur. 

1937 yılında 614 000 ton, 
1938 » 844 000 » 
1939 » 734 000 ton ithalâtımız var

dır. 
Şu halde temas buyurdukları ithalât fazlalığı 

gayritabiî bir yükseklikte değil, normal hadlere 
dahi ulaşmamış bir durumdadır. Bizim isteğimiz 
o idi ki, hiç olmazsa birkaç misli fazla olsun. 

»Şu halde ticaret ve tediye muvazeneleri aley
himizde işlemektedir. 

Arkadaşlar; memlekette istihsalin ana hatla-
riyie hakikaten artıp artmadığı üzerinde bir ka
naat edinmek noktasından bütün fikirler aydın 
olmalıdır. Çünkü bizim istihsalimiz artmazsa ".ıe 
ile ihracat yapacağız ve hangi kaynaklar üzerine 
vergi koyup bütçenin giderini temin -edeceğiz-' Ve 
neye-müstenit olarak yarınki tertiplerimizi'ala
cağız? Bendeniz bütçe konuşmaları sırasına şu 

iki nokta üzerindeki düşüncelerini Saym Bakan
lardan esefle işittim; 1944 yılından sonra Millî 
gelirin, istihsalin arttığını ifade etmek istediler. 
Bu ifadelerinin mesnetleri aded ve tetkika değil 
hisse dayanıyordu. Bakınız arkadaşlar, Türkiye'
de hububat, bakliyat ve sınai bitkilerin son 15 
yıllık seyri memleketin zirai vasfı göz önünde 
bulundurarak beşer senelik vasatilerini aldun. 
Bu vasatiler muvacehesinde bu mahsullere ait 
istihsalin günden güne yükseldiğiıre değil, bilâ
kis düştüğüne muttali bulunuyorum. 1934 ten 
1938 yılma kadar ekilen hektar miktarı 7,5 mil
yon iken istihsal 7 315 000 iken yine 1939, 1940, 
1941, 1942, 1943 senelerinde ekilen hektar 8,5 
milyon ve alınan mahsul 9 100 000 tondur. Bun
dan sonra 1944 yılında hektar ve ekiliş bakımın
dan bir düşüş ve onu takip eden yılda tekrar bir 
düşüş mevcuttur. 1944, 1945, 1946 ve 1947 yılları
nın ekiliş hektar vasatisi 8 138 000 hektar, istih
sal miktarı 7 384 000 tondur. Yani kendine te-
kaddüm eden beş yılın vasatisine nazaran bir 
düşüşklük irae etmektedir. Yalnız bununla iktifa 
etmiyerek memlekette her yaşta kaynakların Mil
lî kaynaklar bakımından üzerinde durulması lâ-
zımgelen hususlar olduğunu düşünerek arzediyo-
rum. 1939 da 54 buçuk milyon, 1940 ta 56 bu
çuk milyon olan bu miktar 1945 te, 1946 da 53 
buçuk milyon civarındadır. 

Yapağı ve tiftiğin istihsalinde de 1940 - 1941 
yıllarına nazaran bir düşüklük vardır. Rakamları 
arzetmekle sizi işgal etmek istemem. 

EMİN SOYSAL (Maroş) — O rakamlar uy
durmadır. 

AHMET OĞUZ (Devamla) — Zirai istihsal
de zeytin, 1937 de 386 bin ton olan istihsal müte
madi bir düşüklük göstermekte ve 1946 da 177 
bin tonu dahi bulamamaktadır. 

Şeker istihsali; 1939 da 95 bin ton iken 1946 
da 96 bin tondur. 

Madenler; krom, bakır, çimento baıkmıından, 
madenkömürü bakımından kayda değer memleket 
olcusunda bir istihsal yüksekliği bahis mevzuu 
değildir. 

»Sayın arkadaşlar, bir memlekette nüfusum ar
tışına tekabül eden bir istihsal fazlalığından faz
la istihsal yapmalıdır ki, biz istihsâlimizde bir 
gelişme mevcuttur, diyebilelim. İstihsâli art-

mıyan bir memlekette vergiyi hangi matraha is
tinat ettireceksiniz? Açık veren dış ticaret mu
vazenesi, tediye muvazenesi karşısında hangi 
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kaynaklardan bu açıkları kapatacaksınız"? Borç
ları mürettebatı bakımından, diğer başka ba
kımlardan olsun ne ile karşılıyaeaksmız? Açık 
bütçeler, gayet tabiî bunların bir neticei tabii-
yesidir. 

