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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İdareci Üyeler Kurulunun, Büyük Millet 
Meclisi 1948 yılı Bütçesinde değişiklik yapılma
sına dair olan kanun teklifi ile; 

Yozgad Milletvekili Sırrı Içöz 'ün, Orman Ka
nununun 25 nei maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkındaki kanun teklifi, istek üzerine geri ve
rildi. 

Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu'nun, yayla ve meraların köylerin tüzel ki
şiliklerine tahsis kılınmaları veya kamulaştırıl
maları hakkındaki Kanun teklifinin Geçici Ko
misyonda görüşülmesi kabul olundu. 

Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun 
ikinci maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
geçici bir madde eklenmesi hakkındaki kanun 
tasarısı ile Bolu Milletvekili Lûtt'i Gören'in, Ma
aş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunun birinci 
maddesinin değiştirilmesine, geçici maddesinin 
kaldırılmasına ve bu kanuna bâzı hükümler ek
lenmesine dair olan kanun teklifinin bu konuya 
dair olan kanun tekliflerini görüşmekte bulunan 
Geçici Komisyona verilmesi kabul olundu. 

Van Milletvekili ibrahim An'as'm, Öğreti
min Birleştirilmesi hakkındaki Kanunun uygu
lanmasına, Türk islâm ilahiyat Fakültesine ve 
ilkokullarda okutulacak din derslerine dair olan 
sorusuna Millî Eğitim Bakanı, 3 Ocak 1949 Pa
zartesi Birleşiminde cevap vereceğini bildiridi. 

Kurmay Yarbay Bahri Gökdeniz'in, nasbi 
hakkındaki Dilekçe Komisyonu raporu Millî Sa
vunma Bakanının teklifi üzerine Komisyona ge
ri verildi. 

Şeker ve Glikoz İstihlâk Vergisi Kanununa ek 
4385 sayılı Kanunim bâzı maddelerinin değiştiril
mesine ve bâzı maddelerinin kaldırılmasına dair 
olan Kanun kabul olundu. 

24 . XII . 1948 Cuma günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Trabzon Milletvekili Kocaeli Milletvekili 

R. Karadeniz C, Aksu 
Kâtip 

Kocaeli Mileltvekili 
8. Pek 

Soru 

Antalya Milletvekili Rasih Kaplan'm, 
fevkalâde hallerin haksız olarak mal iktisap 
edenler hakkındaki Kanunun uygulanmasına 

dair olan sözlü sorusu. Başbakanlığa gönderil
miştir. 

2. HAVALE EDÎLEN KAĞITLAR 

Tasanlar 
1. — Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü Kuru

luş ve Görevleri hakkında Kanun tasarısı (1/464) 
(içişleri Komisyonıma); 

Raporlar 
2. — 1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 

işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ile idareci Üyeler Kurulunun, 
Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay 1948 yılı büt
çelerinde değişiklik yapılmasına dair kanun 
teklifleri ve Bütçe Komisyonu raporu (1/454, 
2/127, 128) (Gündeme); 

3. — istanbul Üniversitesi 1949 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/388) (Gündeme); 

4. — istanbul Teknik Üniversitesi 1949 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu ra
poru (1/389) (Gündeme): 

5. — Subaylar Heyetine mahsus Terfi Ka
nunun birinci maddesinin (B) fıkrasının de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savun
ma Komisyonu raporu (1/418) (Gündeme); 

6. —- Çanakkale Milletvekili Hüseyin Bin-
gül 'ün, Milletvekilliği dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi v<.-
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyon raporu (3/255) (Gündeme); 

7. — Çoruh Milletvekili Asını üs'un Millet-
veklliği dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon 
rapora (3/256) (Gündeme); 

8. — Çoruh Milletvekili Asım Us'un, Millet
vekilliği dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada-
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B Î R Î N C I OTURUM 
Açılma saati: 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Cevdet Kerim Incedayı 
KÂTtPLAR : Sedad Pek (Kocaeli), Behçet Kemal Çağlar (Erzincan) 

12.im 0:1 
! 13. — İzmir Milletvekili Haydar Rüştü Ök 

tem'in, Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Kar
ma Komisyon raporu (3/280) (Gündeme); 

1 14. — Kayseri Milletvekili Hayrullah Ür 
kün 'ün, Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana-

J yasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Kar
ma Komisyon raporu (3/261) (Gündeme); 

j 15. — Rize Milletvekili Dr. Fahri Kurtuluş' 
un, Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırıl-

; ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Karma 
Komisyon raporu (3/262) (Gündeme); 

16. — Zonguldak Milletvekili Aid Riza İnce 
alemdaroğlu'nun, Milletvekilliği dokunulmazlı-

| ğmın kaldırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından ku
rulan Karma Komisyon raporu (3/263) (Gün-

j deme). 
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OTURUM 
laati: 15 

Cevdet Kerim încedayı 
Behçet Kemal Çağlar (Erzincan) 

B : İ 3 24. 
İet Komisyonlarından kurulan Karma Komis
yon raporu (3/257) (Gündeme); 

9. — İstanbul Miletvekili Cihad Baban'm, 
Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Ko
misyon raporu (3/254) (Gündeme); 

10. — İstanbul Milletvekili öihad Baban'm, 
Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Ko
misyon raporu (3/258) (Gündeme); 

11. — istanbul Milletvekili Cihad Baban'm, 
Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Ko
misyon raporu (3/259) (Gündeme); 

12. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Cahit 
Yalçm'ın, Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyon raporu (3/260) (Gündeme); 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — lEdirnc Milletvekili Fethi Erimçağ'm. 
Dilekçe Komisyonunun 24.. V . 1948 tarihli Haf 
talik Karar cetvelindeki 1001 sayûı kararın Ka- ; 
mutayda görüşülmesine dair olan önergesinin :. 
geri ver#me>si hakkında önergesi (4/127) i'j 

BAŞKAN — önergeyi olpatuyonmi: 

Yüksek Başkanlığa 
- Dilekçe Komisyonunun 1001 sayılı kararının 

Kamutayda görüşülmesi hakkındaki önergemin 
geri verilmesini dilerim. 

Edime Milletvekili 
Fethi Erimçağ j 

KAMUTAYA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — önergeyi geri veriyoruz. 

2. — Kütahya Milletvekili Ahmet Taktaki 
lıç'ın, şekere yapılan zam dolay isiyle Bakanlar 
Kurulu hakkında Meclis soruşturması yapılma 
sına dair önergesi (4/128). • 

Yüksek Başkanlığa 
22. XII . 1948 

4385 sayılı Kanunla Hükümete üç ay zarfın
da Meclisten karar almak suretiyle, mücerret 
halkm menfaatine olarak cari şeker fiyatının 
indirme salâhiyeti verilmişken 22 . IX . 1948 ta
rihinde aldığı bir kararla şeker fiyatlarını artır-
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maik suretiyle İkinci Hasan Sçka Hükümeti Ana
yasanın 86 nci maddesine aykırı olarak halka 
vergi satonak veya almak yoluna gitmiştir. Keyfi
yet hakkında İçtüzüğün 169 ncu maddesine tev
fikan Meclis soruşturması açılmasını rica ederim. 

Kütahya Milletvekili 
Ahmet Tahtakılıç 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Muh
terem arkadaşlar; Bakanlar Kurulu Eylül ayı 
zarfmda şeker hakkındaki tahdit kararlarını 
değiştirerek şeker satışını evelâ serbest bırak
mış sonra da şeker fiyatlarına zam yapmıştır. 
Başbakan Hasan Saka 18 Eylül tarihinde alı
nan Bakanlar Kurulu kararını 19 Eylül tarihin
de gazetelerle verdiği beyanatla şöyle izah et
miştir; «bir taraftan dahilî istihsal ile istihlâk 
arasında muvazene sağlamayı, diğer taraftan 
millî savunmamızda devanı edegelen fevkalâde 
masrafları karşılamayı imkân altına almak üze
re Hükümet şeker fiyatlarına bir miktar zam 
kararını almak zounda kalmıştır.» 

Biliyorsunuz ki muhtelif sual önergeleri ve 
bir gensoru önergesi dolayısiyle kararın iktisa
dî. kanuni cepheleri bakımından uzun uzadıya 
müzakere ve münakaşa mevzuu olduğu gibi iki 
gün evvel Büyük Meclise getirilen bir kanun 
dolayısiyle de tekrar şeker fiyatlarına zam ko
nusu muhtelif cephelerden incelenmiş ve bildi
ğiniz veçhile şimdiye kadar çıkarılan kanunlar
dan farklı olarak bu kanun bir taraftan şeker 
fiyatının artırılmasından mütevellit hâsıl olan 
paranın Hazineye devri, diğer taraftan da şeker 
fiyatlarında artırılan miktarın kanunla tesbiti-
ne dair hükümleri ihtiva etmektedir. 

önergemi bu kanunun müzakeresi sırasında 
takdim etmiş idim. Müsaade ederseniz istinat 
ettiğim kanuni ve hukukî noktaları huzurunuz
da birer birer tahlil edeceğim. 

Hükümet adına Başbakan, Ekonomi Bakanı, 
Maliye Bakanı ve Başbakan yardımcısı muhte
lif oturumlarda fiyat artırmasının doğrudan 
doğruya Millî Korunma Kanununun 31 nci 
maddesine göre yapılmış olduğunu sarahaten 
ifade ve beyan etmişlerdir. 

Ne garip tecellidir ki, iki gün evvel kabul 
ettiğiniz kanunu Komisyon namına müdafaa 
eden Sadi Bekter arkadaşımız Hükümetin aldı
ğı kararların kanuniyeti üzerinde söz söylemek 
mevkinde olmadığım,, getirilen kanunun hıücer-
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ret fiyat arttırmasından hâsıl olan paranın Ha
zineye intikaline mütedair olduğunu huzurunuz
da ifade etmiştir. Şu halde alman kararın Millî 
Korunma Kanununun 31 nci maddesine istinat 
eden bir fiyat tesbiti mahiyetinde olmayıp 
doğrudan doğruya vergi arttırma mahiyetinde 
olduğunu açıkça izah edersem, Yüksek Mecli
sinizin bana neticeye varmak için yardım ede
ceğine inanıyorum. 

EŞREF DİZDAR (Giresun) —Kanunu iki 
gün evvel çıktı. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — İki 
gün evvel kabul ettiğiniz kanun, hemen tasrih 
edeyim ki, münhasıran kanun kabul edildikten 
sonraki fiyat artışını meşru kılan bir hüküm
den ibarettir. Hâdisenin bundan evvelki safha
sındaki, kanunsuzluğu, yolsuzluğu katiyen de
ğiştirmez, yok etmez arkadaşlar. 

Hâdisenin bundan evvelki safhasındaki ka
nunsuzluğu, yolsuzluğu katiyen değiştirmez, yok 
etmez arkadaşlar. 

Mîllî Korunma Kanununun 31 nci maddesi 
gerek âzami satış fiyatının tesbiti gerekse diğer 
unsurların tesbiti mevzuunda maliyet unsurları 
ile kâr hadlerinin tesbit ve tâyini esasına daya
nır ve ihtikâra mâni olmak için konulmuş bü" 
maddedir. Binaenaleyh Millî Korunma Kanu
nuna göre şeker mevzuunda görüldüğü gibi bir 
fiyat artırılmasına imkân yoktur. Diğer taraf
tan 4385 sayılı Şeker ve Glikozdan alınacak İs
tihlâk Vergisinin tâyinine dair Kanun şeker ko
nusunda ayrıca hükümler vaz'etmiş bulunmak
tadır. Bu kanunun Bütçe Komisyonuna ait mu
cip sebepler mazbatasında aynen şöyle denil
mektedir. 

«Şeker fiyatlarının artırılmasının şeker istihla
kine yapacağı tesirler ve fiyat artırılmasından 
beklenen gayenin elde edilip edilemiyeceği üze
rinde ehemmiyetle tevakkuf eden Encümenimiz 
yapılan uzun müzakerelerden sonra Hükümetçe 
artırılan fiyatların eldeki lâyiha kanunfyet ik
tisap1 ettiği takdirde sabitleşmiş olacağını ve 
ilerde görülecek iktisadi ve malî zaruretler kar
şısında fiyatların indirilmesine tevessül edildiği 
takdirde bunun yeni bir kanunla vergi miktar
ları tenzil edilmeden icrasının mümkün olamı-
yacağmı ve bunun tahakkukuna kadar şekerin 
yüksek fiyatla «dikkat buyurunuz arkadaşlar» 
yüksek fiyatla satılmasına devam edilmesi zaru
reti karcısında kalınacağını nazara alarak Hü-
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B : 23 24. 
kümetçe icabı hale göre fiyat indirilmesini müm
kün kılmak suretiyle dördüncü maddeye satış fi
yatlarının indirilmesine zaruret görüldüğü tak
dirde dahi vergi miktarından tenzilât yapılmak 
suretiyle İcra Vekillerine salâhiyet verilmesi fay
dalı telâkki edilmiştir.» 

Görüyorsunuz ki, iki gün evvelki oturumda 
da etraflı şekilde izah ettiğim gibi 4385 sayılı 
Kanun şeker fiyatlarının nasıl tâyin ve tes
bit edileceğini ve bu kanunla sabit bir hale ge
len şeker fiyatında indirme yapılması için Ba
kanlar Kuruluna salâhiyet verildiğini, yalnız 
fazla fiyatla şeker satılması emrivakiine meydan 
vermemek esasına dayandığı açıkça tasrih 
edilmiştir. 

Diğer taraftan 4385 sayılı Kanunun 10 neu 
muvakkat maddesinde aynen şöyle denilmekte
dir : 

«Bu kanun 3780 sayılı (Yani Millî Korunma 
Kanununun) tatbikma lüzum kalmadığının Hü
kümetçe ilân edildiği malî yılı takip eden yıldan 
itibaren meriyetten kalkar» 

Demek ki; vâzıı kanun şeker fiyatının tesbit 
ve tenzil esaslarında Millî Korunma Kanununa 
muvazi olarak, 4385 sayılı Kanunla, hususi hü
kümler tesbit ve tedvin etmiştir. 

Bu vaziyet muvacehesinde, Hükümetin aldı
ğı fiyat artırma kararları, doğrudan doğruya 
vergi tarh ve tahsili mahiyetindedir. 

Anayasanın 85 nci maddesi ise vergi kanunla, 
salınır, kanunla alınır demektedir. Görüyorsu
nuz ki, Hükümetin icraatı, Anyasanın sarih 
hükümlerine ve 4385 sayılı Kanuna muhaliftir. 
Bu noktayı böylece tesbit ettikten sonra bir sa
niye için" fiyat artırma kararını Millî Korun
ma Kanununun 31 nci maddesine istinat ettiril
mesini mümkün görsek dahi yine iki gün evvel
ki oturumda izah ettiğim gibi hâsıl olan fiyat 
farkından beyanname, ile tüccar elinde tesbit 
edilen fiyat farkları Ziraat Bankasındaki fona 
yatırılmış olsa da şeker farklarının satışlarından 
hâsıl olan fiyat farkları birinci ayda doğrudan 
doğruya Hazinece tahsil ve varidat kaydedilmiş
tir. Şimdi farzımuhal bir içtihat hatası karşı
sında bulunan Bakanlar Kurulu Millî Korunma 
Kanununa istinat ettirdikleri muamelede de 
hiçbîr zaman kanunun hükümlerini yerine ge
tirmediğini tesbit ettikten sonra Bakanlar Ku
rulunun bu külliyen kanunsuz icraatı hakkın-
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l da Meclis soruşturması yapılmasından başka yol 

yoktur arkadaşlar. 
İBRAHİM ARVAS (Van) — Oldu bitti. 
AHMET TAHTAK1LIÇ (Devamla) — Ol

du bitti diyen arkadaşlara tekrar cevap vereyim 
ki, iki gün evvel kabul ettiğiniz kanun bu işte
ki kanunsuzlukları düzeltmiş, mesuliyetleri or
tadan kaldırmış mahiyette değildir. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Görüş farkı. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Bu 

kanun münhasıran.. 
Dr. AZİZ URAS (Mardin) — Manhasırran 

. değil, münhasıran. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Efen

dim, ben bu kürsüden çok konuştum. Oturduğu 
yerden arkadaşlarım, bütün kaygulan bitmiş de 
kelime oyunlariyle meşgul oluyorlar. İş telâffuz 
bahsine girerse telâffuz hatasını tashih ediyor
lar. İsterlerse, bir nezaket meclisi yapabiliriz. 

BAŞKAN — Devam ediniz. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Arka

daşlar; takrir benim. Bu mevzu ortaya çıktığı 
günden itibaren her gün üzerinde durdukça Hü 
kümetin bu dereceye kadar kanunsuz ve yolsuz 
bir muamele yapmak karşısında Büyük Millet 
Meclisinin ne yapacağuu düşünmekte ve intizar 
etmekteyim. Binaenaleyh takrir benim kadar 
Yüksek vicdanlarınızındır. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Bu
yurun Başbakan Yardımcısı. 

MUAMMER ALAKANT (Manisa)— Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Başka bir arkadaş, daha istedi, 
kaydediyorum. 

BAŞBAKAN YARDIMCISI FAÎK AHMED 
BARUTÇU (Trabzon) — Arkadaşlarım konuş
sunlar hepisines birden cevap vereyim. 

MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Bizden 
evvel söz aldılar konuşsunlar sonra biz konuşuruz. 

HASAN DİNÇER (Afyon) — Bendeniz de 
aynı şekilde sonra konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun Faik Ahmed Barutçu. 
BAŞBAKAN YARDIMCISI FAÎK AHMED 

BARUTÇU (Trabzon) — Anlaşılıyor ki, arka-
daşlar, bina dersi bitmedi, bu defa da teşrii tah
kikat faslı terennümatı başlıyor. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Öt
mek size mahsustur. 

BAŞBAKAN YARDİMCİSİ FAÎK AHMED 
I BARUTÇU (Devamla) — Tahkikatı teşriîye is-
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tiyen arkadasın gösterdiği sebep şeker fiyatla
rına yapılan zamdır. 

Teşriî -tahkikatın sebeplerini İçtüzük'timüz 
göstermektedir; hangi sebeplerle teşriî tahkikat 
yapılabilir, hangi işler teşriî tahkikat sebepleri
dir. 

Ya Hükümetin takip ettiği umumi siyasetten 
veya Bakanların münferit mesuliyetlerini ica-
bettirecek görevlere taallûk eden işlerden veya 
siyasetlerinden dolayı malî ve cezai mesuliyet 
mevzuubahis olduğu takdirde tahkikatı teşriîye 
istenebilir. Sebepsiz tahkikatı teşriîye isteme
nin misalini de sayın arkadaşımız takrirleriyle 
veriyorlar. 

Şekere yapılan fiyat zammı, o arkadaşın ken
di anlayış zaviyesinden, kanuna uygun değildir. 
Hükümet Millî Korunma Kanununun 31 nci 
madesine istinaden bu, işi yaptığını söylemekte
dir, ama bu Millî Komura Kanununun 31 nci 
maddesi, ihtikârı önlemek için salâhiyet veren 
bir maddedir. Binaenaleyh, bu maddeye istina
den şeker fiyatları tesbit edilemez... 