Şu halde arzettiğim durumun önlenmesi için 
lâzım gelen tedbirlerin başında, elbetteki mem
leketin istihsalini artırmaya doğru bâzı adım
lar atılması lâzımdır. 

Kısaca şu noktayı da arzedeyinı ki, 14 Ey
lül 1946 döviz bakiyemiz 736 milyon lira iken 
27 Kasım 1948 de 466 milyon liraya düşmüştü 
Yani 270 milyon liralık bir azalma vardır. 

14 Eylül 1946 da tedavüldeki para 856,5 
milyon lira iken 27 Kasım 1948 de 944,5 milyon 
liraya yükselmiştir. Buna nazaran 88 milyon li
ralık bir artış vardır. 

Senetler portföyü namı altında 514 milyon li
ralık ticari senetler aynı tarihte 791 milyon lira
yı bulmuştur. 

Bu suretle paranın dış cepheden kıymetini 
ifade eden esaslarda altın ve döviz karşılıkların
da bir eksiliş ve para miktarında da bir yükseliş 
vardır. 

BAŞKAN — Saatiniz dolmuştur. 
AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Sayın arka

daşlar, vakit, geçti. (Devam et devanı et sesleri) 
Bidayette arzettim; ne yazık ki, beraberce mü-
şahade edeceğimiz, karşılıklı fikir teati edece
ğimiz biı imkân Tüzükte yaratılmamıştır. 

Ben Bütçe Komisyonundaki konuşmalarda 
orada tahaddüs eden zihniyet karşında Yüksek 
Meclisin ıttılaına arzetmek istediğim, bâzı mü
him noktalar gördüm, ümit ederim ki. bu ba
kımdan faydalı olur. 

Arkadaşlar, Sayın Maliye Bakanı da esasen 
verdiği cevaplarda benim mesnet olarak aldığım 
noktalar üzerinde buna muhalif bir fikir beyan 
etmedi, edemezdi ve bir meslek adamı olarak et
mez de. 

Şu halde bu vaziyet karşısında biz yine ste-
tukoyu muhafaza etmek için işleri olduğu gibi 
bırakıverelinı mi, yoksa alınacak ciddî tedbirler 
var mıdır? 

Evet arkadaşlar; encümenlerde koridorlarda 
kulağıma fısıldanmadı değil, ne acele ediyorsun. 
ne söylesen boş çünki 1950 seçiminden evvel biz 
esaslı bir tedbir alamayız, esaslı noktalara varama
yız denildi. Fakat ben kendim vazife olarak şu-
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ııu görüyorum ki, bu gidiş bizi 1950 ye kadar da 
götürmiyebilir. 

Şu halde bir müsteşar muavininin, bir tetkik 
heyetinin kaldırılıp kaldırılmaması için encü
mende münkaşa etmek değil, memleketin büt
çesini muvazeneli olarak getirmek noktasında 
toplanmalıdır. Yoksa beş bin lirayı bu fasla ilâ
ve, öbür fasıldan tenzil etmek suretiyle getiri
lecek bütçenin zihniyeti, bizim çıkar bir yolda 
olmadığımızı gösterir mahiyettedir. (Sağdan 
bravo). 

Evet anlıyorum, bu kadar ciddî dâvaların 
icabettirdiği tedbirleri almak kudretinin nok
sanlığı mevcut; mevcut ama biz Türk Vatanı
nın iktisadi ve malî çöküntüsüne mahal verme
mekle de muvazzaf olduğumuza göre bu iktida
rı hangi kaynaktan almak lâzımgelirse elbirliği 
ile almak zorundayız. Aynı temponun, aynı ida
renin bizi götüreceği akıbeti bendeniz şöylece 
görüyorum. 

Bir, bir buçuk yıllık ömrü, mevcut dışardaki 
altınları eritmekle geçirebiliriz, evet aynı zihni
yet altında hâdiselerin esiri olarak devam eder
sek korkarını ki, memleketin, hepimizin ümit 
bağladığı petrollerini de istiyerek, istemiyerek 
başka ellerde bulabiliriz. (Korkma, korkma sek
leri). 

Binaenaleyh bu noktadan bize düşen vazife
ler vardır ve bunları bendeniz kısaca arzede
yinı ; 

Bakıyoruz her Bakanlık, bütçesini getiriyor 
ve bize tasarruf yapamamak durumunda oldu
ğunu söylüyor. Bir ufak kadroyu, bir ufak he
yeti lâğvetme teklifimiz karşısında mukavemet 
gösteriyor. Hükümet olarak, gelecek olan ras
yonel kadroları ileri sürerek bunun talikini isti
yor. 

Arkadaşlar; mümkün olan tasarruf yapma 
imkânlarına yanaşnııyan Hükümet, nasıl olur 
da bu muhayyel rasyonel kadroları getirir ve 
onu tatbik mevkiine koyar? Bendeniz bunu an
lamıyorum. Binaenaleyh yapılacak iş millet ida
resinde tasarruf esaslarına gidilerek işi ciddî bir 
şekilde ele almalıdır. (Kaç dakikadanberi ko
nuşuyorsunuz sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Müddet bitmiştir, sözünüzü ke
siyorum, buyurun. Başka biı- mevzu üzerinde 
tekrar soru açabilirsiniz. 

AHMET OĞUZ (Devamla.) — İktidar, dai
ma muhalefetin her yapıcı tenkidini yıkıcı bu-
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Inr. (Öyle değil, o nasıl şey sesleri) Evet, yapıcı 
tenkidini yıkıcı bulur. Bu, mazideki misallerle 
bellidir. Bendeniz bu takririn bir takrir sahası 
dışında olduğunu arzetmekle beraber, bu işte ne 
gibi esaslı tedbirlere gidilmesi lâzım geldiğini 
serdederken, Sayın Başkan sözümü kesmiş bulu
nuyor. 

MALİYE BAKANI ŞEVKET ADALAN (iz
mir) — Soru hakkında mı konuşuyorsunuz, yok
sa bütçe müzakeresi ini yapıyorsunuz, ne vakit
tir hep böyle konuşuyorsunuz. 

BAŞKAN - - Soru soran Milletvekine ancak 
15 dakika söz hakkı tanınmıştır. Sarih Tüzük 
hükümlerinden başka türlü hareket edilemez. 
Arkadaşımızın uzun boylu konuşma yolları var
dır, o yola müracaat edebilir. 

Arkadaşımız hoparlörlerin işlememesinden 
de şüphelendiler. Hoparlörleri işleten şehir ce
reyanıdır. Şehir şebekesinde bir arıza olmuştur, 
takip ediyoruz, bir saate kadar yapılacaktır, Şu 
gördüğünüz tenvirat Meclisin santralinden te
min edilmektedir. Bu tenvirat hoparlörleri iş
letecek kudrette değildir. 

fkinci soruya geçiyoruz. 

2. ----- Mardin Milletvekili Kâmil Boran'm, 
okuma yazma bilmiyen yurttaşlar hakkında Millî 
Eğitim Bakanlığından sözlü sorunu (6/224); 

Yüksek Başkanlığa 
Aydın vatandaşların hayatın muhtelif safha 

ve yollarındaki şahsi ımişahedeleriyle de teeyyüt 
eylediği üzere yurdumuzda ilk öğretim çağı dı
şındaki büyük biı- çoğunluk okuma yazma bil
memek1 e ve yaşları iler?, o^nlarda bu hüzün ve
rici nisbet daha yükselmektedir, tik öğretin-i 
Türkler için tifcburi kılan Anayasa hükırünüıı 
yirmi dört yıllık ve yeni Türk harflerin'n kubu-
lünün yirmi yıllık- bir maziye malik olmaları şu 
durumun mazur görülmesini mümkün kılamıya-
eak birer vakıadır. Bu itibarla : 

1. Memlekette bugün okuma yazma bilmi-
yenlerin sayısının (ilk öğretim çağı dışında ve 
içinde) resmî kayıtlara göre ne olduğu; 

2. — tik Eğitim çağı dışındakilere okunnı 
yazma öğretilmesi için bugüne kadar ne tedbir
ler alındıŞı ve neticeler elde edildiği; 

3. —- Okuma yazma bilmiyen yurttaşların 
sayısını asgariye indirmek için bundan böyle ne
ler yapılması düşünüldüğü. 