Şimdi; kanunun maddesini okursunuz, ka-
nunun ne maksatla vaz ve tedvin edildiğini gös
teren birinci maddesini okursunuz, bu kanunun 
vermiş olduğu mutlak yetkiye dayanılarak şim
diye kadar şeker fiyatlarına ne suretle zam ya- ; 
pılagelmiş olduğunu birer birer anlatırsınız; '. 
Yüksek Meclisten geçen bütün bu muameleleri ; 
tasvip eden kanunları maddeleriyle birer birer ; 
okursunuz, bu mesele dolayısiyle açılan istiza
hın neticesini onlara söylersiniz ve nihayet ev- ; 
velee yapıldığı gibi bu defa da şeker fiyatları- i 
na yapılan zamdan mütahassıl farkları Hazine- } 
ye irat kaydetmek üzere Yüksek Meclise sunu- ] 
lan kanun vesilesiyle birçok konuşmalar olduk- \ 
tan sonra o kanunun tasdiki suretiyle alınan j 
neticeyi yine ortaya koyarsınız. Bütün bunlara ' 
rağmen bu sizin yaptığınız işler kanuna uygun l 
değinir? Derler. Mutlaka sabit bir noktai naza
ra bağlanmış olan arkadaşları o noktadan çe
virmenin imkânsızlığını kabul edenlerdenim, ? 
ama, onların da bir şeyi kabul etmeleri lâzım
dır ki, kanuni yollardan geçerek kati neticeleri • 
alınmış olan, Yüksek Meclisin tasvibine iktiran > 
etmiş olan işler üzerindeki tenkitler amelî kıy- ! 

metten mahrum şeylerdir. îllâ, hata ettiniz; 
hata etmedim efendim, işte mesnetleri. Ve Yük
sek Meclisten de hepsi geçmek suretiyle. Yok i 
efendim, demek isterler. Yüksek Meclis de hata | 
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edebilir, tenkit hakkı geniştir. Ama, kabul et
mek lâzımdır ki, bu geniş tenkit hakkının ya
nında aynı zamanda bir şuur nizamı da vardır. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Siz
de tecelli ettiği gibi. 

BAŞBAKAN YARDIMCISI FAtK AHMBD 
BARUTÇU (Devamla) — Ve o şuur nizamı ni
hayet memleket idaresinin düşmemesi lÂzunge* 
len bir seviyenin üstünde kalmasını teminata 
bağhyan bir şuur nizamıdır. 

Arkadaşımız buradaki konuşmasında, niha
yet, alman kararın vergi mahiyetinde olduğunu 
söylüyor, o mahiyettıedir. diyor, alınan karar 
vergi tarhetmek mahiyetindedir, diyor. 

Efendim, kararın mahiyeti açık; Resmî Ce
ride ile ilân olunmuş bulunan metninden de 
anlaşılacağı veçhile Millî Korunma Kanunun 
çerçevesi içinde bir fiyat tesbitinden ibarettir. 
Koordinasyon Heyeti bir karar alıyor ve bu ka
rar Bakanlar Kurulunca tasvip ediliyor. Resmî 
Gazete ile ilân edilen bu Bakanlar Kurulu ka
rarı, şeker fiyatının Koordinasyon Heyetince 
ne suretle tesbit edildiğini gösteren bir karar
dır. 

Millî Korunma Kanununu arkadaşlarımız 
gözden geçirirlerse görülür ki, Koordinasyon 
Heyeti, bu Millî Korunma Kanununun verdiği 
yetkiler dairesinde Bakanlar Kurulunun vara
cağı kararları hazırlamak göreviyle hüviyetlen-
dirilmiş bulunan bir komitedir, başka hiçbir va
zifesi yoktur, ve bu heyet Milli Korunma Ka
mumun arzettiği fiyat mekanizmasını işleterek 
şeker fiyatlarını tesbit etmiş bulunmaktadır. 
Dün de arzettjm, arkadaşları hataya düşüren 
nokta şu: Bu fiyat mekanizması ile ayrı bir 
kanunun verdiği mekanizmasını biri.birine ka
rıştırmaktadırlar. Fiyat zammı mekanizması ta
mamen Millî Korunma Kanununun 31 nci mad
desine istinat eden bir mekanizmadır. Dün de 
arzettiğim. gibi, Hükümet dâhilde lüzum gördüğü 
her maddenin fiyatını mutlak olarak tesbit ede
bilir şeklindeki hükme dayanarak şeker fiyat
ları tesbit edilmiştir. Şeker fiyatları tesbit edil
dikten sonra vukua gelen satışlardan mütahassıl 
mebaliğ ayrıca bir fonda tutulmaktadır. Bu me-
baliğ Millî Korunma hizmetle-ine sarfedilmez de 
irat kaydedilmek istenilirse iste o 4385 sayılı 
Kanun mucibince Hazineye irat kaydedilmek 

[ üzere bir Kanun tasarısı seklinde Yüksek Mec-
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ltee sunulmaktadır, nitekim dünkü konuda bu 
şekilde sunulmuş ve tasvip olunmuştur. 

HASAN DÎNÇER (Afyon Karahisar) — 
Şimdiye kadar irat kaydedilmiş kısmı var mı
dır: Yani ilk aylardaki irat kaydedilmiş midir? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI FAİK AHMED BARUTÇU (Devam
la») — Şeker fiyatlariyle yapılan satışlardan 
hâsıl olan uıebaliğ» Kararnamenin metninde 
gösterildiği üzere taşrada Ziraat bankalarına 
yatırılmıştır, merkezde Şeker Şirketinin bir he
sabında saklanmıştır, dün bunu Maliye Baka
nı izah ettiler. Vaktiyle şeker indirme kara-
rındakl Yüksek Meclis kabul etmiştir, gösteril
diği veçhile bu, Şeker Şirketinde biriken para 
eğer şeker fiyatlarında maliyetlerindeki artış 
dolayisiyle bir yükselme olduğu takdirde ona 
karşılık tutulur ve şayet böyle bir artış mev-
zutibahis olmadığı takdirde munzam vergiye 
ilâve ile Hazineye irat kaydedilir. Yüksek Mec
lisçe kabul edilmiş böyle bir esas da mevcuttur. 
Binaenaleyh şeker fiyatlarına zamlardan hâsıl 
olan metaliği ya şeker fiyatlarına muhtemel bir 
artış mevcut olduğu takdirde Hükümet ona 
karşı tutacak veya böyle bir artış mevcut olma
dığı takdirde Hazineye irat kaydedilmek üzere 
yüksek huzurunuza getirilecekti. Nitekim dün 
ka'bul etmiş olduğunuz kanun da bu şekilde ha
zırlanıp getirilen bir kanundur. 

HASAN DÎNÇER (Afyon Karahisar) — Su
alimin cevabını vermediniz. 

Şimdiye kadar Hazineye irat kaydedilmiş 
kısım var mıdır? Diye sual sordum. 

ADNAN MENDERES (Kütahya) — Kanu
nun neşri talihinden evvel toplanan bu paralar
dan Hazineye irat kaydedilmiş *paralar var mı
dır, yok mudur? 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Fiş numarası
nı da isteriz. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI F£ÎK AHMED BARUTÇU (Devam
la) — §^mdî Maliye Bakam size cevap verir. 

ADNAN MENDERES (Kütahya) — Bütün 
mesele bu noktadadır. 

FAÎK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Bütün mesele alman kararın mâhiyetinde ve bü
tün mesele alman bu kararın mesnedini göste
ren kanun maddelerinde ve bütün mesele niha
yet şeker fiyatlarım tesMt edebilmek yetkisinin 
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MiîH Korunma Kanunu ile flükömete verilmiş . 
olup olmadığında ve nihayet yine bütün mesele 
yapılan zamlar dolayisiyle birikmiş olan me-
baliğin Millî Korunma hizmetlerine sarfedileeeği 
gibi Hazineye de irat kaydedilebileceği zaten 
şimdiye kadar kabul edilmiş olan katfar ve ka
nunlarla anlaşıldığına göre son tesbitten hâsıl 
olan farkların Hazineye irat kaydedilmeir üze
re Yüksek Meclise sunulan kanunla kabul edil
miş olup olmadığı noktasındadır. Bütün mese
leler arzettiğim gibi bu noktalarda toplanıyor 
ve bütün bu noktalar da yine ârzettfğiüı gibi 
aşikâr ve halledilmiş vaziyettedir. 

Netice itibariyle aziz arkadaşlarım; şunu arz-
edeyim ki; bu meseleye terettüp eden büküm 
Yüksek Meclisin evvelce istizah meselesi dola
yisiyle aldığı netice ile ve nihayet dün kabul 
etmiş olduğunuz kanun ile belirtilmiş bulundu
ğu için bu defa tahkikatı teşriîyenin yapılması 
yolunda verilen ve sebep ve mesnede day&nmı-
yan takririn nazarı dikkate alınmaya değer de
recesi yüksek heyetinizin takdirine kalır. 

HASAN DÎNÇER (Afyan Karahisar) — Ar
kadaşlar; peşinen bir noktayı aydnîtetmak lâ
zımdır ki, bu mevzu dünkü alman kararla hâl
ledilmiş mahiyette değildir .Her akıl sahibi tes
lim eder ki; dün alman karar, sadece şekere 
iktisadi bakımdan zam yapmak suretiyle, mun
zam vergi almak lâzım mıdır, değil midir kara
rıdır. Ve Yüksek Meclis bu kararı almıştır. Alı
nan kararın mahiyeti, mânası budur. 

Fakat Bakanlar Kurulunun mesuliyeti var 
mıdır, yok mudur? Meselenin münakaşası, Ba
kanlar Kurulu tarafından alınmış olan kararın 
mahiyeti ve müstenidatr üzerine yapılması ica-
beder. Yoksa dünkü çıkan kamm, Bakanlar Ku
rulunun, daha evel aldığı şekere zam kararın
daki mesuliyeti mürtefi olmaz, bakidir. Bu mev
zua böyleee işaret ettikten sonra şimdi Bakan
lar Kurulunun şekere zam yapılmasına salâhi
yeti var mı, yokmu mevzuuna geliyorum. Hükü
met adına yapılan beyanlarda daima ifade edi
liyor ki Millî Korunma Kanunun Bakanlar Ku
ruluna şekere zam yapmak salâhiyetini vermek
tedir. 31 nei maddenin ilk fıkrasındaki (âzami 
fiyatı tesbit eder) tâbirinin ifade ettiği mâna 
budur. Bu mânanın bize verdiği salâhiyetle şe
kere zam yaptık. Binaenaleyh kanunda ntiste-
nidatı hukukiyesi mevcuttur, diyorlar. Bîr defa 
Mîllî Korunma Kanununun birinci maddesine ba-

27Î — 



B : 23 24.12 
kılınca anlaşılır ki fevkalâde ahval içerisinde | 
memleketin, halkın ve Millî Müdafaasının ihti
yaçlarını karşılamak için konmuş bir kanundur. 
Yani, halkın ve Millî Müdafaanın madde bakı
mından, eşya bakımından lüzumlu olan ihtiyaç
larını bâzı tedbir ve kararlar almak suretiyle 
temin etmek salâhiyeti verilmiştir. 

Ve yine halkın muhtaç olduğu gıda madde
lerinin ve eşyanın fazİa fiyatla satılarak halkın 
istismar edilmemesi için salâhiyetler verilmiş-
tir. 31 nci maddenin gerek metni bakımından | 
gerek ruh ve mânası bakımından, doğrudan 
doğruya halkın fazla bedel ödemesi suretiyle 
soyulmasına mâni olmak için âzami fiyat tes-
biti salâhiyeti verilmiştir. Yoksa, halkın kese
sinden fona, halkın kesesinden hazineye vari
dat temini için değil. Başka bir tâbirle 31 nci 
madde, ihtikâra mâni olmak için konmuştur, 
ihtikâr yapmak için değil. (Sağdan bravo ses
len, alkışlar) 

Şimdi hal böyle olunca Hükümotin 31 nci 
maddeyi mesnet yaparak böyle bir karar al
makta hiçbir hukuki taraf, hiçbir mâkul taraf, 
hiçbir kanuni taraf yoktur arkadaşlar. Kaldıki 
bu kararın alınmasını takip eden muameleler 
Hükümetin bu kararı alırken verdiği tarh ve 
tahsil maksadiyle hareket ettiğini bize açıkça 
gösteriyor. Nasıl açıkça gösteriyor? Şimdi Hü
kümet diyor ki, biz şeker fiyatına zam yaptık. 
Şeker fiyatına yapılan zamla şekerden vergi 
alma işi ayrıdu*. Bu işe itiraz eden muhalif ar
kadaşlarımız bu mevzuları birbirine karıştırı
yorlar, diyorlar. Hayır,.. Ben iddia ediyorum ki; j 
bu mevzuu karıştıran biz değiliz Hükümettir. 
Bir defa şeker fiyatına zam yaptık dediler, şe
ker fiyatına yapılan zamma ait kararnameye 
bakıyoruz şeker fiyatı kübte bu kadar kıristal-
de şu kadar zam yapılmıştır diyor. Şeker fiya
tına zam yapılmasının ifade ettiği mâna nedir? j 
Bunun üzerinde duralım. 

Dr. AZİZ URAS (Mardin) — Zamdır. 
HASAN DÎNÇER (Devamla) — Şeker fiyatı 

nedir? meselesini çözersek zammın niçin yapıl
dığını anlarız : 

Şeker fiyatı= şekerin maliyeti + Şeker Şirke
tine verilen kanuni kâr -4- diğer kanunlarla alı
nan vergi ~b istihlâk vergisi... Başka bir şey de , 
ğüdir. 

Şimdi Hükümet şeker fiyatma zam yaptmı 
diyor. Bu unsurlardan hangisine zam yapmıştır? I 
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Maliyet fiyatına mı zam yapmış? Maliyet fiyatı 
başka âmillerle tesbit edilir, ona tesir eden âmil
ler ayrıdır. O halde Şeker Şirketinin % 9 olan 
kanuni karma mı zam yapmıştır? Hayır. Diğer 
kanunlarla alman vergiye mi zam yapmıştır? 
O da değil. O halde İstihlâk Vergisine zam 
yapmıştı. Bunun başka mânası yoktur, işte Bu 
zam kelimesinin ifade ettiği hukuki mâna şeker 
fiyatının tesbitine âmil olan sebepler içinde İs
tihlâk Resmine zam yaptığından başka bir mâ
naya gelemez. (Sağdan; bravo sesleri) Sonra 
yalnız bu kadar da değil; bu zammı yapıyor, 
Ahmet Tahtaküıç arkadaşımızın ifade ettiği ve 
Başbakan yardımcısının burada sarahatle ceva
bını veremediği gibi bu zamdan tevellüt eden 
farklar Hazineye irat kaydediliyor, sarf ediliyor. 
Peki, bu muamele, bu merasim bir vergi tahsil 
ve sarf mdan başka nedir arkadaşlar, başka nasıl 
izah edilir, nasıl tevil edilir? 

Başbakan yardımcısı bizi şuur nizamına da
vet etti. Ben de bu kürsüden kendilerini kanun 
nizamına davet ediyorum. (Sağdan; bravo ses
leri; alkışlar) 

Şimdi arkadaşlar; bu işin hukukan ele alınır 
tarafı yoktur, yani Hükümet kendisini' nasıl 
müdafaa ederse etsin, erbabı izanın ve erbabı 
hukukun nazarmda tamamile mesnetsiz, tama-
mile kanunsuz vergi almış olan bir hükümetten 
farkı yoktur. Şimdi, Anayasamızın 85 nci mad
desiyle vergi tarhını ve tahsüve cibayetini ka
nunla bağlamış, menetmiş, başka türlü olamaz, 
demiş. Hükümet arzettiğim sebeplerle şeker fiya
tına zam yaparak vergi tarhetmiş, vergi tahsil 
etmiş, hazinesine irat kayıt etmiş ve "sarf etmiştir. 

Şu vaziyet, hükümeti, kanuna karşı gelmek 
vaziyetinden ayıramaz arkadaşlar. Hükümet ka
nunsuz iş yapmıştır, hükümet; Anayasayı ayak
lar altma alıp maalesef çiğnemiştir ve biz Büyük 
Millet Meclisinin azaları olarak bu milletin hâki-
miyetni temsil eden insanlar olarak, Anayasayı 
muhafaza etmek, kılma dokundurmamak mev
kiinde insanlar olarak Hükümetin mesuliyetini 
derpiş etmekten başka bir yol tutamayız. . 

Bir memlekette ki Hükümet aldığı kararlarla 
keyfî hareket ederek Anayasaya riayet etmez; 
o memlekette vatandaşlara kanuna itaat hissini 
aşılamak, kanuna hürmet hissini telkin etmek vo. 
kanuna hürmet istemek güçtür. 

Bir memlekette Anayasa, Hükümet tarafm-
dan ayaklar altına alınır; o memlekette Meclis 'in 
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ses vermemesi ve Hükümet mesuliyetinin aran
maması mümkün değildir arkadaşlar. 

Yüksek Meclis, Hükümetin mesuliyeti cihe
tine gitmiyebilir. Fakat arkadaşlar unutmıya-
lım ki tarih bu mesuliyeti, mutlaka Hükümetin 
sırtına yükliyecektir. Bu itibarla, bu mevzuda 
reylerinizi verirken, karamıınzı alırken bir ta
rihle karşı karşıya olduğunuzu unutmayınız. 

Arkadaşlar; bu mevzuda başınızı ağrıttım 
endişesi ile fazla, üzerinde ısrarla durmayı lü
zumlu görmüyorum. Çünki dört tarafı aydınlan-
mış telâkki ettiğim bir mevzudur. Çünki gerek 
sorular vasıtasiyle, gerek Gensoru sebebiyle ve 
gerekse iki gün evvel yaptığımız kanunun müzake
resi sırasında mevzu derinliğine, genişliğine, eni
ne boyuna aydınlanmış ve işlenmiştir. Meclis 
huzurunda ve efkârı umumiye huzurunda işin 
aydınlanmamış tarafı kalmamıştır. Keza kanun 
önünde bu mevzuun aydınlanmamış tarafı kal
mamıştır. 

Bu mevzuda 31 nei maddenin Hükümete sa
lâhiyet verdiğine körü körüne inat eden bir 
Hükümetle karşı karşıyayız arkadaşlar. 31 nci 
madde katiyen Hükümete vergi tarhı salâhiye
tini vermemektedir. Yapılan muamelede vergi tar
hı ve tahsili muamelesinden başka bir şey de
ğildir. 

Arkadaşlar tarih nazarında kanuna aykırı 
gelmiş bir Hükümetle karşı karşıya kalan bu 
meclis mutlaka vazifesini yapacaktır, kanas,tiy- * 
le huzurunuzdan ayrılıyorum. (Sağdan bravo 
sesleri ve alkışlar) 

YUNUS MUAMMER LAKANT (Manisa) — 
Muhterem arkadaşlar, iki gün evvel burada şe
ker istihlâk resminin arttırılması hakkındaki 
kanun tasarısını mevzuu bahis ederken birinci 
hatve olarak milleti bu ağır yükten kurtarmak 
ve kanun tasarısının reddini temin etmek için 
konuşmuştum. Bu arada sayın Ahmet Tahtakı-
lıç, işin cezai bakımdan mesuliyetini de göz önü
ne alarak Hükümet hakkında bir Meclis soruş
turması açılmasına dair takrir verdiler. Ekseri
yetin bu husustaki fikri ve temayülü ister evvel
den malûm olsun, ister olmasın; burada tarihi 
mesuliyetler bakımından milletin bizden beklediği 
fikirlerin açıklanması batanından bu hususta fi
kir ve mütalâalarımızı bildirmek mecburiyetin
de kalıyoruz. 

Sayın arkadaşlarım, bitaraf bir görüşle bu iş 
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tetkik edilirse Sayın Ahmet Tahtakıiıç'in hak* 
ki vardır ve son konuşmalar esnasında, Meclis 
dışındaki hukuki muhitlerle temaslarımızda, 
millet efkârı umumiyesini yoklayışımızda bir 
kere daha tebarüz etmiştir ki Hükümetin 17 
Eylülde almış olduğu kararın hukuki, kanunî 
hiçbir mesnedi yoktur. Eğer bu temaslar ara
sında biz noktai nazarımızın zaif olduğu kana
atine varmış olsa idik burada tekrar bu mesele 
üzerinde durmazdık. 

Sayın Faik Ahmed Barutçu diyorlar ki, yine 
bina okunuyor yine tekrar yapılıyor, arkadaş
lar; inançlarında kuvvetli olanlar, inançlarında 
samimi olanlar elbetteki bu kanaatlerini tekrar 
ederler. Nihayet istinat. edilen nokta; bir kaç 
kanun ve bir kaç Anayasa maddesidir. 

Elbette bunlar üzerinde tekrar olacaktır. 
Fakat kendileri tekrar etmiyorlar. Kendileri 
de mütemadiyen noktai nazarlarını ve istinat 
noktalarını değiştiriyorlar. Eğer onlar da bizim 
kadar kuvvetli olsalardı, bir aydanberi bu me
selenin müzakeresinde, istinat noktalarını mü
temadiyen değiştirmezlerdi. Bundan evvel yapı
lan konuşmalarda, Millî Korunma Kanununun 
2C, 27, 29 ncu maddelerine temas ettiler. Bun
ların tloğru olmadığı birer birer tebarüz etti
rildikten sonra, evvelki gün nihayet Milli Ko
runma Kanununun 31 nci maddesinde ısrar et-
tile?. 

Koordinasyon kararında ve ondan sonra mü
temadiyen verilen izahatta tenakuzlar görüyo
ruz. Nasıl ki bu kararı Millî Savunuıa ihtiyaç
ları için almış olduklarını söylemişlerdi. Bu se
ne bütçesiyle 1949 bütçesi arasında, Millî Sa
vunma masrafları bakımından bir fark olmadı
ğı ileri sürülünce, komisyon raporunda da gö
rüldüğü gibi, bunun umumi masraflar karşılığı 
olduğunu söylediler ve en nihayet ondan da 
sarfınazar ederek Millî Korunma Kanununun 
memleketin iktisadi kalkınması babında Hükü
mete salâhiyetler verdiğini söylediler. Bir mil
yar ikiyüz elli milyon lira raddesinde olan bir 
Bütçe gelirini memlekin iktisadi kaynaklarına 
sarf etmeyip teşkilât ve ona benzer verimsiz 
işlere sarf edip tekrar memleketten 210 milyon 
lira kadar para istemek memleketin iktisadî 
kalkınmasına hizmet etmek demek midir? Dedi
ler ki bu mesele Hükümet hakkında Meclis so
ruşturması yapılmasma sebep olamaz. 

Arkadaşlar; hepinizce malûmdur ki, Hükü-
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metin iki türlü mesuliyeti vardır: Biri siyasi 
mesuliyet, biri de cezai mesuliyettir. Siyasi me
suliyet Hükümeti kanunla haiz olduğu yetkileri 
tatbik eder. Demek kanunla haiz olduğu bu 
yetkilerde kiyaset göstererek kullanmazsa, hüs
nü idare edemezse, bu yetkileri memleketin ve 
milletin menfaatlerine sarfedemezse ozaman si
yasi mesuliyetle karşı karşıyadır; Sen artık hiz
met etmek iktidarında bulunmadığını fiilen ispat 
ettin, çekil, denir. 

Fakat, hiç yetkileri olmadığı halde, kanuni 
salâhiyetleri olmadığı halde memleketten vergi 
tarhetmeye kalkarsa hattâ, geçen celsedeki mü
zakerelerde kanun metinlerini birer birer oku
duğumuz gibi: artık şeker istihlâk resmî ve şe
ker fiyatları artmıyacaktır, hattâ şeker fiyatının 
artması icabederse istihlâk vergisi indirilecek-; 
tir. Bu suretle şekerin fiyatı sabit tutulacaktır, 
toz şeker 100, kesme şeker 130 kuruşa satılacak
tır, maliyet fiyatı artarsa, istihlâk resmini indi
recektir, diye Büyük Millet Meclisinin kararla
rına rağmen kararlar alırsa elbette cezaî mesu
liyetle karşı karşıyadır. 

Arkadaşlar, memleket ve millet kanunların 
ihlâli karşısında mesuliyet müeyyidesinin tatbik 
edilemediğinden müştekidir, muztariptir. Bu ka
nuni müeyyidelerin tatbik edilmesi niçin evvelâ 
biz Büyük Millet Meclisi bu husustaki yetkile
rimizi kullanmalıyız ki Büyük Meclisin dışında 
kalanlar da kanuni mesuliyetle karşı karşıya < 
kaldığı zaman bu mesuliyetlerin âkibetinin te
cellisi korku ve itminanı, emniyeti içerisinde 
bulunmalıdır. 

Bendeniz Sayın arkadaşlarım gibi bu hususta 
muhakkak cezai mesuliyet kararının verileceği 
hakkındaki ümidimi izhar etmiyorum, fakat ka
naatim bu şekilde bir Meclis soruşturmasının 
yapılmasının yerinde ve doğru ve iyi olacağı 
merkezindedir. (Sağdan bravo sesleri). 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) 
— Efendim, beyhude nefes tüketiliyor. Beyhude 
nefes tüketiliyor,, çünkü dikkat edilirse görülü
yor ki arkadaşlarımızın bütün gayretleri istid
lallere matuftur. İstidlallerle bir hükme varıl
mak isteniyor. Neden ? Ellerinde sarih bir mes
netleri yok. Binaenaleyh, bu şu demektir, ondan 
çıkacak mâna nasıl bir mâna olabilir diye biraz 
da, af buyurursunuz, garip addedilecek istidlal-
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lerle bu işin mutlak bir vergi tarhı demek oldu
ğunu anlatmaya çalışıyorlar. 

Şöyle diyorlar: fiyat zammı ne demektir? Fi
yat zammından maksat nedir? Bu fiyat zammı 
o demektir ki binneticc vergi almak istiyorsu
nuz. Mademki netice itibariyle Hazineye gelip 
irat kaydedilmiştir, binaenaleyh bu vergidir, 
yani ördektir. İstidlal yolu ile ille buna ördek 
diyeceksiniz. Değil efendim; ördek değil. Neden 
değil; bir daha arzedeyim. 

Evvelâ, kanun nizamına kim dayanıyor, şuur 
nizamına kim dayanıyor, onu da tebarüz ettire
ceğim. Af buyurun biraz da sabrınızı suiistimal 
edeceğim. 

Kanım-nizamı da bizim tarafımızda, şuur ni
zamı bizim tarafımızdadır. Kanun nizamı bizim 
tarafımızdadır, Çünkü bir defa mesele bir fiyat 
tesbiti meselesidir ve mesnedi Millî korunmadır. 
Niçin tesbit edilmiştir* soruyor, mânası nedir? 
Mânası açık ve sarihtir. 

Dü:ı uzun uzadıya izah ettik. Daha evvel de 
izah etmiştik. Şeker istihlâki ile istihsalini ayar
lamak zarureti bu (meselenin bir cephesidir, ik
tisadi cephesidir. Ve artmakta olan istihlâk tem
posunu istihsalimizle ayarlamak zarureti, bizi bu 
mesele üzerinde durmaya sevketmiştir.- Ve fiyat 
tesbiti mekanizması bu suretle, bu sebeple işle
miştir. 31 ııci madde (mucibince semin salâhiyetin 
yok, diyorlar. Kanunun bu maddesini bir kere 
daha okumak ayıp olur diye okumuyoram. Sarih 
olarak madde Hükümete istediği maddenin fiya
tının tesbit salâhiyetini vermiştir, vermektedir, 
kayıtsız, şartsız. Metin sarih.. 

31 ııci maddenin arzettiğim bilinci fıkrası 
mutlak olarak bu şekildedir. Alakant diyor ki, 
boyuna mesnet değiştiriyorsunuz. Biz mesnet 
değiştirecek adamlar değiliz. Bizim mesnetleri
miz çoktur, çok kuvvetliyiz, mücehheziz. Millî 
Korunma Kanununun 31 nci maddesi, 29 nca 
maddesi mesnedimizdir. Tavsiye ederim; Millî 
Korunma Kanununu okusunlar, bu kanun baş • 
tan başa bize salâhiyet veren bir kanondur, salâhi
yet çok geniştir. (Sağdan konuşmalar) Işitsem ce
vap vereceğim, fakat hepiniz biliden konuşuyorsu
nuz, anlamıyorum. Dâvasında haklı adamlar telâş 
etmezler. (Sağdan igülüşmeler) sükûnet sahibi 
olurlar, ve nihayet «gelirler bu kürsüde fikirlerini 
ifade ederler. (Sağdan gürültüler). 

BAŞKAN — Rica ederim arkadaşlar söz hak
kını selibediyorsunuz, &öz istiyen arkadaşlar bu-
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i'âVa teşrif etsinler, müzakerelere istedikleri ka
dar devam ederiz. Yalnız müzakeresinin samimi
yet vte kutsiyetinden hiçbir arkadaşım ayrılma-
Tnasmı rica ederim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR 
DIMCISI FAİK AHMED BARUTÇU (Devam 
la) — Kanun nizamından bahsediyorum dedim: 
31 nci maddeye istinaden şeker fiyatları tesbit 
edil/miştir. Ve bundan evvel de hep bu şekilde 
yapılagelen bütün muameleler - dün huzuru
nuzda tarih ve numaralarını okuduğum kanun
larla Büy^ik Millet Meclisinin tasvibine iktiran 
etmiştir. 

Şiımdi, sorarım sizlere kanun nizamına isti-
nadedeaı hangi taraftır? Belki dün ıbulunmıyan 
lar okumuştur bir ker3 daha lütfen, okuyayıın. 
(okuyunuz sesleri). 

1940 senesinin üçüncü ayında aynı şekilde 
şeker fiyatları Millî Korunma Kanununun 31 
nci maddesine istinaden tesbit edilmiştir. Ve 
bu yeni fiyatlar üzerine yapılan satışlardan mü-
tehassıl mebaliğ Millî Korunmanın diğer -hizmet
lerine sarfedilmiverek Hazineye irat kaydedil
mek üzere bir kamın, tasarısı halinde Yüksek 
Meclise sunularak 1 . V . 1940 tarihinde kabul 
'.?dilen kanunla tasvip edilmiştir. Bugün bağı
ran arkadaşlarımızın birçoğu ozaman bizimle 
beraberdi, ve bu kanunların lehinde rey verdi
lerdi. 

İki: 1941 senesinde, 1941 in dördüncü ayında 
yi ne* şeker fiyatlarına 10 kuruş daha zam yapıl
mıştır. Bu zam da Millî Korunma Kanununun 
31 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden ya
pılmıştır. Ve arzettiğim gibi o yeni fiyatlar 
üzerine yapılan satışlardan mütehassıl mebaliğ 
de yine Millî Korunma hizmetlerine sarfedil-
mij-erek daha rüçhanlı bir lüzum arzettiği için 
Hazineye irat kaydedütmek üzere kanunu Yüksek 
Huzurunuza 29 . V . 1941 de sunulmuştur ka
bul edilmiştir. Ve kamı um numarası da 4041 d ir 

Dr. AZ.ÎZ. URAS (Mardin) — Yine o arka-
daşlar beraberdiler. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN* YAR-
. DIMCISI FAİK AHMED BARUTÇU (Devam-

la) — Evet yine beraber idiler. 
22.1.1942 tarihinde yine şeker fiyatlarına 

bu defa 45 kuruş zammedilmiştir, bu da yine 
Millî Korunma Kanununun 31 nci maddesine 
dayanılarak yapılmıştır ve oradan hâsıl olan 
mefrali'ğ yine Hazineye irat kaydedilmek üzere 
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sunulan, kanun 27 . V . 1942 tarihlidir. Yüksek 
Meclisçe onanmıştır. Numarası 4225 tir. 

ADNAN MENDERES (Kütahya) — O gün
ler geçti, hâlâ mı devam edeceğiz bu yolda? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI FAİK AHMED BARUTÇU (Devam
la) — Tahrik ettiğiniz için, dinlemeniz lâzımdır. 
Kanuni nizama istinat ediyoruz, diyorsunuz, 
hangi tarafın kanuni nizama istinat ettiğini 
umumi efkâr önünde tebarüz ettirmek yerinde" 
olmaz mı-? 

REŞAD AYDINLI (Denizli) — Suimisal 
emsal olamaz. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI FAlK AHMED BARUTÇU (Devam
la) — Aziz arkadaşlar; bütün arzettiğim bu mu
ameleler bütün kanuni mesnetleri ile Yüksek 
Meclisin de tasvibine iktiran etmiş ve bizim an
layışımız, kanuni anlayışın tam kendisi olduk
tan sonra, bu mevzuda Hükümetinizin kanun 
nizama istinat etmediği ileriye sürülebilir mi? 
Sürülür, fakat mesnetsiz olur, delilsiz olur, mü
cerret olur. Onun için tekrar ettiriyorsunuz, 
mecbur oluyoruz tekrar etmeye. 

Sonra arkadaşlar, şuur nizamı da bizim tara-
fımızdadır dedim. Çünkü nihayet mesnedimiz 
kanun nizamıdır. Kanuna müstenit olarak ya
pılan muameleler karşısında bir Hükümetin me
suliyeti cezaiyesi vardır. Tetkikatı teşriîye ya
pılsın denirse, bunun kanun nizamı ile, bilmem 
herhangi bir nizamla telif kabul eden tarafı bu
lunabilir mi? (Sağdan bulunamaz sesleri). 

Aziz arkadaşlar, ne söylesek tekrardan iba
ret olacaktır. Yalnız bir şeyi hatırlatmak yerin
de olur. Bu teşriî tahikat mekanizmasına ne gi
bi hallerde gidilebileceğini kanun göstermekte
dir. Kanunun gösterdiği şekilde cezai, malî 
mesuliyetlerin varit bulunmadığı yerlerde hiç
bir sebebe dayanmaksızın teşriî tahkikat iste
mek gerçi her milletvekili arkadaşın hakkıdır. 
yalnız, bu müessesenin görmesi lâzımgelen itibarı 
zedeliyecek dikkatsizliklere meydan vermemek 
yerinde olur. Yoksa, sual müessesesi gibi bu mü
essesenin de karakterine uygun olmıyan zorla
malarla dokunulmamış tarafı bırakılmamış bir 
vaziyet ihdas edilmiş olur. Bundan kaçınmak ye-
rinded ir arkadaşlar. (Soldan alkışlar), 

HASAN DlNÇER (Afyon Karahisar) — 
Efendim, Başbakan .Yardımcısı; Hazineye irat 
kaydedilip edilmediğinin Maliye Bakanı tarafın-
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Bumı bekli vo-dan izah edileceğini söylemişti. 

ruz. 
MALİYE BAKANI ŞEVKET ADALAN 

(tzmir) — Efendim, dün de arzettiğim gibi şe
ker fiyatlarının artırılmasından dolayı hâsıl olan 
farklar kısmen Ziraat Bankasındaki fonda, kıs 
men de Şeker Şirketindeki hususi hesapta bulun
maktadır. Dün kabul buynruian kanunla bunlar 
irat kaydedilecektir. 

HASAN DÎNÇER (Afyon Karahisar) — 
Açık konuşun, Hazineye irat kaydedilmiş hiçbir 
santim yok mudur? Evet veya hayır deyin. 

MALÎYE BAKANI ŞEVKET ADALAN 
(Devamla) — Efendim şekerden evvelâ mütehav 
vil bir istihlâk Vergisi alınmaktadır ki, kilo ba
bına beş kuruştan, ayrıca yine munzam bir İs
tihlâk Vergisi olarak ktibten 42, kıristaılden 15 
kuruş alınmaktadır. Bunlar Şeker Şirketi tara
fından tahsil edilmekte ve mütaakıp aym 15 sin
de Hazineye yatırılmaktadır. Bunun dışında Şe
ker Şirketinde tesis edilmiş bir fon hesabı var
dır. Bu fon şeker satış fiyatiyle maliyet ve ver
gi tutarları arasında hâsıl olan fark bu fona ya
tırılmaktadır. Bu fon maliyet artışlarını karşı
lamak için tesis edilmiştir. Fondaki paralar za
man zaman Hazineye yatırılmakta ve bil âhara 
katî hesabı görülmektedir. Fiyat farkları bu se
ker fonunda toplanmıştır. Eylül ayında 13 gün 
zarfında tahsil edilen paraların bir kısmı bu fon
daki paralar meyanında yatırılmıştır. (Sağdan 
Hazineye mi sesleri?) Evet Hazineye... (Sağdan, 
ohalde kâfi, bravo sesleri, alkışlar). Haber aldı
ğım zaman bu hatalı muameleyi derhal tashih et
tirdim. Esasen bu alelhesap yatırılmış bir para 
idi. Şeker Şirketi Kasım ayı bidayetinde yaz
dığı bir yazıda Eylül ayında 934 bin liranın fona 
yatırılmış olduğunu ve fon hesabında bulunduğu
nu bildirmiştir. Görülüyor ki, fon hesabında 
bulundurulmuş olan paralardan bir kısmı Hazi
neye yanlışlıkla yatırılmıştır. Ve Kasım ayı ba
şında tashih edilmiştir. 

BAŞKAN — Başka söz istîyen yoktur. 
ADNAN MENDERES (Kütahya) — Bende

niz söz istemiştim say m Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ADNAN MENDERES (Kütahya) — Muhte

rem arkadaşlar; bendeniz küçük bir sual sormuş
tum; saym Başbakan Yardımcısından. Evvelki 
günkü kanun çıkıncıya kadar, şekere yapılan fi
yat zammından tahasjül etmiş farkların Hazine 
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hesabma kaydedilip edilmediğini sormuştum. Ma» 
üye Bakanı cevap verecek dediler. Maliye Ba
kanı cevap verdi. Fakat bendenizde sarih bir ka
naat tahassül etmedi. İlk önce filân veya fa 
lan tarihe kadar olan farklar Hazineye kayde 
dilmiştir, ondan sonra, bu kaydın hatalı ol
duğu meydana çıkmış ve osnradan da tezkere ya
zılarak muamele yapılmış ve bu iş tashih edilmiş
tir gibi ifadelerde bulundular. 

Biraz evvel arzettiğim gibi, bende sarih bir 
kanaat tahassürüne imkân vermiyen bu karışık 
ifade tasrih edilmek icabeder kanaatindeyim. 

Sayın Hükümet, acaba aramızdan seçilecek 
beş veya on kişilik bir Mebus Heyetine, bu hata
lı irat kayıt olunma ve sonradan da tashih edil
me veyahut edilmeme meselesinin, nasıl cereyan 
ettiğini tahkik ve tetkika müsaade etmeye hazır 
mıdır, hazır değil midir? Bunu, kendilerinden 
soruyorum. 

MALİYE BAKANI ŞEVKET ADALAN 
(İzmir) — Efendim, arzettiğim gibî, fon hesabi-
le diğer vergileri, yani munzam ve mütehavvil 
vergileri birbirine karıştırmamak lâzımdır. 

Fon hesabında toplanmış olan bu paralar dai
ma alelhesap bize yatırılmaktadır. İlk zamanlar
da Evini aynım 13 günü içinde yapılan tahsi
lat buraya kaydedildiği için tondaki diğer para
lar arasında yatırılmış. Ben, Maliye Baka
nı olarak bu vaziyeti haber alır almaz tashih et
tirdim. Yapılan muamele bundan ibarettir.. 

AHMED VEZİROÖLU (Afyon Karahisar) 
— Görelim, görelim. 

EŞREF DİZDAR (Giresun) — Biz inanıyo
ruz. 

ADNAN MENDERES (Kütahya) — Muh
terem arkadaşların kanaatlerine hürmet etmek 
icabeder. Maliye Bakanı teklifimi ret etti mi, 
etmedi mi1? Belli olmadı. Fakat sıralar arasın -
diin gelen sesler biz inanıyoruz mahiyetinde ol
du. Bu, inanmak, inanmamak meselesi değil
dir. Meselenin nasıl cereyan ettiğini revülaym 
görülmesi meselesidir. Bu itibarla Hükümetin 
sarahatla bu teklifimi ret etmiş olmasının fay
dalı olacağı kanaatindeyim. 

MALİYE BAKANI ŞEVKET ADALAN (İz
mir) — Bizzat Şeker Şirketi Müdürünün yaz
dığı şudur, kırışta! şekere kiloda 60 ve küb şe
kere 50 kuruş yapılan zamdan mütevellit şeker 
şirketi hesaplarında 1 ."XI. lî>48 tarihine kadar 



toplamış olan ton hesabı : Eylül 1948 de 934 000, 
Ekim 1948 de 3 877 094 liradır. Bu para halen 
fon hesabmdadır. Yapılan yanlışlık yalnız Kî 
günlüğe münhasırdır. 

ADNAN MENDERES (Kütahya) — Hiç an
laşılmıyor, iki ay içinde üç milyon lira mı tera
küm etmiş? 

MALÎYE BAKANI ŞEVKET ADALAN 
(Devamla) — Bunda anlasılmıyacak bir şey 
yok. 