Hususlarının Millî Eğitim Bakanı tarafm-
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dan sözlü olarak cevaplandırılmasını saygı ile 
rica ederim. 

Mardin Milletvekili 
Kâmil Boran 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANİ TAHSİN BAN-
GUOĞLU (Bingöl) — Arkadaşlar bu soruya 
gelecek hafta bugün cevap vermeme müsaade-

' nizi dilerim. 
! BAŞKAN — Diğer soruya geçiyoruz. 

3. — Yozgad Milletvekili thsan Olgun'un, 
ilkokullarda din öğretimi ile imam ve hatip kurs
ları ve îslâm İlahiyat Fakültesi hakkında ki so
rusuna Millî Eğitim Bakanı Tahsin Banguoğlu'-
nun sözlü cevabı (6/225); 

Yüksek Başkanlığa 
1. — İlkokullarda ihtiyari olarak okutturul-

ması kararlaştırılan din bilgisi öğretimine ne 
' zaman ve hangi tarihte başlanacaktır? 
i . 

2. — imam ve hatip yetiştirmek üzere açıla
cak kurslar hangi il merkezlerinde açılacak ve 

\ ne zaman faaliyete geçecektir? İlkokullarda. 
imam ve hatip kurslarında tedris edilecek bilgi-

i lerin programı hazırlanmış mıdır? 
. 3 . — îslâm ilahiyat ta kültesi hangi üniver-

1 sitede kurulacak ve ne zaman çalışmaya başlı-
! yaeaktır. 
j 

Yukarı maddelerdeki sorularımın Millî Eği-
; tim Bakanlığınca sözlü olarak kısaca eevaplan-
i dırılmasını arz ve rica ederim. 
i Yorrgad Milletvekili 
i İhsan Olgun 
I MİLLÎ EĞİElM BAKANI TAHSİN BAN 
. (UJOĞLU (Bingöl) — İlkokullarda ihtiyari ola-
{ rak okutulması düşünülen -din derslerinin müf-
: ı-od.ıt pro.Şram-ları Diyanet işlerinde kurulan 
i komisyoncu hazırlanmış ve Milli Eğitim Bakan-
! lığı Talim ve Terbiye Heyeti tarafından inee-
: İçildikten sonra Bakanlıkça tasdik edilmiştir. 
| Bu okullarda ilıliyari olacak bu derslerde oku-
• tulacak kitapların da aynı komisyonca hazır

lanması düşünülmüş ve çalışılmava başlanmış-
İ tır. 

Bu komisyonda çalışan arkadaşlardan <>,û-
j rend-iğime ırorc dördüncü sınıfta okunacak ki-
j tap tamamlanmış-, beşinci sınıfta okunacak ki-
| tap üzerinde çalışılmaktadır. Bu kitaplar sür

atle basılacaktır. 
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ÎBRAHÎM ARVAS (Van) — Çok erken ol- | 

du. Partinin kararından bu kadar zaman geçti. 
EMİN OSYSAL (Maraş) — Meclisin bir ka

rarı yok, Meclisin haberi olmadı... 
ÎBRAHÎM ARVAS (Van) — Size sormuyo

rum, ben Vekilimden soruyorum. 
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI TAHSÎN BAN-

GUOĞLU (Devamla) — îmam ve hatip yetiştir
mek üzere açılacak kursların İstanbul, îzmir, 
Ankara, Seyhan, Erzurum ve Diyarbakır'da 
açılmaları düşünülmüştür. Buralarda bu kurs
lar için dershaneler hazırlanmıştır. Bunların 
müfredat programları Diyanet îişlerindeki ko
misyonca hazırlanmaktadır. Pek yakında bite
ceğini haber aldım. Biter bitmez bu işe de baş
lanacaktır. 

îlâhiyat fakültelerinin üniversitelerimizin 
her ikisinde veya şimdilik bir tanesinde açıl
ması bahis mevzuudur. 

ÎBRAHÎM ARVAS (Van) — Bütçeye bu hu
susta tahsisat koydunuz mu? 