Dr. MEMDUH NECDET OTAMAN (Mani
sa) — Diğerlerim nasıl öğrendiklerini söylü-
yorlarsa bunu da öğrensinler. 

MALÎYE BAKANI ŞEVKET ADALAN (De-
vamla) — Eylül ayının 13 çünde zam kararı 
alınmıştır. Bu müddet için de tahsil edilen fi
yat faturanın fon hesabına alındığı için diğer 
vergiler meyanmda mütaakıp ayın 15 sinde 
. AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) Arkadaş
lar; takrir sahibi benim. Müsaade ederseniz son 
mütalâamı da arzedeyim; 

Sayın Başbakan Yardımcısı, bu takrirler, 
bizim mesuliyet mekanizmasını da, sual meka
nizması gibi suiistimal edilmiş mevkie düşürdü
ğümüz tarzında bir söz sarfettiler. Çok rica ede
rini, Milletvekili olarak bugün öğrendiğimiz hâ
disenin hakikat kısmı dahi vazifenin gereği 
gibi ifa edilmesinde zaruret olduğunu ifade ede-
«ek mahiyettedir. (Sağdan bravo sesleri) 

Hâdiseyi, Partilerin üstünde bir Meclis me
selesi olarak telâkki etmek imkânına kavuştu
ğumuz andan itibaren Meclis soruşturması açıl
ması için bundan daha vazih bir misale Meclis-
de raslanmasına imkân, hattâ Meclis hayatların
da dahi raslanması mümkün değildir. Onun için 
hu mevzu üzerinde duralım, hiç olmazsa asgari 
hir teklif olarak, bu muamelenin cereyan tarzı 
üzerinde bir Meclis heyeti tahkikiyesini kabul 
ediyorum sözünün Hükümetten sarfedilmesmi 
bekliydim. 

Sözümü bitirmeden evvel şu noktayı da tasrih 
etmek isterim ki; düzeltme şöyle olmuştur : Ka
nun Meclise sevkedildikten sonra Meclisin bu 
mesele üzerinde hassasiyet gösterip de araştırma 
yaptığını anlayınca, Hükümet, alıştığı yollar
dan va£ geçerek kanun yollarına intibak etmek 
yolunu aramıştır. Bu da bende sarih bir kana
attir, 
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI FAÎK AHMED BARUTÇU (Trabzon) 
— Efendim; müsâade ederseniz, demin Maliye 
Bakanı arkadaşımızın ileriye sürdüğü tatbika
ta ait, nokta, üzerinde bendeniz, bir ciheti yi
ne kanun, kararnamelerle aydınlatmak isterim. 
On üç günlük tatbikata ait muamelenin Maliye 
memurları tarafından, niçin böyle anlaşılmış 
olduğunu mevcut kararname ile onu tezyit eden 
kanun tatbikatına dayanarak tebarüz ettirmek fay
dalı olacağı gibi, o noktaya ait tereddüt de ber
taraf olmuş bulunacaktır. 

İstihlâk Vergisinde yapılan son indirme 
ye ait kararnameyi Yüksek Meclis bir kanunla 
kabul etmiştir. 

Şimdi müsaadenizle bu kararnamenin buna 
ait maddesini okuyacağım; «İstihsal edilen 
kesme ve toz şekerleri maliyetine, kâr dâhil 
3101 sayılı Kanuna göre alman değişik İstih
lâk Vergisine yukarda zikredilen miktar eklen
mek suretiyle elde edilecek tutarla satış fi
yatları arasındaki farktan elde edilecek paralar 
şeker maliyetinde Maliye ve Ekonomi Bakanla
rınca yapılacak incelemeler sonunda kabul edi
lecek artışların karşılanmasını ve gerisi şayet 
böyle bir artış varsa o artışları karşıladıktan 
sonra aradaki farkın gerisi munzam Îstahlâk 
Vergisine eklenmesi olarak ödenmek üzere Şe
ker Fabrikaları Anonim Ortakları tarafından 
özel bir hesapta saklanır. 

Bu kararname Yüksek Meclisin 16 . VI . 
1947 tarihli Karariyle ve Kanunla tasvip edil
miştir. 

Bir kısım Maliye memurları demek isterler 
ki, işte bu bir içtihat meselesi, demek isterler* 
ki; esasen Yüksek Meclisin kahul ettiği bu ka* 
nun sarih olarak şunu göstermektedir ki, şeker 
fiyatlara tesbit edildikten sonra hâsıl olan mc-
baliğ iki yere gider, üçüncü yero gitmez. Ka
bul edilmiş olan bu kanun hükmüne nazaran: 
Eğer şeker maliyet fiyatlarında bir yükselme 
olursa onu karşılamaya gider. Ondan sorira ne 
kalırsa munzam vergiye ilâve edilir. Veya edilmek 
üzere kanun yapılır. Binaenaleyh, bir nevi bu ev-
velco kabul edilmiş kanunun umumi bir hükmü 
olarak, hâttâ Hiç kanun şevkine mahal olmadan 
dahi, şayet bu fark maliyette bir artış ol» 
maz da oraya karşılık tutulmazsa mutlaka 
munzam İstihlâk Vergisine zammedilecekmiş 
gibi bir içtihat sahibi olanlar da vardır. Ha* 
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lıyeeîler arasında. Fakat bu içtihat Malîye 
Bakanı tutmamıştır. Eğer biz şeker fiyatların
dan hâsıl olan farkı Hazineye irat kaydetme
yi tercih edecek olursak bunun mutlaka yeni 
bir kanunla yapılması lâzım gel irdi, diye söyle
miştir. Mesele işin tatbikatına ait içtihadı bir 
meseledir. Bâzı mebus arkadaşlarımızdan da bu 
noktayı ltizam edenler olmuştur. Fakat Hükü
met bunu iltizam etmemiştir, ve Maliye Bakanı 
bu 13 günlük muameleyi, tashih ettirmiştir. Ka
rarnamenin, kanunun ve bütün, tatbikatın ru
huna uygun olmak üzere fonda, alakonulmus
tu r. Mesele bundan ibarettir. 

FAHRÎ KARAKAYA (Elâzığ) — Muhterem 
arkadaşlar; vakıa bu meselede yoruldunuz. Hat
tâ günlerden ve aylardanberi yoruldunuz, ama 
muhalif arkadaşlarımızdan bir iki zat şu kürsü
den, «Hükümet Anayasa hükümlerine muhalefet 
etmiştir, kanunsuz vergi alınmıştır.» Diye iddia 
ederlerken kendileri Anayasanın hükümlerini 
ihlâl etmişjerdir. (Sağdan nasıl sesleri) Eski 
parti arkadaşımız Muammer Alakant şu kürsü
de'sözlerini bitirirken, kanunsuzluk olduğunu 
ve Hükümetin mesuliyetini millet istiyor diye 
bağırmıştır. 

Sayın arkadaşlar; Anayasada gayet barizdir. 
ki, Milletin sözü şu Yüksek Meclisin sözüdür. 
Milleti Yüksek Meclisiniz temsil eder. Şu Yük
sek Meclis de Hükümetin kanuni hareketlerle 
bundan evvel almış oldıığu kararları tasvip et
miş bulunmaktadır. Binaenaleyh tekrar bu kür
süden «Hükümetin mesuliyetini millet istiyor» 
diye bağırmak Anayasaya muhaliftir arkadaş
lar. (Sağdan bravo sesleri, gülüşmeler) 

Sayın arkadaşım Hasan Dinçer'den bu sözü 
beklemezdim, çünki kendileri bir hukukçudur. 
Şöyle dediler; Hükümetin kanunsuz hareket et
tiğini sizde kabul ederseniz millette kanunsuz
luğa gider. 

Arkadaşlar; bu söz de manâlıdır. Şu kürsü
den bir Milletvekili böyle bir sözü sarf etmemeli; 
millet de kanunsuzluğa gider diyemez. Hüküme
tin kanuna riayet ettiğini şu Yüksek Meclis ka
bul ettiğine göre artık bunun altında millet ka
nunsuzluğa gider demek milleti anarşiye sevket-
mek demektir. (Sağdan gürültüler) 

Binaenaleyh sözlerini geri alması lâzımdır. 
Sözleri Anayasa hükümlerine muhaliftir. (Sac
dan gürültüler.) 
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REŞAD AYDNLI (Denizli) — O takrir ar

tık iflâs etmiştir. (Sağdan gürültüler) 
BAŞKAN — Rica ederim sükuneti ihlâl et

meyin, söz istiyen arkadaş buraya gelip söyler. 
ADNAN MENDERES (Kütahya) ~- Evvelâ 

Eşref beyi susturun. 
BAŞKAN — Mütemadiyen böyle yapıyorsu

nuz-. 
ADNAN MENDERES (Kütahya) — Cevap 

veriyoruz. 
HASAN DlNÇER (Afyon) — Fahri Karaka-

ya arkadaşımın sözlerinden çıkardığım mânaya 
ben şaştım, sanırım ki, siz de şaşacaksınız. (Sol
dan biz şaşmıyoruz sesleri) 

Hükümetin Anayasaya ve kanunlara hürmet 
etmesini arzettim. Kürsüde söylediğim, bağırdı
ğım lâf budur. Ben dedim ki, Hükümet kanunla
ra hürmet etmediği halde, halkın kanunlara hür
metini beklemek güçtür. Bu, sadece evvelâ baş-
takilerin, kanunları tatbik edenlerin kanuna 
hürmet etmenin lüzumuna işaret etmek manası
nadır. Yoksa halkı isyana, ihtilâle, ayaklanmaya 
teşvik etmek. Müsaade etsin arkadaşım, herke
sin aklından geçmez, ama Hasan Dinçer'in ak
lından hic bir zaman geçmez. 

FAHRİ KARAKAYA (Elâzığ) — Geçer, ge
çe?. 

HASAN DtNÇER (Devamla) — Kanuna 
hürmeti Fahri Karakaya'dan çok daha iyi bili
rim. Bu memlekette kanun nizamının tesisi için 
.çalışanların, halkı ihtilâle, isyana teşvik edişini 
iddia etmek sadece gülünç olur. (Sağdan bra
vo seslen). Ben sadece arkadaşımın bu iddia -
siyle düştüğü gülünç mevkie işaret ederek geç
meyi muvafık bulurum. (Sağdan bravo sesleri, 
alkışlar) 

Arkadaşlar; nihayet Maliye Bakanımız ha
kikati bu kürsüden ifade ettiler. 13 günlük fark 
hazineye irat kaydedilmiştir. Fakat bu kayıt 
muamelesini maliye memurlarımızın bir hatası, * 
bir ters anlayışı şeklinde izah etti. Bu, nihayet 
bir hakikati gizlemek için söylenecek en'sudan 
bir mazeretten başka birşey değildir. 

Şeker fiyatına zam yapılır, iki gün sonra 
i Başbakan, biz bunu Millî Savunma ihtiyaçlarını 
I karşılamak için yaptık-der ve böylece vergi 

mevzuu olduğunu açıkça ifade ederi" sonradan 
| bunun vergi ile alâkası yoktur denir. Vergi tah-
I sil edilir, hazineye irat kaydolunur, sarf edilir; 
( hata olmuş denir. Bu, hata değil şeker fiyatının 
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zammında güdülen kastın en bariz bir delili
dir. Şeker- fiyatı -vergiyi-temin edelim ̂ diye artı
rılmıştır. Ve maalesef çürük bir mesnet bulun
muştur. Binaenaleyh 31 nci maddenin ve Millî 
Krunma Kanununun diğer hükümlerinin arkası
na gizlenip hükümet kendisini cezai mesuliyet
ten kurtaramaz. Ve o irat kayıt muamelesi hata 
ile kabil izah birşey değildir. Ortada kanun
suzluk, bu kadar açık delilleriyle, dururken ve 
ortada bu kadar açık deliller varken bu kanun
suzluğu olmamış gibi kabul edip örtbas etmek 
benim kanaatimce katiyen doğru değildir. Siz 
beğendiğinizi yapınız. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Saym arkadaşlar, bütün emeli Anayasa hu
kukunun,' kanunlar hükümlerinin şu memleket
te samimiyetle tatbikm&an ibaret olan bir arka
daşınızın aynı gaye ile birkaç gündenberi bura
da konuşup didişmesi esnasında kendisi de mil
leti anarşiye -bu kadar ağır sözler söylemek 
istemiyorum, - bum» böyle bir şeyi Fahri Kara-
kaya nasıl söyledi hayret ediyorum. 

. FAHRÎ KARAKAYA (Elâzığ) — Tartılı 
konuşunuz. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devam
la)—- Hakikaten bu, esefle ve hayretle karşı
lanacak bir şeydir. 

Ben dedim ki, zabıtlara da geçmiştir, millet 
kanuni-mesuliyetlerin ihmalsiz tatbikim istiyor 
ve evvelâ biz, B. M. M. burada Hükümetin şu 
kanuni mesuliyeti karşısında lâzımgelen B. M. 
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M. soruşturmasını açalım. Hafifiniz t>umrka
bul buyurmazsınız ki, millet hçr tarafta kanuni 
mesuliyetlerin bir an evvel tecelli ve tatbikim 
istemektedir. Hattâ Devlet Başkammız Saym 
İnönü dahi Ankara kazalarında yaptığı gezin
tilerde aynı meseleye temas ederek kanun hü
kümlerinin lâyıkı veçhile tatbikından bahset
mişlerdir. Bu bahis ne demektir! Şu demektir 
ki; memlekette "böyle bir ıstırap var, mem
lekette böyle bir boşluk var ki bir't)evîet Baş
kanı bütün dünyaya ve Türkiye'ye karşı: kanun 
hükümlerinin tatbikmdan badgtdiyor -ve kendi
sinin kanun hükümlerinin tatbik edileceğine ve 
kanunu müdafaa edeceğine bu kürsüde yemin 
etmiş olduğunu hatırlatıyor. 

İHSAN YALÇIN (Bolu) — O başka sözdür. 
FAHRİ KİRAKAYA (Elâzığ) — Sebepleri 

var. 
BAŞKAN — Konuşma bitmiştir. Başka söz 

istiyen yoktur. 
Önergeyi -bir daha okatufsortun. 
(Kütahya Milletvekili AhmetTajttakihs/m, 

şekere yapılan zam dolayısiyle. Bakanlar Kuru
lu hakkında Meclis soruşturması yapılması hak
kındaki önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — içtüzüğün 169 neu maddeye da
yanarak Hükümet hakkında, Meclis soruştur
ması açılması hakkındaki önergeyi -bir daha 
okuttum. Oya sunuyorum, önergeyi Kabul eden
ler etmiyenler.. önerge kabuî ediknemiştir. 

4. — SORULAR VB CEVAPLAR 

1. — Tunceli Milletvekili Necmeddin Sahir 
Sılan'in, yeniden hazırlanan Emeklilik Kanun 
tasarısı luıkkında Başbakanlıktan ölün sorusuna 
Maliye Bakanı Şevket Adalan'ın sözlü cevabı 
(6/230) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkan-
. lığına 

Aşağıdaki soruya Başbakan tarafından söz
lü olarak cevap verilmesini saygılarımla dile
rim. ' • 

18 . XII . 1948 
Tunceli Milletvekili 

Necmeddin Sahir Sılan 
Cfeçen yıldanberi hazırlanmakta olduğu söy

lenilen Emeklilik Kanunu tasarısı bugün ne 

haldedir, nerededir, ne vakit Türkiye Büyük 
Millet Meclisine verilecektir? 

BAŞKAN — Necmeddin Sahir Sılan. 
NECMEDDİN SAHÎR SILAN (Tunceli) — 

Sayın arkadaşlarım, Büyük Meclisimizin, geçen 
yaz aylarında, çalışmalarına ara vermeden önce, 
25 Haziran 1948 günündeki Birleşimimde, Mali
ye Bakanı arkadaşımız, Emekli Kanun tasarısı-

. nın, yaz tatilinden evvel Yüksek Kamutaya, su
nulacağını bildirmişti. (Geldi, geldi sesleri). 

Aradan aylar geçti ve Büyük Millet Meclisi 
1 Kasım 1948 günü yeniden çalışmalarına başla
dı ; fakat kanun tasarısı, sunulmadı, sunulamadı. 

Ancak Maliye Bakanı arkadaşımızın bu Mil
let kürsüsündeki acık ifadelerine rağmen, bu 
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kanun tasârısımn Büyük Meclise .verilmemesi, 
verilememesi, içinde bulunduğumuz ağır hayat 
şartlariyle ezilmekte, zorluk ve darlık çekmekte 
olan eski emekli vatandaşlarımızı, dullarla ök
süzleri ve şehit çocuklarını ümitsizliğe düşürdü; 
hattâ, bu vaziyet, muhtelif yerlerde, türlü tür
lü sözlere ve telâkkilere yol açtı. 

Bu arada, yıllardanberi üzerinde .durulan ve 
tamamlandığı söylenilen bu kanun tasarısının 
bâzı Bakanlıklarca yeniden incelenme konusu 
olacağı işitildi. 

Bu vaziyet -karşısında, bu kanun tasarısının 
ne halde olduğunu, nerede bulunduğunu ve ne 
vakit Büyük Millet Meclisine verileceğini Baş
bakanlıktan öğrenmek, sormak ve bu suretle 
de umumî efkâra aksettirmek lüzumunu duy
dum, ve 18 Aralık 1948 günü soru önergemi 
Yüksek Başkanlığa sundum, bunda fayda gör
düm. 

Bugün, bu kanun tasarısı, İ8 Kasım 1948 gü
nü vermiş olduğum önergeden üç gün sonra, 
yani 21 Kasım 1948 günü Büyük Meclise sunul
muş. bulunmaktadır. Bunu, diğer arkadaşlar gi
bi, ben de biliyorum. 

-Ancak, bu münasebetle, bir noktaya da işa
ret etmek istiyorum :• 

Büyük Millet Meclisimizin, Üçüncü Toplantı 
yılı çalışmalarına başladığı 1 Kasım 1948 gü
nündeki Birleşiminde, Devlet Başkanımızın açış 
.söylevinde de, işaret edildiği üzere bu kanun ta
sarısı kadro giderlerinde tasarruf sağlanmasına 
ve emeklilerimizin daha refahlı yaşama şartla
rına kavuşmasına hizmet edecektir. 

Bu itibarla, bu kanun tasarısının, ilgili ko
misyonlarımızca yakm zamanda incelenmesi ve 
Büyük Meclisimizde ivedilikle görüşülmesi su
retiyle 1949 yılında kanunlaşacağını umuyor ve 
böylece bu kanundan faydalanacak olan vatan-
daşlarm tatmin edileceğini ve sevindirileceğim 
sanıyorum ve bunu Yüksek Meclisten ben de rica 
ediyorum. (Bravo sesleri). 

MALÎYE BAKANI ŞEVKET ADALAN (İz
mir) — Emeklilik tasarısı Meclise gelmiştir. Ce
vabını bundan ibarettir. 

2. — Diyarbakır Milletvekili Osman Ocak'in, 
Diyarbakır ve dolaylarına yerleştirilen göçmen-
lu'in durumu ile 1505> 2510 ve 5098 sayılı Ka-

nunlann uygularvrnast r t , toprak dağıtımı işleri 
hakkında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığıv-
ditu sözlü sorU'Su (6/231) 

B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
Aşağıda yazılı soruları Sağlık ve Sosyal Yar-

dun Bakanının sözlü olarak cevaplandırmasın;) 
müsaadelerini rica ederim. 

Diyarbakır Milletvekili 
Osman Ocak 

1. - Diyarbakır ve havalisine yerleştirilen 
göçmenlere ne miktar toprak tevzi edilmiştir' 
Devletçe kendilerine yapılan masraflara göre 
müstahsil bir duruma gelmişler midir? 

2. — Göçmenler için kaç köyde kaç ev yapıl
mıştır? Bu evlerin hepsi meskûn mudur? Meskûn 
olnııyan var ise yıkılmaktan muhafazaları temin 
edilmekte midir ; 

o. — Diyarbakır ve havalisinde 2510 ve 1505 
sayılı Kanunlara göre ne miktar toprak alınmış
tır ;-. Alınan toproklar tamamen dağıtılmış mıdır? 

4. — 1505 le istimlâk edilerek Hazine adına 
teseil edilen topraklardan halen halka tevzi edil-
miyenler kimlerin elindedir ? 

5. — 2510 sayılı Kanun gereğince Garp İlle
rine nakledilip 5098 sayılı Kanuna göre yellerin? 
dönmüş bulunan eşhasa ait olup da istimlâk edil
meden ve tasfiyesi yapılmadan dağıtılan toprak 
var mıdır ?.. Varsa ne miktardır, bunlar için ne 
düşünülmektedir '} 

ti. — İstimlâk ve tevzi işlerine ait Danıştay-
da birçok dâvalar bulunduğuna ve bunların bir 
çoğunun toprak sahipleri lehine, hükme bağlan
dığını duymaktayız. Böyle olduğuna göre yapılan 
muamele nedir ? 

7. — Umu men pek karışık bir durumda oldu
ğunu ve kısmen halknı aleyhine ve zararma te
celli ettiğini duymakta olduğumuz toprak dağı
tımı ve iskân işlerinin düzeltilmesi için ne gibi 
çareler düşünülmektedir ? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDİM BAKANI 
Dr. KEMALİ BAYİZİT (Maraş) — Efendim; 
vilâyetlere yazdığımız bâzı yazılara henüz eeva:> 
gelmediği için Sayın Osman Ocak arkadaşımızın, 
sözlü sorularına Çarşamba Oturumunda cevap 
vereceğim. (Muvafık sesleri) 

BAŞKAN — Gündeme devam ediyoruz, 
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5. - GÖRÜŞÜLEN î | « p t 

1. — Hudut ve Suhüler "Sağlık Genel Müdür-
l$ğür 1949 yûı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Komisyonu raporu (1/387) 

.£. ^ Şeden T4rbiye& Genel Müdürl2$ü 1949 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe KvmUyonu 
rypom (1/38$) 

Yöksek Baglçanlığa 
JŞİfahen arzettiğim üzare katma bütçelerin 

umumi bütçelere ait tetkikat bitmeden görü
şülmesi dqğru olmıyaeajğı cihetle tehirini rica 
eçl^rim. 

Eskişehir Milltev«kili 
Ahmet Qğuz 

BAŞKAN — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge-
nd'MiMÜTHiğü bütçesiyle Beden Terbiyesi Ge

nel Müdürlüğü bütçelerini görüşecektik, arka
daşlarımızın önergesini ve izahını dinlediniz, 
umumi bütçenin .görüşülmesine talikini teklif 
ediyorlar. 

AHMET TAHTAKHJÇ (Kütahya) — Ben
de usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Ar

kadaşlar ; mesele gayet basittir. Hükümet umu
mi bütçenin tetkikatı bitmediği için muvakkat 
bir bütçe ıteklifi ile Meclise gelmiş bulunmakta
dır. Şimdi çok rica ederim ki Genel Müdürlüğe 
ait; Beden Terbiyesi ve Sahil Sıhhat Umum 
Müdürlüğüne ait masraf ve gelirleri umumi 
bütçedeki masraf ve gelirlerle mukayese imkâ
nı bulmadan bir karar istemek Meclisi muka-
yesesizbir karar vermek mevkiinde bırakmak 
demek olacaktır. Binaenaleyh Hükümetin bu 
mevzuda da bir aylık tahsisat istemesi doğru
dur. Bu iş bir takdir meselesi değildir. îcabm 
zaruretidir. Ben de Ahmet Oğuzun teklifine iş
tirak ediyorum. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Genel Müdür

lüklerin bütçelerinin umumi bütçe arasında gö
rüşülmesi kabul edilmiştir. 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birledik Devletleri Hükümeti Ajanı sı-
fatiyle hareket eden Ezport - împort Bankası 
arasında akdedilen 30 milyon Dolarlık Kredi 
Anlaşmasının onanmasına dair kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/442) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen? 
(Dışişleri Bakanı Necmeddin Sadak'a hita

ben) Evvelâ konuşmak istiyormusunuz? 
DIŞİŞLERİ BAKANI NECMEDDÎN SA

DAK (Sivas) — Efendim bir teklifim var. 
Amerika'dan alınacak 30 milyon dolarlık 

kredinin biran evvel kullanılması ve tatbikatına 
geçilebilmesi için önümüzde çok vakit kalmadı
ğından dolayı kanunun müstaceliyetle müzakere
sini rica ederim efendim. 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanı tasarının ive
dilikle görüşülmesini, biran evvel kanuniyet keş

fi] 41 sayılı basmayazı tutanağın sonunda 
dır. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) -Usul hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — -Buyurun. 
AHMET 0ÖÜZ (Eskişehir) — Muhterem ar

kadaşlar; bilirsiniz ki, katma bütçelerle idare 
edilen müesseselerin, hemen ekserisi Genel Mu
vazeneden yapılan yardımlarla işletilmektedir. 

fHâl böyle olunca, Yüksek Huzurunuzda Ge
nel -Bütçesin müzakeresi yapılmadan, gelir ve 
giderleri üzerinde konuşulupta kanuniyet kesbet-
meden oradan gelirlerini alan bütçeler üzerinde 
konuşmak ve kanunun ancak bir tasarı halinde 
olan kanun tasarısına istinat ettirilerek yeni 
bir kanun tedvin etmek hem usule, hem de be
nim âciz kanaatimce hukuk nosyonuna uygun 
defildir. 

Bu itibarla, bendeniz Genel Muvazeneden j 
yardım gören katma bütçelerin ancak, genel 
bütçenin kanuniyet kesbetmesinden sonra mü
zakeresini yerinde ve uygun bulurum. 

Su bakımdan tehirini rica ediyor ve bir 
takrir takdim ediyorum. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERÎŞ (Ankara) — Muhterem arkadaşlar; 
katma bütçelerin müzakeresi için şimdiye kadar 
Yüksek Mecliste bir teamül hâsıl olmuştur. O 
da yüksek malûmunuzdur; genel bütçe gelmez
den evvel bu bütçeleri yüksek Meclis müzakere 
etmiştir. Mamafih takdir yüksek heyetinizindir. 
Nasıl takdir buyurulursa öyle olur. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 
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betmesi bakımından, teklif etmektedir. 

Bu teklifi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Tasarının ivedilikle görüşül
mesi kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CEMlL 
BİLSEL (Samsun) — Sayın arkadaşlarım; Ame
rika'dan alınacak 30 milyon dolarlık kredi anlaş
masının incelenmesi için Dışişleri, Bütçe, Maliye, 
Ekonomi ve Ticaret Komisyonlarından üçer üye 
ile teşkil ettiğiniz komisyon, beş ilgili Bakanı v^ 
komisyon görüşmelerini takip •etmek üzere, gelen 
yetkili Milletvekillerini izin mütalâalarını dinle
dikten sonra, anlaşmanın, onanmasına ait raporu
nu Yüksek Meclise arzetmiş bulunuyor. 

Raporda dört arkadaşımızın imzaları kayıt
lıdır. Bu itibarla raporun gerek bu kayıtlara ait 
mânası üzerinde, gerek yardımın mahiyeti ve 
mânası üzerinde maruzatta bulunmayı gerekli 
gördüm. Raporun teknik cihetleri üzerinde yet
kili sözcümüz Hâmid Tigrel, gerekli izahlarda 
bulunacaktır. Dört üye imzalarında bir görüş 
farkı ifade etmişlerdir. 

Manisa Milletvekili Sayın Hilmi öztarhan 
Donatım Kurulunca getirilecek eşyanın bedeli
nin kendi sermayesine ilâvesini istiyerek imza
lamış, nitekim Komisyonda bu fikrini ısrarla ifa
de etmiştir. 

Muammer Alakant dahilî tatbikata taallûk 
ötmek üzere söz hakkını mahfuz bulundurarak 
imza etmiştir. Nitekim Komisyonda da bunu 
söylemiştir. 

Sayın Ahmet Oğuz ve Yusuf Kemal Tengir-
şenk kanun yapma tekniği bakımından birinci 
madde ile diğerlerinin ayrılmasını istilzam ede
rek imza etmişlerdir. Bu suretle imzalıyan arka 
daşlar da dâhil olarak Komisyonunuz, Dışişleri 
Bakanımız Sayın Necmettin Sadak'ı dinledikten 
sonra anlaşmanın onanmasını ittifakla Yüksek 
Meclise arzetmeye karar vermiştir. İlk olarak 
bunu belirtmeyi önemli buluyorum. Geçerken 
şunu da arzedeyim ki, Sayın Ahmet Oğuz ve 
Yusuf Kemal Tengirşenk'in, temas ettikleri nok
taya mukabil Büyük Meclisin geçen sene kabul 
ettiği bir kanunla yardım anlaşmasından elde 
edilecek paraları içte ne suretle kaydetmek lâ
zım geleceğini gösteren ikinci bir madde kabul et 
mistir. Amerika ile 1947 «de yapılan anlaşmanın 
ikinci maddesinde deniliyor ki: - Kanunun nu
marası 5123 tür - «Anlaşmanın ikinci maddesi ge-
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reğince belirtilecek malî şartlara ve beşinci mad
dede yazılı şekillerden birine göre alınacak para
lar veya Devlete maledilecek ay urlar, kıymetler 
bir taraftan gelir bütçesine girer diğer taraftan 
bütçe kanunlarına bağlı (A) işaretli cetvellerin 
ilgili kısımlarını açılacak özel bölümlere ödenek 
kaydedilir ve para ve mal olduklarına göre nak
den veya mahsuben harcanır.» 

İkinci nokta olarak anlaşmanın mahiyeti 
ve mânası üzerinde mâruzâtta bulunmak istedi
ğimi arzetmiştim.. Bilirsiniz ki, arkadaşlar Bi
rinci Dünya Harbinden sonra barış işi bugünle 
kabili kıyas olmamakla beraber bâzı güçlükler 
gösterdi. Barış Konferansına Amerika, bizzat 
Devlet Başkanının riyasetinde bir heyetle işti
rak etti. Hattâ dünya teşkilâtını görüşecek 
komisyona bizzat kendisi başkanlık etti. Sonra 
hazırlanan Barış Andlaşmasını 2/3 oyla onan
ması lâzım gelen Senato Andlaşmayı da tadilât 
ile yapar. Devlet Başkanı veto hakkını kullan
dı, yeniden Meclise iade etti. Görüşmeler ken
di noktai nazarını kabul etmek suretiyle bit
medi. Ve bu suretle Amerika Birinci Barış And
laşmasını kabul etmedi ve bu suretle de Avru
pa'ya ait işlerden çekildi. Bu sefer, İkinci 
Dünya Harbinin kazanılmasında en büyük rolü 
oynamış olan aynı Devlet, aynı yolu tutmadı. 
Daha harbin içinde Dünya teşkilâtını kurmak 
için Birleşmiş Muitleri kndi memleketine çağır
dı. Türkiye'de Birleşmiş Milletlerden biri olmak 
itibariyle, biliyorsunuz, buraya katıldı ve Bir
leşmiş Milletler Şartı yapılıp imza edildi. 

Ilarb zaferle kazanıldıktan barışa girebilmek 
için görülüyordu ki, Birinci Dünya Harbindeki 
vaziyetten büsbütün farklı bir vaziyet vardır. 
Bu durum karşısında Amerika yardımını devam 
ettirmekten başka çare yoktu. Yardım devam 
etti ve Birleşik Amerika Devleti Başkanı Tru-
man'ın 1947 de söylediği bir nutukla ifade etti
ğine göre yardım 20 milyar dolara yakın bir mik
tarı buldu. 

Yardım ne vakte kadar devam edecek, nasıl 
yapılacaktır? Bir sistem, bir program memle
keti olan Amerika bunu istemekte haklı idi. 
Onun için Dışişleri Bakanı Marshall, Havard 
Üniversitesinde 5 Haziran 1947 de bu işi ortaya 
atan bir nutuk söyledi. Dünya durumunun cid
dî olduğunu ve hiç de iyi şeyler vadetmediğini 
söylemekle söze başlıyan Marshall, bu işin eko
nomik mahiyeti ve bir programa raptedilmesi ge-
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reği üzerinde uzun izahat verdi. 5 Haziranda 
söylenen bu nutuk, İngiliz Dışişleri Bakanı Mis-
ter Bevin şu güzel cümlesi ile özetliyeceğim 
Marshall Plânı diye Avrupa'ya kendi kendini 
kalkındırmıya çalışsın biz de kendisine yardım 
edelim demektir. 

Bevin, Fransız Dışişleri Bakanı ile buluşarak, ev
velâ Üç Büyük Devlet Dışişleri Bakanının bu işi 
tertiplemesini kararlaştırdılar. Sovyet Rusya; 
bundan evvel kendi başkentinde altı hafta sü
ren müzakerelerin akim kalmasına sebebiyet 
vermiş olduğu için, kendisine gönderilecek davet
nameye önem verildi. 

Avrupanın ekonomik kalkınması işini üç bü
yük Devlet Dışişleri Bakanlarının gerekli he
yetleriyle beraber Paris 'te görüşmesini istediler, j 
Soviyet Rusya bunu nasıl karşılıyacaktır? Dün- ! 
ya ihtilâlini her vasıta ile gerçekleştirme prog
ramını takip edenler var. Bunların sesi Mos
kova Matbuatında derhal duyuldu. Marshall pı 
lanı, dolar diplomasinin yeni bir hilesidir. j 
Ondan, vebadan kaçar gibi kaçmalıdır. Fakat 
Soviyet Hükümetinin cevabı basiretli oldu. 
Bütün dünyada iyi tesir yapmış olan bir 
teklife karşı ret cevabı vermek güçtü, iki, üç 
gün bekledikten sonra verilen cevap 27 Hazi
randa Paris ' te toplanacak konferansa bizzat 
iştirak edeceği merkezinde oldu, ve 60 kişilik 
bir heyetle Paris'e geldi. 4 gün süren müza
kerelerden sonra konferans akamete uğradı. Mo-
lotof bu teşebbüsü Avrupa'nın ikiye bölünmesi 
ve Devletlerin iç işlerine karışma mahiyetinde 
telâkki etti, ve reddetti. Onun üzerine İngil
tere ve Fransa Dışişleri Bakanları bütün Avru
pa Devletlerine müracaat ederek kendi kalkın
maları için ne yapmak lâzımgeleceğini görüş
mek üzere Paris 'te bir konferansa davet etti, 
biz de dâhil olarak, 16 memleket bu daveti ka
bul ettiler, ve Paris'te 12 Temmuz 1948 de top
landılar. üç, dört ay çalıştıktan sonra pılân 
hazırlandı, Amerika'ya gitti, Amerika komite-
lerince tetkik edildi ve nihayet Avrupa Ekono
mik İşbirliği. Kanunu namiyle malûm olan ka
nun 2 Nisan 1948 de çıktı. Bu kanun üç tür
lü yardımı derpiş et t i : 

1. Bağış suretiyle yardım, 
2. Kredi suretiyle yardım, 
3. Peşin para ile mal almak suretiyle yar

dım. 
Yüksek Huzurunuza arzedilen Anlaşma ikin-
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ciye taallûk etmektedir. Bağış suretiyle yardım 
yiyecek ve giyeceğe taallûk etmektedir ki, onun 
bizimle ilgisi yoktur. Askerî yardımların da bu
nunla ilgisi yoktur. Bu, doğrudan doğruya kal
kınma yardımıdır. 

Tetkik buyurulmuş ve görülmüştür ki, su
nulan Anlaşmada bize 1949 Haziran ni
hayetine kadar ayrılan para kredi alarak 60 
milyon dolardır, bunun birinci kısmı 30 mil
yon dolardır. İkinci kısmı da yine aynı müddet
te bitmek üzere, gelecek Ocak ayının başında 
başlamak üzere altı aylık kredidir. % 2,5 
faizle kredi açılmaktadır, dört sene sonra yani 
1952 de faiz işlemeye başlıyacaktır ve 1956 dan 
itibaren de her sene muayyen taksitlerle ödene
cektir. 

Biz Dışişleri Bakanını dinledikten sonra, 
demin arzettiğim gibi, bu anlaşmanın olduğu 
gibi onanmasını Yüksek Meclise arzetmeye oy 
birliği ile karar verdik. Ekleri de iki tanedir, 
Birisi emre muharrer bir senettir; diğeri de ida
reci ile teati edilmiş olan mektupdan biridir. 
Mahiyetini bu suretle arzettiğim yardımın mâ
nasını da iki kelime ile ifade edeceğim. Yardı
mın mânası için demir perde arkasından gelen 
fikirleri elbette söylemiyeceğim. 16 memleketin, 
Büyük Meclise de arzedilmiş ve 10 Temmuzda 
onanmış olan sözleşmesinde de, matbuatında da 
buna verilen mâna doğrudan doğruya Avrupa'
nın devamlı, hürriyet içinde, emniyet içinde Bir
leşmiş Milletler gayeleri içinde bir barışa kavu
şabilmesi için yapılan yardımdır. 

Benim bildiğime göre Birleşik Amerika Dev
letlerinin dış siyasette prensipleri milletlerin 
kendi kaderine hâkim olması ve küçük büyük 
bütün devletlerin bağımsızlık, hürriyet ve barış 
içinde yaşıyabilmesidir. Türkiye'nin de ideali 
bu olduğu içindir ki, bunu bu kürsüden teyit 
etmek isterim, biz; bu mânada olan anlaşmanın 
Yüksek tasvibinize ermesini kararlaştırdır. 

BAŞKAN — Kemal Zeytinoğlu 
KEMAL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Muh

terem arkadaşlarım; Türk Milleti tek bir kitle 
halinde demokrasinin en ileri bir çelik kalesi ol
mak azminde ve kararındadır. Bunda hiç kimse
nin ve bütün demokrasi âleminin şüphesi olma
malıdır. Günden güne bozulan iktisadi ve malî 
vaziyetimiz muvacehesinde, üzerimize aldığımız 
vazifelerin çok büyük ve ağır olduğunu, herşey-
den evvel belirtmek ve takdir etmek zorundayız. 
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Her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri Hükü
metinin bu husustaki yardımları şayanı şükran 
ise de, diğer Avrupa devletlerine yaptıkları 
yardımlara nispetle bizim malî ve iktisadi vaziye
timiz, coğrafi durumumuz, tabiî kaynaklarıimı-
zm bakir ve zengin oluşu, rialitelere uygun bir 
şekilde ve, tam bir hassasiyetle nazarı dikkate 
alındığı takdirde, hiç de tatmin edici değildir, 
kısacası çok azdır. Bunun sebeplerini aradığımız 
ve tahlil ettiğimiz zaman, şimdi arzedeceğim 
izahattan anlaşılabileceği veçhile, bütün vebalin 
iktidar Hükümetine ait olduğu, Hükümet meka
nizmasının bunda da iyi işlememiş ve lâkaydi gös-
tirmiş bulunduğa neticesine varırız. 

Filhakika Hükümet, bizim tediye ve ticaret 
muvazenemizin hakiki durumunu ve bu durum 
karşısında yardıma olan derin ihtiyacımızı lâyı-
kiyle belirtecek yerde hayalî ve hatalı rakamlar 
ileri sürmüş ve binnetîce memleketin müstahak 
olduğu yardımı ve istifadeyi sağlıyamamıştır. 

4 Temmuz 1948 tarihinde Türkiye Cumhuri
yeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri 
Hükümeti arasında imza olunan «Ekonomik iş
birliği» Anlaşmasının ikinci madde (c) fıkrası
nın aynen şöyle olduğunu görüyoruz : 

«Parasına istikrar vermek, muteber bir kam
biyo rayici tesbit ve idame etmek, Hükümet 
bütçesini tevzin etmek, dâhilde malî istikrar ya
ratmak veya idame etmek ve umumiyetle kendi 
para sistemine karşı olan itimadı iade veya 
idame etmek.» 