BAŞKAN — Onu ayrıca sorarsınız efendim. 
ÎHSAN OLGUN (Yozgad) — Efendim, sayın 

Bakanın vermiş olduğu izahata teşekkür ederim. 
Yalnız bu hizmetin ifası biraz geç kalmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşıyan 
halk Türk ve müslümandır. Müslüman olan bu 
cemaat kendi dinlerini Anayasamızın lâyiklik 
prensiplerini ihlâl etmemek kaydiyle, öğrenmek 
ve öğretmek ihtiyacı memleketin dört bucağından 
istenmekte ve duyulmaktadır. Bir taraftan ilk
okulların son iki sınıfında okutturulacak olan 
ihtiyari din dersleri programlarının bu sene ders 
yılı başında başlıyacağmı 31 Mayıs 1948 tari
hinde beyanatta bulunan eski Millî Eğitim Ba
kanı Say m Reşat Şemsettin Sirer söylemişti. 
Aradan uzun bir müddet geçti, ders yılı bittiği 
halde hâlâ bu hizmet eda edilemedi. 

Diğer taraftan imam. hatip gibi din hizmeti 
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gören insanların adedi de günbegün azalmak
tadır. 

Arkadaşlar bu mânevi ihtiyaç devam ediyor, 
hizmet naelıil ellerde görülüyor. Bunun da za
rarı, memleketin içtimaî bunyesin.de, küçümsen-
miyecek kadar mühimdir. 

Bir Türk - İslâm ilahiyat Fakültesinin de bir 
an evvel, hangi üniversitede açılacaksa, açılma
sını isliyorum. Çünkü bu üniversite teolojik bil
gilerle ve bütün teorik din ilimleriyle müspet 
ilimleri telif ve mezcederek memleket içtimaî 
ilimlerine bir renk ve ahenk verecektir. Arkadaş
lar bu hizmetleri yerinde ve zamanında karşılıya-
madiğimiz takdirde bu yeri, yani bu mânevi ik
limin yerini başka rüzgârlar, başka fırtınalar 
doldurmaktadır. 

ÎBRAHÎM ARVAS (Van) — Maalesef, maa
lesef. 

ÎHSAN OLGUN (Devamla) — Bu memleke
tin içtimai bünyesine bâzan şeriat, bâzan tarikat 
ve bâzan felâket halinde gelebilir. Bugün mem
leketin hakikaten mânevi âleminde bir boşluk 
yaşamaktadır. 

Benim sayın Bakandan bilhassa ricam ilko
kulların son iki sınıfında okutturulacak din 
dersleri ile imam hatip yetiştirecek kurslar, ki 
bilmiyorum bu kurslara askerliğini yapmış ol
mak kaydı ile orta okul mezunları alınacağına 
nazaran buraya devam edeceklere burs gibi bir 
yardım yapılmadıkça talip bulunup bulunmıya-
cağmı, aynı zamanda burada yetişeceklerin is
lâm cemaatına imamlık hatiplik gibi dinî ve 
mânevi bir vazifeyi eda edip etmiyecekleri mev
zuları üzerinde de tetkiklerini biraz derinleştir
melerini rica edeceğim. Ve geç kalmış olan bu 
müesseselerin biran evvel açılarak memleketin 
mânevi bünyesindeki bu boşluğun doldurulması
nı sayın Millî Eğitim Bakanından rica etmekle 
sözüme son vereceğim. 

1. — Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü Ku
ruluş, Görev ve Memurları hakkındaki 4475 sa
yılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısı ile Eskişehir Milletvekili İsmail Hakkı 
Çevik'in, Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü Ku
ruluş, Görev ve MSmurları hakkındaki 4475 sa
yılı Kanunun 20 nci maddesinde değişiklik ya
pılmasına dair kanun teklifi ve İçişleri Kom/isyo-

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLBE 

nu raporu (î/435, 2/54) [1] 

FÎKRÎ APAYDIN (Kayseri) Müsaade bu
yurursanız, usul hakkında mâruzâtım var efen
dim. 

[1] 13 sayılı hasma yazı tutanağın sonunda-
dır. 
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BAŞKAN — Vereceğim. 
Kanunun tümü hakkında söz istiyen var mı? 
FİKRİ APAYDIN (Kayseri) — Tümü hak

kında da istiyorum. 
BAŞKAN — Evvelâ usul hakkında söyleyi

niz. 
FİKRİ APAYDIN (Kayseri) — Arkadaşlar; 

halen yürürlükte olan ve fakat bir kaç gün 
sonra ilga edileceği Hükümetin teklifi ile de 
anlaşılan Basın. Yayın Umum Müdürlüğü teş
kilât. Vazife ve Memurları hakkındaki Kanu
nun 20 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair olan bugünkü gündemdeki Kanun tasarı
sının halen görüşülmesinin talikini arzedece-
ğim. (Doğru sesleri) 

Bütçe Komisyonunda Başbakanlık bütçesi
nin müzakeresi sırasında Başbakanlığa bağlı 
Basın ve Yayın Umum Müdürlüğü bütçesinin 
müzakeresi Hükümetin teklifi üzerine talik 
edilmiştir. Yeni bir Teşkilât kamun getirile
cek Mecliste iktisabı kanuniye! ettiklen sonra 
bu Umum Müdürlüğün bütçesinin konuşula
cağı anlaşılmaktadır. Bu itibarla bir kaç gün 
sonra yürürlükten kalkacak olan bu kanunun 
bir maddesine bir fıkra eklenmesine dair olan 
bu Kanun 1 aşarisinin şimdi müzakeresinin ye
rinde olmıyacağı kanaatindeyim. (Muvafık ses
leri) Bunun için de Yüksek Başkanlığa bir 
önerge sunuyorum. Mazharı tasvibiniz olmazsa 
kanunun tümü hakkında konuşacağım. 

BAŞKAN — Hükümetin noktai nazarı ne
dir? 

BAŞBAKAN YARDIMCISI FAİK AH
MET') BARUTÇU (Trabzon) ~ Bizce de muva
fıktır. 

BAŞKAN — Yani Hükümet olarak bu Ka
nım tasarısını geri mi alıyorsunuz? Çünkü 
bu vaziyette bu kanun gündemde kalamaz. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Yalnız biz değil, teklif sahibinin de geri alması 
lâzımdır. Biz bu husustaki yeni Teşkilât Ka
nununu Meclise pek yakında getireceğiz. Çün
kü İsmail Hakkı Çevik 'in teklifini arkadaşı
mız takabbül etmiştir. Binaenaleyh kendisi ge
ri alırsa biz de geri alırız ve yeni kanunla der
piş ederiz. 

BAŞKAN — Teklifi geri mi alıyorsunuz? 
FİKRİ APAYDIN (Kayseri) — Talikini is

tiyoruz. 
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BAŞKAN — Talik edince Bütçe Encümeni

ne gider, gündemde kalamaz. 
AKİF EYİDOĞAN (Kars) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
İÇİŞLERİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AKİF 

EYİDOĞAN (Kars) — Efendim, Basın Yayın 
Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevlerine dair 
Kanunun 20 nci maddesine ek olarak partilerin 
parasız ve eşit radyo yayınlarından faydalan
ması hakkındaki İsmail Hakkı Çevik arkadaşı
mız bir kanun teklifi vermişti. Bu kanun tekli
finin İçişleri Komisyonunda müzakeresi esna
sında, Hükümet Basın ve Yayın Genel Müdür
lüğü teşkilâtının tümü üzerinde yeniden bir 
gözden geçirme, yapmakta olduğunu ve muka
bil teklifleri getireceklerini ifade ettiği için, 
teklif sahibinin de muvafakatiyle kanunun 
müzakeresini, bu kanunun gelmesine talik et
miştik. Geçende İsmail Hakkı Çevik arkadaşı
mız kendi teklifi kanunisinin İçişleri Komisyo
nunda aylardanberi müzakerede bulunduğunu 
beyan ederek Kamutayın gündemine alınmasını 
teklif etmişti. Aynı günde aynı maddeye ek 
teklifin Hükümetten gelmesi üzerine ikisini bir
leştirip müzakere etmek üzere her iki tasarı 
ve teklif İçişleri Komisyonuna havale edilmişti. 
Biz, bunları birleştirerek komisyonca verdiği
miz şekli raporumuzla Yüksek Kamutaya sun
muş bulunuyoruz. 

Diğer taraftan İsmail Hakkı Çevik arkada
şımızın teklifini takabbül eden Fikri Apaydın 
(Kayseri) arkadaşımız bu kere diyor k i : Basın 
Yaym Umum Müdürlüğü Kuruluşu hakkındaki 
Kanunun toptan ve yeniden isagası ve ona göre 
bir tasarı getirilmesini Hükümet, Bütçe Komis
yonunda ifade etmiştir ve Basın Yayın Umum 
Müdürlüğü Bütçesinden evvel bu tasarı Bütçe 
Komisyonundan geçirilecek ve Yüksek Kamu
taya getirilecektir. Bu madde de o meyanda gö
rüşülebilir, talikini teklif ederim, diyorlar. 