Muhterem arkadaşlar; anlaşmada zikredilen 
bu esaslar karşısında taahhüt altına girdiğimiz 
malî işlerimizi ıslahı yolunda üç yıldanberî ya
pılan ikazlarımızın ne kadar yerinde olduğunu 
takdir etmemeye imkân yoktur. Her ne kadar 
bunların bir kısmı uzun zamana muhtaç ise de 
ıslaha mübaşeret sadedinde herhangi bir emare 
ve zihniyette bir değişiklik görülmemesi de ye
gâne mazeret yolunu kapamaktadır. 1949 Büt
çesi de yine tasarrufa riayetsizlik ve bir takım 
fuzuli masraflar yüzünden geçen senekinden de 
fazla, yani 260 milyon liralık bir açıkla hazır
lanmış tevzin imkânı ise aranmamıştır. Biraz ev
vel tarihini arzetmiş olduğum anlaşmanın ikinci 
maddesinin 3 ncü fıkrasında aynen şöyle den
mektedir : «Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 
ait olup Amerika Birleşik Devletleri dâhilinde 
veya Amerika Birleşik Devletlerine ait ülkeler ve
ya topraklar dâhilinde bulunan matlubatı ve 
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bunlardan mütevellit kazançları tesbit, teşhis ve 
Avrupa kalkınma programını gerçekleştirmek yo
lunda münasip şekilde istifadeye tahsis maksa-
diyle alınacak tedbirler». 

Yine bu fıkrayı yorumlayan mezkûr anlat
manın ek kısmının 4 ncü maddesinde şöyle denil
mektedir : 

«Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin ancak 
münasip tahkikat ve tetkikatından sonra ikinei 
maddenin üçüncü fıkrasına tevfikan muayyen 
ahvalde teşebbüse geçmekle mükellef olduğu 
anlaşılmaktadır.) 

Amerika'lılarm bize böyle bir mkellefiyet 
yükletmelerini tabiî görmek lâzımdır. Zira ge
çen sene merhum Maliye Vekilinin beyanatına 
nazaran 50 - 60 milyon, bir çok rivayetlere gö
re de 150 milyon dolarlık bir Türk sermayesi 
Amerika Bankalarında yatmaktadır. Bu dölâr-, 
ların Amerika Bankalarında nasıl toplanmış ol
duğu herkesin malûmudur. Bunların mühim bir 
kısmı Amerika'dan mubayaa edilen mallara faz
la fiyatla fatura tanzim etmek suretiyle, bura» 
da fatura karşılığı tediye olunan dolarların far
kından mütevellit terakümat, diğer kısmı kat 
çakçılık suretiyle kaçırılanlar, üçüncü bir kısöaı 
da gayrimeşru olarak kazanılan paraların Ame
rika'ya gönderilmesinden mütevellit teraküm 
eden dolarlardır. 

Hükümet, efkârı umumiyenin sabırsızlıkla 
açıklanmasını beklediğini bu şeni vaziyet karşı
sında istiyerek, istemiyerek lâkayıt kalmakta
dır. Hükümetin bâzı hususi menfaatleri koru
yucu olmaktan ileri geçemiyen bu hareketi ise 
zirai ve iktisadi kalkınma dâvamızda, yani bü
tün bir milleti alâkalandıran refah mücadele
mizde ancak zararlı olmaktadır. 

Tafsilâtiyle arzettiğimiz gibi, Hükümetin bu 
vadide geniş rahavet ve atalet içinde hareket 
ettiğini tebarüz ettirmiş olmakla beraber, bu ao-» 
laşmayı esas itibariyle kabul etmek hususundaki 
muvafakatimizi bildiririz. 

Muhterem arkadaşlar; tasarının tatbikatı 
üzerindeki noktai nazar ve mütalâalarımı bilâ-
hara arzetmek üzere bâzı suallerimin Sayın Hü* 
kümet tarafından cevaplandırılmasını riea ede
ceğim. 

1. — Amerika'dan mubayaa olunacak tarım 
alet ve makinelerinin bir kısmının tüeoar ve bir 
kısmının da Zirai Donatım tarafından getiril* 
meşinin sebebi nedir? 
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2*. — Getirtilecek makinelerin hangi firmala

ra verildiği, müracaat edip de kabul edilmiyen 
tüccar var mıdır, ne kadardirî* 

3. — Hûsusir teşebbüsler ve Donatım tara
fından getirtilecek tarım aletleri çiftçiye nasıl 
intikal* ettirilecektir?" Yâni, peşin mi, veresiye 
mi î* Veresiye verildiği takdirde kaç senede ve 
kaç taksitte alınacaktır, faizi var midir? 

4. — Ziraat Bankasına sermaye olarak yatı
rılacak paraların çiftçiye ikrazında yüzde kaç 
faiz,alınacaktır? Yani yine. bankanın faizine mi 
tâbi. olacaktır? 

5. — Tarım aletlerinin çiftçiye intikalinde, 
parası olmıyan hakiki ihtiyaç, sahibi çiftçilere 
nasıl, muamele, yapacaklar? 

6* — Veresiye, işjerinde, tüccar, ve Donatım 
Kurumu, ne, gibiımuamele yapacaklar? Yani 
kurum idare masraflarını da ilâve edecek mi* 
dir? 

7. — Tüccarlara verilecek kârm; Tarım Ba
kanının. son defa zannediyorum, dünkü Ulus ga
zetesine yaptığı beyanata göre, tüccar eline sa
fi olarak 3 kuruş 6Ü santim kâr geçeceğini bil
dirmektedir.. Bu, yatırılan sermayeye göre mi, 
yoksa mubayaa bedeline göre mi? 

Çünkü, malûmu âliniz tüccarlar bunları geti
rebilmek için %25 nispetinde bir depozito ya
tırmaktadırlar. Fakat %25. karşılığında* malı 
sattığı bedel üzerinden bu. kâr veriliyorsa bu, 
3K &X kârın dört misli kâr veriliyor demektir. 
Tavzihini rica. ediyorum. 

Dr. aMM ALÎ DÎIiBMRB (Bize) — Bunlar 
san kardeşim Kemal Bey. 

BAŞKAN — Dr. Sadi Irmak. 
Dr. SADÎ IBMAK (Konya) — Muhterem ar

kadaşlar; önümüzdeki tasarmın bir mânevi cep
hen Mr d» maddi tarafı vardır. 

Mânevi yönden Türkiye'nin cihan barışında 
tatg&n işgal etmekte olduğu kilit noktası vazi
yetinin »dostlarımız tarafından anlaşıldığını gös
termesi itibariyle kıymetlidir. öteyandan bu ki
lit mevkiinde oturan milletin Cihan Barışma 
daha geniş hizmette bulunabilmesi için Millî 
Ekonomisinin bilhassa tarım ve endüstri ve ma-
daı yönlerinde gelişmesi zaruretinin de dostları
mı» taraftndan kavranmış olması memnuniyete 
şayandı?. 

Maddi yönden memleketimizin bu durumu 
ve ihtiyaçlarımızın genişliği, imkânlarımızın he- [ 
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men hudutsuz denecek dereeede genişliği karşı
sında bugünlük sağlanabilmiş olan krediyi kifa
yetsiz bulmak mümkündür, hattâ lâzımdır. Fil
hakika memleketin bu iki alanda, endüstri ve 
tarımda kalkınması için eenehi kredisina ve ya
bansı ilim ve tekniğe ihtiyacımız au götürmez 
bir. hakikattir. Yeter ki, bu kredi mânevi ve 
maddi şartları bakımından şartlarımıza ve pren
siplerimize uygun olsun. Mânevi şartı bakımın
dan memlekette her hangi bir imtiyaz ifade et
memesi, maddi şart bakımından da faizlerinin dü
şük ve tediye taksitlerinin geniş- olmasıdır. Bu 
iki şartın da bu tasarıda tahakkuk etmiş oldu» 
ğunıı görmekteyiz. Bu itibarladır ki kredinin 
prensip olarak kabulünde teceddüt edilemiyeefe» 
ği. kanaatindeyim. 

Bugünkü ihtiyaçlarımıza kifayetsiz olan İm 
kredi hususunda bu krediyi bize açanlara, olan 
şükranlarımızı ifade ederken bir ümidimizi d* 
açığa, vurmak istiyoruz. Nitekim bu ümit esasen 
tasarının, anlaşmayı ruhunda ve satırları arar 
smda gizlemekte olduğu gibi dostlarımızın, bura
ya gelen, salahiyetli Devlet adamlarının beyanla
rından da açıkça görülmektedir. Bunlara, na
zaran bu kredi Türkiye 'nin alabileceği kredinin 
son haddi asla değildir, Bu siparişler zamanın
da yapılır. Ve bizim ve dünyanın arzu ettiğimiz 
şekilde mahalline sarf edilmek imkânları gerçek
leşirse şüphe etmiyoruz M, kredi yeni ihtiyaç
larımız karşısında genişletilecek ve artırılacak^ 
tır. Bütün Hükümetlerin de bu istikamette ön
lerine gelecek her fırsatı kullanmaları elbette 
bir vazifedir. 

Arkadaşlar, esas itibariyle kanunda iç içe iki 
ayrı mevzuu belirmektedir. Bunlardan birisi bju 
kredi anlaşmasının R M. Meclisince onanması* 
diğeri esas itibariyle bundan ayrı olan hüküm, 
kredinin nasıl kullanılacağı ve nasıl realize edi
lebileceğine ait hükümlerdir. Fakat mevzu çpjş 
aceledir arkadaşlar. 

Hükümetçe, Kasım ayında hazırlanabilmiş 
olan tasarı, Meclise Aralık ayının sonlarında 
geldi ve bütün kredinin gerçekleşebilmesi, fiil 
haline gelebilmesi için de, önümüzde çok kısa-

bir zaman kalmıştır. Yani Haziran ayı sonunda 
realize edilecek sipariş üzerinde hiçbir hak ve 
iddiamız olmıyacağı sarahaten görülmektedir. 
Bu itibarla tasarının daha önce Meclise gelip, 
siparişlerin daha evvel başlaması imkânının hâ
sıl olması çok temenniye şayandı. Onun için 
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bundan sonraki teşebbüs! remizde çok acele et
mek vıziyet İndeyiz. Bununla beraber arkadaş
lar ; her tüvjü istıcaıe rağmen do birkaç noktayı 
asla gözden uzak tutamayız 

Memleketimizin tarım alanında, tekniğe, 
olan ihtiyacı birçok zamanlar hissedilmiştir. Bu 
yalnız millî istihsali çoğaltma dâvası değildir. 
Aynı zamanda köy ailesinin kurulması ve kur
tarılması dâvası olduğu için muhtelif devirler
de, hattâ Cumhuriyete takaddüm eden devirler
de bile tarımda teknikleşme tecrübe edilmiştir. 
Şu ciheti de aydınlatmak lâzımdır : Şimdiye ka
dar girişilen bu teşebbüsler umulan neticeyi ver
mekten uzakta kalmıştır ve yine esefle kaydet
mek lâzımdır ki en güzel emellerle memlekete 
getirilen ziraat makinelerinin yer yer makine 
mezarlıkları yığını teşkil ettiği birer vakıadır. 
Elbette mazinin bu hazin derslerinden istifade 
edeceğiz. 

Hatıra gelecek ikinci nokta : Muhtelif vesi
lelerle arkadaşlarımın da temas ettiği gibi köy
lüye bunu en ucuz bir maliyetle nakledilebilme-
si olduğuna göre köylüyü donatmak için kurul
muş bir Kurumumuz bulunduğuna nazaran aca
ba tüccara verilecek paydan tasarruf etmek 
mümkün değilmi idi? Filhakika bu maksatla 
kurduğumuz bir teşekkül vardır. Bu teşekkül 
hedeflerine tam olarak varamamıştır. Bu hu
sustaki sebeplerden biri de Kurumun muhtaç ol
duğu ana sermayenin bir türlü eline tam olarak 
verilememiş olmasıdır. Binaenaleyh Kurum bu 
vazifesini tam ve kâmil olarak ifa etmezse bun
da kendimize düşen payı üzerimize almamız 
ve bunun çarelerine bir an evvel bakmamız ica-
bedecektir. Çünkü »dâva, yalnızca muayyen ma
kineleri memlekete getirmek değildir. Onları ha
kiki ihtiyaç erbabına ve hakiki istihsal sahala
rına vermek olduğuna göre elbetteki bir devlet 
kurumunun, teşkilât ve istatistiki malûmat ba
kımından, bir tüccar veya tüccar grupundan çok 
önde gelmesi icabeder. 

Hatıra gelir ki Amerika'lılar liberal rejimle
ri dolayısiyle belki tüccardan tüccara olan ticari 
münasebetleri tercih ederler. Fakat biz Zirai Do
natım Kurumunu aynı zamanda tüccar olsun diye 
kurduk. Donatım Kurumu, ahden ve hukukan 
bir tüccardır devlet onu ancak murakabe eder. 
Ve kolaylığı, genişliği haiz olsun diye de kendi
sine hükmi şahsiyet de verilmiştir. Şu halde böyle 
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bir siparişi tercihan bu Kurumun yapması için 
sebepler vardır. 

Eğer tüccar mutlaka ortaya girecekse Ameri
kan ticari ananelerine göre, hangi yoldan sipariş 
edilirse edilsin o firmanın Türkiye mümessilime 
mutlaka kendi komüsyonlarmı vermek olduğuna 
göre ayrıca böyle bir komüsyon vermek külfetine 
katlanacak mıyız? Yoksa mevzuubahis olan tüccar
lar daha ziyade Amerika firmalarının buradaki 
mümessileri midir? Bunun da bu kürsüden açık
lanmasını rica edeceğim. 

Makine mezarlıkları yapmamak için şüphe
siz yapılması zaruri olan işler vardır. Tamirha
ne, depo ve eleman. Bu 3 unsur teşekkül etme
den makine amelî bir kıymet ifade etmez. Şim
di tüccar veya kurumun getireceği bu makinele
rin tamir işlerini yapmak için hazır mıyız? Mü
cehhez miyiz ? Bu makineler Hazirana kadar ge
leceğine göre önümüzdeki hasat mevsiminde 
bunları işe sokmak için hazırlığımız var mıdır? 
Eğer tüccar bu nevi hazırlıklarla da mükellef 
tutulacaksa acaba bu hususları yapmıyacaklara 
karşı kâfi müeyyidelerimiz var mıdır? Bunun 
da burada açıklanmasını rica ediyorum. 

Sonra mühim gördüğüm bir nokda da şudur 
arkadaşlar; esasen 2,5 milyonluk çiftçi ailesin
den terekküp eden bu Türk topraklarında kal
kınmasına bilhassa ehemmiyet verdiğimiz sınıf, 
orta ve küçük çiftçi sınıfıdır, esasen büyük iş
letmeciliği yapanlar biz de birkaç kişiden ibarettir. 
Küçük ve orta çiftçi sınıfının kalkınması bizde 
mühim bir mesele teşkil eder. Asıl dâva da bu
dur. Ne yapalım ki, küçük ve orta işletme sa
hiplerini de kâfi sermayeye sahip değillerdir. 
Acaba getirilecek makinalardan kalkınmalarını 
bilhassa milî dâva olarak ele aldığımız bu sınıflar 
için fayda sağlamak hususunda ne düşünülmüş
tür? Elbette ki, hatıra süratle bir kooperatifleş-
tirme gelir ve mevcut kooperatifleri de bu işi 
yapacak bir kudrete süratle ulaştırmak gelir. 
Çünkü makinalar şehirde bâzı mutavassıt ve 
tüccarların eline geçer ve bunlar bu makinaları 
köylüye muayyen kira mukabilinde verirse he
deflerimizin bir kısmını kaybetmiş oluruz, ziraî 
maliyet gene yüksek olmakta devam eder. Hal
buki büyük dâva, dünya istihsalinde yerimizi al
mak ve dünyaya ihracat yapmaktır. Bu itibarla
dır ki, makinelerin mümkün olan ucuzlukla biz
zat müstahsilin eline geçmesi ve mutavassıt şa
hısları zaruri ise bunları asgari hadde indirmek 
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lâzımdır. Bunun içindir ki, kooperatiflerin faa- I 
liyete geçmesi ve bu suretle bir çalışma progra- I 
mı yapılmasına lüzum vardır. Bu arzettiğim 
noktaları tekemmül ettirmek kayıt ve şartı altın
da memleketimizin muahedeler ve mânevi alanda 
dünyaya karşı taahhüt ettiği barış unsuru olmak ı 
vazifesini daha kuvvetle ifade edeceğine biz emi
nim ve dostlarımızın da emin olmasını isteriz. 

Bu ilk ve âdeta bir nevi deneme mahiyetinde 
olacak olan krediyi realize ettikten sonra yani ta
leplerde bulunmak imkânını elde edeceğiz. Çün
kü, Türkiye'nin bu nevi kalkınma kredisine olan 
ihtiyacı çok geniştir. Birçok sahaları henüz 
boştur. 

Bu itibarladır ki, krediye bilhassa bu şartlar 
altında, yani düşük faizli ve uzun vadeli krediye 
büyük miktarda ihtiyacımız vardır. 

Bütün bu noktaların ehemmiyetle göz önünde 
bulundurmasını Hükümetten rica ediyorum. 

BAŞKAN — Hıfzı Oğuz Bekata. 
HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muh 

terem, arkadaşlar; Hükümetimizle Amerika Bir
leşik Devletleri Hükümeti ajanı sıfatiyle hareket 
eden Export - împort Bankası arasındaki 30 
milyon dolarlık kredi anlaşmasını bir başlangıç 
olarak memnuniyetle telâkki ediyoruz. 

Yalnız, tasarı dikkatle gözden geçirilince, ge
rekçesi dikkatle okununca bu tasarının arzettiği 
esas prensipin ikiye ayrıldığı sarahatle görülü
yor. 

Bunlardan birincisi; müstacel mahiyet taşı
yan ve hakikaten kanuniyet kesbetmesinde gerek | 
Hükümetin ferahça harekete geçmesi, gerekse 
vâki olan anlaşmanın biran önce yürürlüğe gir
mesi bakımından onanmasına; yani yapılmış bu 
lunan kredi anlaşmasının tasdikına mütedairdir. 

Bu kısmı tasarının birinci maddesi Hükü- I 
metle Export - împort Bankası arasındaki 30 j 
milyon dolarlık anlaşmanın tasdikini, son iki { 
maddede bunun yürürlük tarihini ve Bakanlar j 
Kuruluna ait olan yürütürlük salâhiyetini ifade i 
etmektedir. ! 

Diğer maddelere gelince; görüyoruz ki, bu 
maddeler, memleketimizin tamamen iç bünyesine | 
taallûk ediyor. Yani arkadaşlarım belki konu
şulacak, aydınlanacak, vuzuha varılacak taraf-
lariyle üzerinde durmaları icabeden kısımları ih
tiva ediyor. Bunlar ise bu, kredi ile nelerin ge
tirileceği, kimlerin getireceği, ne suretle getiri- | 
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leceği, kredinin nasıl kullanılacağı ve buna mü
tedair olan Hükümet yetkileridir. 

Bugüne kadar buna benzer tasarıların Yük-
sök Meclisten geçişi ve gördüğümüz kanun tek
niği şöyle idi: Hükümetimizle filân Hükümet 
arasındaki şu tarihli anlaşma tasdik edilmiştir. 
ikinci maddesi; bu kanun filân tarihte yürürlü
ğe girer; üçüncü madde; bu kanunu Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

Halbuki burada iki ayrı prensip birleştiril
miştir. Birisi; iç bünyeye, diğeri dış bünyeye 
ait olan hususiyet bu tasarıda bir araya getiril
miştir. Onun içindir ki, arkadaşlarımız, ister is
temez bu iç bünyeye ait kısım üzerinde durmak 
tadırlar ve duracaklardır. Bunun için düşündü
ğüm gerek kanun tekniği bakımından, gerekse 
bugüne kadar çıkan bu tarzdaki kanunların em
saline uygunluğunu temin bakımından işin ma
hiyetine ve asıl onanmasına taallûk eden tasdik 
maddesini müstaceliyetle nazarı itibara alalım. 
Eğer Yüksek Meclis müsaade ederse tasarının 
birinci maddesiyle yani tasdik maddesi ile yürür
lük maddesini ve Bakanlar Kurulunun yürüte
ceği hakkındaki maddeyi kabul edelim. Ayrıca 
iç bünyemize taallûk eden; nasıl getirileceği, ki
min getireceği, getirenlere yüzde kaç komüsyon 
verileceği, verilsin mi verilmesin mi gibi üzerin
de konuşulması mümkün v^ tenevvüründe güç
lük olan ve birinci maddenin nezaketiyle şu an
da kabili telif olmıyan diğer maddeleri ayıralım, 
böyle mütalâa edelim ve bu suretle birinci kısmı 
çıkaralım, öteki hususa mütaallik olan kısmı 
ise, bu kanunun tatbik sureti ayrı bir kanunla 
tanzim ve tesbit edilir, diye bir maddei kanuniye 
koymak suretiyle bilâhara bu mevzuda daha ra
hat ve daha iyi tenevvür ederek konuşmak imkâ
nını bulalım. Mevzuun ehemmiyeti ve nezaketi 
bakımından bunu böylece ikiye ayırmayı lüzum
lu gördüm ve bunun için bir önerge hazırladım. 
Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Efendim; 
esasen Geçici Komisyonda da benden evvel konu
şan arkadaşımın fikrini ileri sürmüş ve kanun 
tekniği bakımından üçüncü devletlerle bundan 
sonra da akdedeceğimiz birtakım mukavelelerin 
tasdikini bu şekle çevirmenin memleketin menfaa
tine uygun olmadığını ve bunun bâzı hallerde de 
suizanlara ve suitefehhümlere yer verebileceğini 
arzetmiş ve kanun, tasarısı altına da bir şerh koy
muştum. 

* 
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Esasen kanun tasarısının üzerindeki yazı ile, 

muhteviyatı arasında da bir münasebet yoktur. 
«Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ameri

ka Birleşik Devletleri Hükümeti Ajanı sıfatiyle 
hareket eden Export - împort Bankası arasında 
akdedilen 30 milyon Dolarlık Kredi Anlaşması
nın onanmasına dair kanun tasarısı ve Geçici Ko
misyon raporu» denilmektedir. Yüksek Huzuru
nuza sunulan kanun tasarısı, muhtevası birbirin
den ayrı mahiyette olan iki mevzuu birleştirmiş
tir. 

Birincisi; üçüncü Devletlerle akdedilen bir 
mukavelenin onanması, ikincisi; yani diğer bütün 
maddeler, bu kredilerin iç memleketimizde, sı
nai kalkınmamız ,için nasıl kullanılabileceğine 
mütedairdir. 

Arkadaşlar; biliyorsunuz İkinci Dünya Sava
şından sonra, Birleşik Milletler Bloku meydana 
geldi. Bunlardan bilhassa harbden zarar gören
lerin biran evvel kalkınmaları için Amerika Bir
leşik Devletleri Hükümeti 6 milyara yakın bü
yük bir kredi sağladı. Bu, Birleşik Amerika Dev
letlerinin büyük bir fedakârlığı idî. Böyle bir 
fedakârlığa katlanan Devlet haklı olarak bu pa
raların nerelere sarfedilmesi lâzımgeleceği üze
rinde titizlikle durmak hakkını ileri sürebilir. Ve 
yine milletlerin kalkınmasına esas alman bu kre
dilerin sarf yerleri hakkında da gösterdiği t i 
tizlik karşısında Birleşik Milletlere iştirak eden 
bütün milletler geniş bir anlayış gösterebilirler. 
Aneak bendeniz şuna işaret etmek istiyorum ki, 
şu kredi sistemi ve nizamı ile 16 Devletle birlik
te Türkiye de yeni bir gidişi, memleketin hayrına 
olarak kabul etmiş demektir. Bunu yüksek na
zarlarınıza aızetmeyi faydalı buluyorum. 

Arkadaşlar; bu kredinin asıl mânası; millî 
ekonomi kudretini, istihsal kabiliyetini yükselt
mek ve 16 -milletten mürekkep Birleşik Devletle
rin idealine hep beraber icabında savaşmak su
retiyle koşmak için bizi takviyeden doğmuştur. 
Hal böyle olunca; millî savunma kudretinin yal
nız şu veya bu silâhları tedarikle değil, memle-
ket-ekonomisinin ana hatlarının da takviyesiyle 
mümkün olduğunu düşünmek lâzımgelir. Şayet 
bu krediyi biz yerine sarfeder ve millî ekonomi
mizi gerektirdiği kadar sağlamlaştırabilirsek, Bir
leşmiş Milletlerin gayelerine ulaşmadaki kudre
timiz millî savunma kudretimiz daha çok artar. 

Sayın dostumuzun, Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümetinin bu yardımını şükranla kar-
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I sıkmakla beraber bunun bugünkü miktariyle bir 

sembol şeklinde telâkki edilmesi lâzımgelir. Bunu 
biz bir başlangıç addetmekteyiz. 

Bakınız arkadaşlar Zonguldak Havzasının 3 
J sene sonra verimini % 20 artırabilmek için bu

günden 60 milyon dolarlık envestismam yerine 
koymamız lâzımgelir. Halbuki bu paradan.bu
gün ayırabileceğimiz miktar §imd^e:feadarkl is-

I tihsalimizi devam ettirebilmek gayesine matuftur. 
Bendeniz hakikaten büyük bir ideal .uğruna yap
tığı bu büyük f edakârlıklara karşı memleketimi
zin şükranını ifade ederken Türkiye gibi bir 
memlekete yani istihsal kaynakları hudutsuz de
nilecek kadar geniş bir memlekete böyle sembolik 
ölçüden daha çok yardım yapmalarını yine Birle
şik Milletlerin gayesine ulanması bakımından lü
zumlu ve faydalı görürüm. (Bravo sesleri). 

SADÎ BEKTER (İstanbul) — Değerli arka
daşlarım; huzurunuza getirilen kanun tasarısı 
esas bakımdan bir borçlanma anlaşmasının 
tasdiki ve netice itibariyle de bir borçlanma ka
nunudur. Bu zaviyeden mütalâa edilince,, ka
nunun hazırlanış tarzında bu esas hükümlerle 
beraber arkadaşlarımızın işaret buyurdukları 
diğer mütef erri hususat da mevcut bulunmak
tadır. 

Bendeniz bir borçlanma yükü altına girer-
ken evvelâ bu bozeu nasıl kullanacağımızı iyice 
tesbit etmek lüzumu üzerinde durmayı bir ıza-
ruret bilirim. Bunu şu itibarla da zaruret bili
rim ki, bu borçlanma bir iç borçlanma da de
ğildir. Taahhütlerimiz arasına dolarla ödemeyi 
icab ettiren bir yük koymaktayız, öyle olunca 
buna sarf edeceğimiz yeri tâyinde de bu cephe-
siylo hassasiyet göstermek pek tabiîdir. Binaen
aleyh kanunun evvelâ heyeti umumiyesi hak
kında kanaatbahş bir neticeye varmak için şu
nu bilmemiz lâzımdır; biz bu kredi anlaşması 
neticesinde elde edeceğimiz parayı hangi mak
satlara tahsis, edeceğiz? Deniyor ki; 12 milyon 
doları tarım için, 18 milyon doları ektmomi 
işleri için sarf edeceğiz. Tarım için, şu kadarı 
traktör, şu kadarı kimyevi maddeler için sar-
fedilecektir. Ekonomide de şu kadarı santral 
için, şu kadarı da bilmem ne için sarf edilecek
tir. 

Şimdi, traktör getireceğiz. Sadece traktör 
getirmek midir maksadımız, yoksa getirilecek 
traktörlerle yapacağımız işleri tâyin etmiş bu-

I lunmakta mıyız? Binaenaleyh muayyen ödenek 
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safhasına intikal ettiğimiz zaman bu işe sarfet- ı 
tiğimiz para bize, bir bakımdan memleket istih
salinde maliyeti ucuzlatıcı tesirleri nasıl yapa- I 
çaktır vo ondan sonra tediye muvazenemize te
siri ne olacaktır ki, dolarla olan taahhütlerimi
zi karşılamak hususunda bir genişleyiş temin 
etsin. 

Diğer bir cephesiyle iş, bir karşılıklı yardım j 
plânının mahsulü. Bu karşılıklı plânın mahsulü 
olması itibariyle de icap eder ki, biz bunlarla 
öyle bir istihsal kabiliyeti kazanalım ki, kalkın
masını istediğimiz camiaya faydalı malzeme 
sağlıyalım. Ve onlarla, dünya fiyatlarına reka- j 
bet edebilecek bir fiyat seviyesinde malzeme 
sağlayalım. Bu noktanın esaslı bir plân dâhilin
de mütalâa edilip edilmediğinin aydınlatılması 
bilhassa kanunu kabul ederken izhar edeceği
miz kanaatlerimizin tâyininde büyük bir fayda 
temin edecektir. 

Bu ciheti rica ettikten onra, anlaşmanın, ka
nunun diğer maddeleriyle bildirilen hükümler
de borçlanma kanunu olduğuna göre, bâzı malî 
hükümlerin de yer alması icebedeeeği anlaşıl
maktadır, bence. Bu, alelade bir anlaşmanın 
tasdiki kanunu değildir, ayın. zamanda bir borç
lanma kanunudur. Binaenaleyh bir tarafı ile de 
malî ifadesi vardır. Eğer hükümet bu malî esas
ların bugün yer alması neticesine varırsa ka
nunda ve ancak bu mekanizmanın işlemesi bu 
malî hükümlerle beraberce kabulüne bir zaruret 
getirirse o takdirde bunların buradan çıkarıl
ması doğru olmaz. Ancak bu hükümlerin; sı
rası geldiği zaman 3 ncü maddede arzedeceğim, 
yeni bir tarzda mütalâa edilmesi ve bizi şimdi
den ileriki anlaşmalar için angajmana sevkede-
cek bir vaziyete sokulmaması lâzımdır. Bende
niz esas itibariyle kanunun bizim ekonomik kal
kınmamız bakımından hakikaten muhtaç oldu
ğumuz uzun vadeli dış krediyi temin etmiş ol
ması keyfiyetinden memnuniyetle bahsedece
ğim ve kanunun bu noktadan da müzakeresinin 
isabetli olacağını arzedeceğim. 

BAŞKAN — Hüseyin Ulusoy. (Yok sesleri) I 
Sedad Çumralı. ! 
SEDAD ÇUMRALİ (Konya) — Maddelerde 

konuşacağım. 
DIŞİŞLERİ BAKANI NECMETTİN SA

DAK (Sivas) — Sayın Milletvekili Kemal Zey-
tinoğltı Amerika'dan alacağımız 60 milyon do- » 
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lârlık krediyi az bularak bunun az olmasının 
kusurunu Hükümete yüklediler. 

Marshall Yardım puanının tatbikma başlan
dıktan itibaren, geçen Temmuz başında Birleşik 
Amerika Devletleri ile İktisadi İşbirliği Anlaş
masını imza ettiğimiz ana kadar, bu yardım me
selesi üzerinde Amerika ile temas bakımından 
Dışişleri Bakanlığınız meşgul olduğu için sade
ce bu noktaya cevap vermek istiyorum. 

Yüksek malûmunuz olduğu üzere, geçen yıl 
Marshall Yardım Pılânı tevziatı ortaya çıktığı 
zaman Türkiye yardım görmiyen memleketler 
arasında bulunuyordu. Ozaman yine sayın mu
halefet arkadaşlarımız, Türkiye 'nin yardım gör
miyen memleketler arasında bulunmasının se
bebini Hükümetin beceriksizliğine atfettiler. 
Bir sual takriri üzerine yüksek huzurunuzda 
geçen sene Marshall Pılânı hakkında uzun uza-
dıya izahat verirken arkadaşlarıma bu hüküm
lerinde acele ettiklerini söylemiştim. Filhakika 
acele ettikleri zamanla anlaşıldı. Hiç yardım gör
miyen memleketler arasında bulunan Türkiye 
bugün 60 milyon dolar yardım gören memleket
ler arasındadır. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Çok azdır, Yu
nanistan'ın yarısı bile değildir. 

DIŞİŞLERİ BAKANI NECMETTİN SA
DAK (Devamla) — Hatırlarsınız ki, geçen iza
hatımda arzettiğim gibi, belki muhterem ar
kadaşım vakit geçtiği için unutmuşlardır, Mars
hall Yardım Pılânı ortaya atıldığı zaman ve 
biz Türkiye hiç yardım görmiyecek memleket
ler sırasında bulunduğu zaman Birleşik Amerika 
Devletleri makamları ile yaptığımız temaslarda 
bize verilen cevap şu olmuştur: « Marshall yar
dım plânı memleketlerin iktisadi kalkınma 
plânlarına yardım için değildir. Marshall yar
dım plânı; harbe girmiş, harbde yıkılmış olan 
memleketlerin yeniden inşaası plânıdır. Türki-
yenin ekonomik ihtiyaçlarını takdir ediyoruz, 
fakat Türkiyeye ekonomik ihtiyaçları için yar
dım etmek Marshall plânı prensipine muhaliftir* 
Bizini aldığımız cevap bu olmuştur. Geçen 
sene arzetmiştim. 

Bu temaslardan sonradır ki Birleşik Amerika 
Hükümetine Türkiye'nin iktisadi kalkınması 
Türkiye durumunun sağlamlığı Millî Müdafaası
nın kuvveti bakımından zaruri olduğunu anla
tarak ve Türkiye'ye yardım edildiği takdirde 
Türkiye zirai ve ekonomik istihsalâtmı artırarak 
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Marshall plânına dâhil 16 devlete yardım edecek 
vaziyete girmek suretiyle Marshall plânının esas 
gayesini tahakkuk ettirecek bir memleket olduğu
nu anlatmak suretiyle arkadaşınım dediği gibi 
lâalettayin yanlış ve noksan rakamlarla malûmat 
vererek değil, gayet mükemmel malûmat ve ra-

* kamlar vererek, Amerika Birleşik Devletleri 
makamlarını iknaa muvaffak olduk, hiç yardım 
görmiyen bir memleketten, 60 milyon dolarlık 
bir yardım sağlanan bir memleket olduk. Azdır, 
evet bunu biz de az bulduk. Fakat niçin, niye 
azdır % Bizim memleketimiz 600 milyon dolarlık 
krediyi kullanabilir mi, veyahut 100 milyon do
larlık bir kredi sağlansaydı daha iyi olmaz mı idi? 
Hiç şüphesiz daha iyi olurdu. Biz de daha fazla 
istedik, Amerika Birleşik Devletlerinin Malî ve 
Hariciye Makamlarını harekete getirecek bir 
manivela elimizde olmadığı için, bütün ikna ka
biliyetimizi kullanarak ve lâzımgelen malûmat 
ve istatistikleri vererek, nihayet bu dereceye vâ
sıl olduk. 

Arkadaşım, Türkiyenin malî durumunun kö
tülüğünün, Bütçesinin bozukluğunun, paramı
zın istikrarsızlığının, bu yardımın azlığına sebep 
olduğunu söyledi. Teferruata girmek salâhiyetim 
haricindedir. Yalnız şunu arzedeyim ki; Yüksek 
Mecliste, geçen sene Türkiye'ye yerdim hakkında 
çıkarılan ufak bir plânın mühim parçalarını 
huzurunuzda okumuştum. Amerika teknisyen
lerinin Türkiye için yazdıkları bu plânda Tür
kiyenin sıkıntılarının başlıca sebebi evvelâ Millî 
Müdafaa kuvvetlerinin masrafının çokluğunda 
bulmuşlardır; saniyen Türkiye parası sağlam, 
iktisadiyatı düzgün, bütçesi denk bir Devlettir, 
yardıma ihtiyacı yoktur demişlerdir. 

Yardımın azlığına gelince; Yüksek Meclise 
bâzı rakamlar okuyacağım. Filhakika Amerika 
Birleşik Devletleri dört senede yirmi milyaı 
dolar gibi bir parayı sarf etmiye karar vermiştir. 
Türkiye Cumhuriyeti gibi ihtiyaçları hudutsuz 
ve kendisi ile iş birliği muhakkak olan bir dev
lete Birleşik Amerika Devletlerinin bir senedo 
60 milyon dolar kredi vermeleri biraz az görü
lür. Fakat diğer memleketlere verilen kredi mik
tarını arz edeceğim. Büyük rakamlara bakıldığı 
zaman hakikaten bu rakam az görülür. 

Fakat şunu arzedeyim ki, Amerika'nın 16 
Devlete yaptığı yardım iki türlüdür birisi hibe, 
birisi de kredidir. Hibe yardımı doğrudan doğ
ruya istihlâk maddelerine aittir, aç kalan mem-
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leketlere yiyecek yardımıdır ve bunun karşılığı 
yoktur. Kredi ise, bildiğiniz gibi ekonomik ve 
construction işlerine ayrılan paradır. Binaena
leyh Türkiye hiçbir zaman Amerika'dan hibe 
mahiyetinde bir yardım istememiştir, yiyecek 
maddesi istememiştir ve aramızda böyle bir ko
nuşma olmamıştır. 

Belçika Lüksemburg bir senede 250 000 000 
dolar almış bunun 200 000 000 doları hibe ve 
50 000 000 doları da kredidir. 

Danimarka bir senede 110 000 000 dolar al
mıştır. Bunun 80 000 000 doları hibe, 25 000 000 
doları kredidir. 

Fransa 989 000 000 dolar almış bunun 
819 000 000 milyonu hibe, yani Fransa'ya gön
derilen istihlâk maddeleri kıymeti 70 000 000 
doları da kredidir. 

îrlânda senede 79 000 000 dolar almıştır. 
Bunun 19 000 000 doları hibe, 60 000 000 dola
rı kredidir. 

İtalya'ya 601 milyon dolar senede yardım. 
Bunun 551 milyon doları istihlâk maddesi ola
rak hibe, 50 milyonu kredi. 

Holânda 496 milyon dolar; bunun 401 mil
yonu hibe, 90 milyonu kredi. 

Norveç; 84 milyon dolar, 49 milyon doları 
hibe, 35 milyon doları kredi. 

Türkiye'ye 50 milyon dolar kredi. 
Arzettiğim bu rakamlar gösteriyor ki, sene

lik yardım yekûnuna bakınca gayet kabarık 
olan ve Türkiye'ye nazaran yüksek gibi görü
nen miktarlar, bu memleketlere yapılan yar
dımlar olup harbden harap olmuş yiyecek sıkın
tısına mâruz kalmış memleketlere verilen is
tihlâk maddeleri bedelidir. Türkiye'ye yapılan 
yardımla arzettiğim rakamlar arasındaki fark
lar büyük olmakla beraber büyük nispetsizlik 
yoktur. Arzedeyim ki, bu yardım bize kâfi ge
lecek ve bundan başka fazla bir şey istemiyece-
ğiz demek istemiyorum. Daha fazlasına ihtiyacı
mız vardır ve bunun için teşebbüsler yapıyoruz. 
Alacağımız yardımdan yapacağımız istifade 
şekline göre bundan sonraki yardımlardan da 
faydalandıracağımızı ümit ediyoruz. 

TARIM BAKANI CAVÎD ORAL (Seyhan) 
j — Muhterem arkadaşlarım; bu Marshall plânı 
I tatbikatı göründüğü gibi kolay olmıyan bir şey

dir. Bir kere vaziyet şudur : Amerika Hüküme-
I t i diyor ki, benim Avrupa'ya yapacağım yar-
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dım karşılığı 75 milyon dolarlık kredi açtım. Bu 
75 milyon dolar mukabili yardım yapacağım 
memleketler Amerika'dan traktör ve ziraat 
makine ve aletleri alabilir. Ancak bu vasıtaları 
temin için Amerika Hükümeti bir mükellefiyet 
kabul etmez. Amerika liberal bir memlekettir, 
fabrikaları çalışmaktadır. Her memleket doğru
dan doğruya fabrikalarla temas edecek, fabri
kalarla pazarlık yapacak, anlaşacak ve oralar
dan bu traktör ve makineleri temin edecektir.. 
75 milyon dolar içinde, başta Fransa, 16 milyon 
dolar, ikinci olarak 11 milyonla Türkiye gel
mektedir. Şu halde Türkiye, yalnız bu 11 milyon 
dolar içinde beş buçuk milyon dolarlık malze
meyi de Kanada'dan temin edecek vaziyettedir. 
Bu 11 milyon dolarlık malzemeyi temin etmek 
için Türkiye doğrudan doğruya Amerikan fab
rikalarına müracaat edip onlardan alıp getire
cektir. Vaziyet bu kadar açıktır. 