Bu vaziyet karşısında teklif sahibi ya tekli
fini geri alır. yahut müzakere edilir. 

Bunun üçüncü çıkar yolu da İçişleri Komis
yonunun bunu geriye istemesi yoludur. Yani, 
İçişleri Komisyonu, eğer kabul buyurursanız, 
arkadaşımız da muvafakat ederse Basın Yayın 
Umum Müdürlüğünün teşkilâtı hakkında yeni 
tasarı gelinceye kadar bunu İçişleri Komisyonu
na alalım. Esasen o tasarıya bakmak da İçişleri 
Komisyonunun vazifesidir. 
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Bun; a mu FİKRİ APAYDIN (Kayseri) 

vafakat ederim. 
BAŞKAN önerge sahibi de muvafakat 

ediyor, şimdi bunu oyunuza da sunacağım. Bu 
tasarının yeni ikisin, Yayın Teşkilât Kanunu ta
sarısı gelinceye kadar içişleri Komisyonunda 
kalmasına muvafakat edenler; Etmiyenler... Ye
ni Basın. Yayın Teşkilât Kanunu tasarısı gelin
ceye kadar kalmak üzere tasarının .içişleri Ku-
misyonum.1, verilmesi kabul edilmiştir. Tasarıyı 
önerge ile beraber içişleri Komisyonuna veriyo
ruz. 

2. Kubaıılar Heyetini mahsus Terfi Ka-
nun.ıen u:ı birinci maddesinin (1>) fıkrasumı de-
(jiştiril meşine n bv kanuna ae.eki bir 
leniîi'-.sive dc'r kanun tasarısı ve Millî 
Komisyonu raporu (1/418) \1) 

iadd.c. ek-
Stn'iıvnu.t 

BAŞKAN Tasarının tümü hakkında. söz 
istiyen var mı" Maddelere geçilmesini oyunuza 
sıuruyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Subaylar Heyetine mahsus 4273 sayılı Terfi 
Kanununun birinci maddesinin «B-» ve aynı ka
nunun 4554 sayılı kanunla değiştirilen 11 nci 
maddesinin son fıkrasının değiştirilmesine dair 

kanun 

MADDE 1. --• Subaylar Heyetine mahsus 
4278 sayılı Terfi Kanununun birinci maddesinin 
KB:- fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

B) Yardımcı sınıflar: Demiryol, otomobil. 
mıki'^e. sıhhiye, veteriner.levazım. harita, mü
hendis. Iıarb sanayii ve ordonans. 

MİLLÎ KAVi'NM A KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
EYÜP DURUK AN (Hatay) — Efendim, (d) 
den sonra (o) yoktur, (Ordonans) olacaktır. Mü-
reifi]-. hatasıdır. 

BEHÇET KEMAL CAfl-LAK (KrziımatO • 
Bunun bir türkçesi bulunamaz mı"' Türkçe'nin 
ne ah engine uyuyor, ne de bir şey.. 

MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ Ol. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Arkadaş
lar: ötedenberi mütekâmil ordularda, top, tüfek 
cepane vesairesini ambarlarda hüsnü muhafaza 
edebilmek ve nevilerine göre tasnif etmek, icap 
edenleri tamir etmek ve seferberlikte bunları 

f 1] 14 sayılı basma yazı tutanağın sonundadır, 

icap eden yerlere, icap ettiği şekilde göndere-
bilmek için ayrıca teşekküller mevcut idi bu 
halen de mevcuttur. Bizde de bunu karşılamak 
için bâzı teşekküller meveııt idi ise de, bugün
kü ihtiyacı karşıhyacak bir durumda olmadığı. 
Oenel Kurmay Başkanlığı ve Millî Savunma Ba
kanlığınca takdir edilerek, böyle bir teşekkülün 
vücuda getirilmesi lüzumuna kani olmuşlar ve 
bu suretle bu kanun teklifinde bulunmuşlardır. 
Bunun için esas olarak müttefikimiz İngiliz or
dusu ile Dostumuz Amerika ordusunda bu işleri 
gören teşekküller hakkında yaptıkları tetkikat 
üzerine, bizde, de böyle bir sınıfın teşkil edil
mesi istenildi v>- yardımcı sınıfların içerisinde 
bulunan Iıarb sanayii sim Ti kaldırılarak onun 
yerine, onların ('ordonans' dedikleri leşkilâtıu 
ikame edilmesi teklif olun mm. idi. Bu teklif. 
Milli Savunma Komisyonunca da uzun uzadıya 
t"tkik edildi vc hattâ ÜÇ gün bunun üzerinde 
duruldu. 

Arkadaşlar, (ordonans) kelimesi esasen lügat 
mânası raporumuzda da belirttiğimiz gibi, harb 
malzemesi veyahut harb silâhları demektir. Fa
kat bunlar, ordonans ismi altında bu silâhların 
bakım işlerini, bunların ikmal işlerini de nazarı 
dikkate alarak ve bu isim altında eemetmiş ol
maları itibariyle, aynı ismin bizde de kabul edil
mesini Milli Savunma Bakanlığı teklif etti ve 
bunun üzerinde yapılan uzun müzakere ve mü
nakaşalar neticesinde komisyonunuz ekseriyetle 
ı ordonans) kelimesinin kabul edilmesinde bir 
mahzur olmadığı kanaatine ve onlarla yani müt
tefikimi/, ve dostumuz Amerika'Ularla bu husus
la daha iyi analaşabilmek imkânını sağlamak 
için bu kelimeyi böylece kabul etmeyi tensip et
tik. Binaenaleyh komisyonunuzun ekseriyeti bu 
kelimenin ingiliz ve Amer ika ' la rda olduğu d 
bi ordonans olarak kabul edilmesi fikrindedir. 
Bunun Kural mânası, demin de. arzettiğim gibi 
Iıarb malzemesi veyahut harb silâhları demektir. 

Takdir Yüksek Kamutayındır. 

BEHÇET KEMAL ÜAÖLAR (Erzincan1 

Efendim, ben tasarının ruhuna ve aslına itiraz 
edecek değilim. Yeni bir askerî sınıfın ihdasının 
iüzumlu olup olmadığı üzerinde duracak değilim. 
Ben yalnız teklifte geçen kelime üzerinde duru
yorum. Bu kelimeyi teklif eden komisyon söz
cüsünü şimdi burada dinledikten sonra vaziyeti 
büsbütün hazin bulduğumu işaretten kendimi ala-
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mıyacağun. Herhangi dost bir milletle anlaşmak | 
için, lisanların en eskisi olan güzel Türkçemizi bı- ! 
rakıpta, o milletin lisanından bir kelime almamı i 
ancak hazin birşey olduğunu belirtmekten ken
dimi alamıyorum. 

Sonra ordnans mıdır, ordnas mıdır, nedir/ 
Ben ingilizce bildiğim halde Türkçenînj ahen-
gine bu teleffuzu zor kelimeyi, doğru dürüst soy-
lenemiyen kelimeyi kabul etmekte bir «Kompleks 
denferiyorite» aşağılık duygusu görüyorum ve 
bunu Yüksek Meclise yaraştıramıyorum. Lütfen 
bu kelimeyi değiştirmek için Komisyon tasarıyı 
geri alsın. Bu hususta bir de takrir veriyorum. 
(Bravo sesleri). 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur, öner
geyi okutuyorum. 
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Başkanlığa 

Ordonans yerine Türkçe bir kelime bulunması 
için tasarının Komisyona iadesini teklif ederim. 

Erzincan Milletvekili 
Behçet Kemal Çağlar 

BAŞKAN — önergeyi nazarı itibara alanlar... 
Nazarı itibara almıyanlar... Nazarı itibara alın
mıştır. 

Tasarıyı Komisyona veriyoruz; zâten bu mad
de geçmeden diğer maddeler müzakere edilemiye-
cektir, çünkü ikinci maddede de bu kelime var
dır. Tasarıyı tümüyle Komisyona iade ediyoruz. 

Gündemde konuşulacak başka işimiz kalma
mıştır. önümüzdeki Çarşamba günü saat 15 te 
toplanmak üzere Oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati: 16,12 
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