İkinci mesele, tamamen dolar sahasına in
tikal ettirilmiştir. Yani dolar mukabilinde Ame
rika ve Kanada'dan alınacaktır. Bu da sarih bir 
hakikattir. 

Arkadaşlarım; müddet daralmıştır. Bu vazi
yet karşısında bir kerre, bizim için esas olan, 
gelecek traktörlerin maliyete yakın bir fiyatla, 
yoksul olan, yardıma muhtaç olan, sıkıntısı he
pimizce malûm olan müstahsıla, köylüye intikali 
meselesidir. Bu hususta âzami gayret sarfettiği-
mize emin olabilirsiniz. 

Size açıkça şunu ifade edeyim ki; iki aydan-
beri bu müstahsil zümreyi kayırmak, korumak 
kastiyledir ki, mütemadiyen tüccarlarla münaka
şa ve mücadele halindeyiz, arkadaşlar. 

Amerika'nın birçok firmaları vardır. Biz bu 
yardımı, tesbit edilen yardımı haber aldıktan 
sonra gazetelerle ilân ettik, dedik ki, Amerika'
dan getirteceğimiz traktör ve sair malzemeyi ge
tirmek istiyen firmalar Tarım Bakanlığına mü
racaat etsinler. 

Fakat bunu yaparken derhal Bakanlıkta tek
nik bir komisyon teşkil ettik. Bu teşkil ettiği
miz komisyon, tarım aletlerinden ve tarım ma
kinelerinden anlıyan ve memlekette mütahassıs 
olarak tanınmış kimselerden müteşekkil bir ko
misyondur. Bütün yapılan bu müracaatları bu 
komisyon topladı ve tesbite başladı. Komisyon 
gayet serbest hareket etmiştir, hiç kimse karış
mamıştır, kendi ihtisası dâhilinde çalışmıştır. 

Bir taraftan bunu yaparken bir taraftan da 
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pazarlığa devam ettik. Biz şunu düşünmedik de
ğil. Acaba biz bu ziraat alet ve vasıtalarını elimiz
de mevcut Zirai Donatım Kurumu vasıtasiyle 
getirtebilir miyiz, getirtemez miyiz? 

Arkadaşlarım; mesul bir adam olarak, bu 
işin yükünü üzerine almış bir adam sıfatiyle, 
Donatımın bugünkü vaziyetini içinden ve yakın
dan bilen bir arkadaşınız olarak Donatımın bu 
işi yapamıyacağına kanaat getirdim. Donatımın 
senelerdenberi devam edegelen vaziyeti, teşkilâ
tının noksanlığı, teknisiyeninin azlığı yo n'ha-
yet malî durumu bu kadar çeşitli ve bu kadar 
karışık bir işi kısa bir zamanda memlekete ge
tirsin, bunun yedek parçalarını bulsun, servis
lerini, atelyelerini yapsın ve köylüye intikal et
tirsin; bu kadar muazzam olan bir işi zaif olan 
vo fakat ilerde ıslah ettiğimiz takdirde memle
kete faydalı olacağına kani olduğum bu kurum 
başaramaz dedim. Şunu açıkça ifade edeyim ki 
bunları donatımın getirmesi halinde de bu ma
liyetin daha aşağı olacağına kani değilim. Çün
kü Donatım bugünkü vaziyet içinde imal etmek
te olduğu istihsal ettiği şeyleri kendi memleke
timiz dahilindeki tüccarlarla rekabet edecek bir 
duruma getirememiştir. Ve daima kendi yaptığı 
arabanın ve pulluğun fiyatları getirilen pulluk 
ve arabanın fiyatlarının üstündedir, bunun ıstı
rabını çekmekteyiz ve bunun maliyetini azalt
mak için tedbirler almaktayus. 

Arkadaşlarım tesbit edilen traktörler birkaç 
linstir. Bunların bu memlekette ayrı ayrı firma
ları vardır. Şimdi farzediniz ki, Donatım Kuru
mu doğrudan doğruya bu fabrikalara müracaat 
etti ve traktörleri bana verin dedi. Bir ticaret 
usulü, kaidesi ve ahlâkı vardır; bunu bilirsiniz. 
Fabrikaların yapacağı şey, derhal buradaki acen-
taların komisyonunu bu Donatımdan almaktır. 
Bunu yapacaktır. Nitekim tüccarlar bize bunu 
da teklif ettiler. Dediler ki, biz getirelim, güm
rükte size teslim edelim, komisyonumuzu verin 
çekilelim. Tüccar için bundan avantajlı şey ol
maz ve bizim için de bundan riskli, zararlı bir 
şey olamaz. Tüccar alacak getirecek, komisyonu
nu alacak bütün külfetini ben yükleneceğim. 
Mütemadiyen yedek parçasını, teknisiyenini ben 
bulacağım ve montajını ben yapacağım ve tüc
car işten komisyonunu alarak çekilip rahat ede
cektir. 

Arkadaşlar, yalnız Donatımın getireceği 
traktörlerin parçaları 41 bin küsuru buluyor 
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Tüccarların getireceği traktörlerin parçalarının 
yekûnu ise 300 bin küsura varıyor. 

Bütün bunlara rağmen kendimi tatmin ede
bilmek için, mesul vaziyette bulunan bu arka
daşınız, doğrudan doğruya Donatım Kurumunu 
ve Ziraat Bankasını davet ettim: Karşınızda 
şöyle bir vaziyet vardır, bunu yapıp yapmıyaca-
ğmızı bana iki gün tetkik edin, görüşün, konu
şun bir karar verin ve bana bildirin dedim. 

Arkadaşlar; Ziraat Bankası ve Donatım Ku
rumu, görüştüler, konuştular buna ait bir karar 
verdiler. Ziraat Bankası ben bu işi ancak finas-
man işini yapabilirim dedi, Donatım Kurumu, 
geçmiş olan ve mazideki vaziyetini izah ettikten 
sonra bugünkü kapasitem ve bugünkü kabiliye
tim ancak budur ve şimdiye kadar yapmış oldu
ğum işin bir kaç mislini üzerime almış bulunu
yorum, diyor. 

Hakikaten Donatım Kurumunun üzerine, al
mış olduğu vazifeler de az değildir, beş milyon 
doları bulmaktadır. 

Arkadaşlar; mesul Umum Müdürlerden, İda
re meclislerinden bu kararı aldıktan sonra artık 
tüccarlarla daha ciddî konuşmaktan başka çı
kar hiç bir yol kalmamıştır. 

Biliyorsunuz ki, Millî Korunma Kanunu 
% 35 kâr haddi tesbit etmiştir. Ve şimdiye ka
dar getirmekte olduğu traktörlerden bu % 35 
kâr almıyordu. Halbuki beri taraftan bu '% 35 
kâr müstahsil için ağır bir şey olduğunu nazari 
dikkate aldık ve tüccarlarla çetin bir münaka
şaya girdik. Tüccarları topladık, bu arada îş 
Bankası Genel Müdürü, Ziraat Bankası Genel 
Müdürü, Garanti Bankası Genel Müdürü ile Ma
liye, Ticaret ve Tarım Bakanlıklarından gelen 
mütehassıslar da bu toplantı da hazır bulundu
lar. Uzun münakaşalar yaptık, netice bütün bu 
masraflar da içinde olmak üzere % 20 bir kâr 
kabul ettik. Bu masrafları arzu edilirse tefer-
ruatiyle okuyabilirim. Bu % 20 üzerinden bizim 
mütehassıslarımız bir tesbit ve neticeye vardı
lar. Fakat tüccarlar bunu kabul etmedi, hâlâ 
bağırmakta, hâlâ sızlanmakta ve hâlâ bize gad
rettiniz demektedir. Bu bizim tesbit etmiş oldu
ğumuz bir miktardır. 

AHMET KEMAL SÎLİVRlLl (istanbul) -
Sayın Bakan, Ali Fuad % 20 kabul etti. 

TARIM BAKANI CAVlD ORAL (Devam-
la) -•- Kim bu Ali Fuad Bey? 
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AHMET KEMAL SlLlVRlLl (istanbul) — 

istanbul'dan bir firma. 
TARIM BAKANI CAVlD ORAL (Devam-

la) — Etti ise teşekkür ederiz. 
AHMET KEMAL SlLlVRlLl (istanbul) — 

On tane traktör, 20 tane biçer döver makine ge
tirtmek için Ticaret Bakanlığına müracaat etti 

TARIM BAKANI CAVlD ORAL (Devam 
la) — Tarım Bakanlığına müracaat etmesi lâ
zımdır, Marshall yardım plânı dolayısiyle. 

Bu masraflar nelerdir arkadaşlar: Banka te
minat mektupları, akreditif ve garanti mektup
ları, boşaltma, gümrük montaj, ithalâtçı, dahilî 
sigorta, arızaları tamir, eksikleri temin ve yedek 
parçalar sağlamak, ve saire... 

Bütün bunlar umumi masraflardan çıktıktan 
ve Kazanç Vergisini de düştükten sonra, yapılan 
hesaplara göre, tüccarın eline 3,60 nispetinde bir 
şey geçmektedir. 

Arkadaşlar, şunu ifade edeyim iki, ben şah
san ne acentacılık yaptım ne de ticaret işleriyle 
uğraştım. Arzettiğim, nihayet mütehassısların 
bana vermiş oldukları rakamlardır. 

Biz vaktin -dar olduğunu da nazarı dikkate 
alarak, işin bu kadar çeşitli olmasını düşünerek 
ve biraz da memleketin bugünkü havasını göz 
önüne alarak, daha açık ifade ederim, Donatıma 
getireceği traktörlerin masrafı acaba tüccarların 
getireceği traktörlerin masrafından az mı ola 
cak, çok mu olacak diye düşünerek bu işe tüccan 
da karıştırmayı daha faydalı bulduk. Nihayet 
bir protokol halinde Maliye ve Ekonomi Bakan
ları ve bendeniz imza ederek bu protokolü tücca
ra bildirdik. Şimdi onlardan beklediğimiz şey 
onların bu önceki müracaatlarını yerine getir
melidir. Şunu da ifde edeyim ki, memleketimiz 
için lâzım olan bu krediyi biz kullanmak mecbu
riyetindeyiz. Ve onu kullanacağız. Eğer bu işte 
tüccar kendisine düşen vazifeyi benimsemezse 
gayet tabiidir ki, biz de bu kredi karşılığı olan 
dövizi ona vermiyeceğiz. Bu gayet tabiî hakkı
mızdır. Ümit ediyoruz ki, tüccarlarımız bu mem
leket meselesinde sözlerini tutacaklar ve bu trak
tör ve malzemeyi vaktinde memlekete getirmeye 
çalışacaklardır. 

Arkadaşım dediler ki, müracaat eden tüccar
lardan reddedilenler var mıdır? Şu anda kendi
lerine sarih malûmat verecek vaziyette değilim. 
Ancak şunu ifade edeyim ki, reddedilen tüccar
lar vardır ve sebebi şudur; RCA bu traktör ve 
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makinaların doğrudan doğruya fabrikadan alın
masını şart koşmaktadır. Fabrikalar kendi mali
yetlerine göre bunları verecekler ve oradaki ma
liyetler bizim tarafımızdan kontrol edilecekti]'. 
Bizim tüccarlarımız arasında karaborsadan alıp 
da bize makina getirmek istiyenler olmuştur. 
Reddedenler bunlardır. Hattâ bunlardan bâz
ları RCA ya müracaat etmişlerdir. RCA kara
borsadan alınarak Türkiye'ye traktör ve makina 
gönderilmesini kabul etmemiştir. 

Arkadaşlar, bendeniz bu işi üzerime aldığım 
zaman Marshall Plânı tatbikata girmiş, Paris'te 
Konsey tarafından bâzı kararlara varılmıştı. Hiç 
şüphe yok ki, memlekete faydalı olacak ve istih
sali artıracak böyle bir iş için birlikte yapılması 
icabeden bâzı külfetler vardır. Gerçi bugün 
memleketimiz eskiden olduğu gibi bu işlere ya
bancı değildir. Şu son senelerde traktöre karşı 
artan heves, yetişen teknisyenler bize ümit ve
rici bir vaziyettedir. Ancak bu işin mümkün 
olduğu kadar süratle memlekette iyi bir netice 
vermesi bakımından alınacak bâzı tedbirler de 
vardır. Tarım Bakanlığı bunları nazarı dikkate 
almıştır. Fakat şu ciheti de kabul edersiniz ki, 
bu iş böyle bir günde, beş günde, bir ayda, iki 
ayda yapılacak işlerden değildir. Burada bir kere 
atelye meselesi mevzuubahistir. Arkadaşlar; yap
tığımız programda biz bu atelye işini tesbit et
tik. Memleketin en mütekâsif, makina ziraati-
nin en çok mütekâsif olduğu yerlerde atelyeler 
yaptırmaya karar verdik. Nitekim senelerden-
beri durmakta olan Adana atelyesini de bunlar 
arasına kattık ve yaptırmaya başladık. Bunu 
takip edecek Eskişehir, Konya, Diyarbakır, iz
mir, İstanbul atelyeleridir. Bunları da yaptı
racağız. Fakat bunları yaptırmak için dahi 
Amerika'dan malzeme getirtmek lâzımdır. Mal
zeme getirtmeden yapılmalarına imkân yoktur. 
Arkadaşlar, Amerikadan seyyar atelyeler de ge
tirteceğiz. Sabit atelyeler için malzeme getir
teceğiz. Fakat, takdir buyurursunuz ki, bu 
işler kısa zamanda halledilecek işlerden değil
dir; teknik meselelerdir. Binnetice zaman mese
lesidir. 

Diğer taraftan teknisiyen yetiştirmek mese
lesini de ele almış bulunuyoruz. Ankara'da, 
Koçaş'ta ve özden çiftliklerinde kurslar açtık. 
gazeteler de yazdı. Ankara'daki kurs için karar 
verilmiştir, ilânı yaptık. Burada şükranla arze-
deyim ki ilk ve orta mektep talebesi olarak ar-
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I zu edenlerin buraya müracaat etmelerini şart 

koştuğumuz halde ve seksen talebe alacağımıza 
rağmen, 300 - 400 arasında müracaat vâki olmuş-

I tur. Bu, çok şayanı şükrandır. Burada derhal 
başlıyacağız. 100 talebe Koçaş'ta ve 100 talebe 
de özden'de olmak üzere altı aylık kurslar ha
linde 280 talebe yetiştireceğiz. Mütehassısların 
kanaatleri şudur ki, bu kurslar dörder aya da 
inebilir, ve bir sene zarfında üç kurs yapılabilir. 

Bâzı arkadaşlar; bu traktörleri kullanmak 
için plânınız nedir? Diyorlar. Arkadaşlar, biz 
Devlet ziraati yapmıyaeağız ki, bunların kulla
nılması için bir plân yapalım. Gelecek alet ve va
sıtaların doğrudan doğruya müstahsıla intikaline 
çalışacağız, memlekette iş yapan insanlara vere
ceğiz, karaborsaya geçmesini önliyeceğiz, bu
nun için de birçok tedbirler alacağız. Bu ted
birlerden olmak üzere şunu arzedeyim ki, bu 
getirilecek traktörlerden alacak bir adamın ev
velâ arazisinin ne kadar olduğu, arazisinin 
nerelerde bulunduğunu Vilâyetin ziraat teşkilâ
tına ve enyüksek mülkiye âmirine tasdik ettire
cektir. Bu vesikayı traktör alırken Ziraat Ban
kasına gösterecek ve elinden bu vesika alına
caktır. Şunu da kabul edersiniz ki, arkadaşlar, 
bizim çiftçimizin bizim müstahsilimizin % 80 ni 
Ziraat Bankasınca tanınmış kimselerdir. Eğer 
gerekirse onun çiftçi veya tüccar olduğunu 
banka tetkik edebilir. Mamafih biz bu iş için 
icabedecek esaslı tedbirleri alacağız. 

Sonra bâzı birlikler ve kooperatifler vasıta-
siyle almak istiyenlere de bunları memnuniyet
le vereceğiz. Bu sene yaz gezilerimde şahit ol
dum, birçok şehir ve kasabalardan geçtiğim 
zaman, birçok köylü vatandaşlar büyük bir 
hasretle bu traktörleri beklediklerini, birlik
ler yaparak müştereken alacaklarını ifade et
tiler. Eğer karşımıza bu şekilde birlikler ve 
kooperatifler çıkarsa bunlara tercihan vermeyi 
elbette arzu ederiz. 

Arkadaşlar, yalnız şunu ifade edeyim ki, 
Marshall Filânının karekteri memlekete bir ba
ğışta bulunmaktan ibaret değildir, bir hibe 
yapmak değildir. Bunun karşılığında bize bir 
külfet yüklemektedir. O da, Marshall Pılânmda 
deniyor ki, biz size yardımda bulunuyoruz, ama 
bununla istihsalâtımzı artıracaksınız ve aç olan 
sefil olan Avrupa'ya yardımda bulunacaksınız. 

I İşin bir gayesi ve maksadı vardır. Ve bundan 
| ibarettir. Biz de bu traktörleri, bu malzemeyi 
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alırken Umun karşılığında kendimi/e düşen 
vazifeyi bilerek yapmamız lâzımdır. 

Hıfzı Oğuz Bekata arkadaşım, bu kanunun 
ikiye ayrılmasını ileri sürdüler. Ve bir kısmını 
iç işleri alâkadar ettiği için burada konuşul
masında fayda umdular. 

Arkadaşlar; görüşülüp konuşulmasında fay
da vardır, yüksek heyetiniz fikirlerinden ve 
mütalâalarından istifade etmek bizim en bü
yük vazifemizdir. Bundan hiçbir zaman kaçın
mayız ve çekinmeyiz, bunda isabet olduğuna, 
fayda olduğuna kaniyiz. Ancak şunu da ifade 
edeyim ki, bu iş çok gecikmiştir. Emin olunuz 
ki, ben bu işin mesulü bir arkadaşınız sıfatiyle 
geceleri uykumu kaçırmaktayım. Ve bu işden 
zamanında istifade edemiyeceğim diye endişe 
içindeyim. Çünkü arkadaşlar birçok memle
ketler müracat etmişlerdir, Amerika'daki bir
çok fabrikaların kapılarını aşındırmakta ve ken
dilerinin ihtiyacı olan bu malzemeyi, bu trak
törleri götürmek istemektedirler. Biz böyle bir 
rekabet, böyle bir alıcılar karşısında bulunuyo
ruz. Onun için bu işin gecikmeye tahammülü 
yoktur. Yüksek Meclisiniz arzu buyurursa, bu 
kanun ayrılabilir. Ancak, ayrılırsa, bu işin de 
biran evvel halledilmesi lâzımdır. Şurasını da t 
arzetmek isterimki arkadaşlar; bu iş aynızamanda 
idarî bir iştir. Tasavvur buyurunuz böyle bir iy 
geç kalıp da yapılamadığı takdirde, ozaman 
"Yüksek Heyetiniz bizi sorguya çekerek, bu işi ni
çin geciktirdiniz diye muaheze etmez mi? Böyle 
bir tenkit yapılamaz mı? 

Onun için bu gibi idari işlerde mesuliyet üze
rine almış olan adamların hüsnü niyetine ver
mek lâzımdır. Bu arkadaşlara ya itimat edilir 
veyahut edilmez. Eğer itimat edilirse, bu arka
daşlar da kendi sahalarındaki işleri başarır. İti
mat edilmezse ohalde karar "Yüksek Heyetindir. 
Eğer burada bütün bu işlerin teferruatı birer bi
rer konuşulacaksa şunu donatım getirsin, şunu 
tüccar getirsin, şöyle olsun, .böyle olsun dersek 
Yüksek Meclisiniz münakaşalara girecek olursa 
bendeniz bu işin yürümiyeceğini ve geç kalacağı
mıza ve ihtiyaçlarımızın karşılanamıyacağma 
kaniim. Onun için arkadaşlar; Yüksek Heyetiniz 
bunu ayırmak isterse kanunun buradan bir an ev
vel halledilmesi lâzımdır. Çünkü biz protokolü 
ilân etmiş vaziyetteyiz. Tüccarlara ve Donatım 
Kurumuna göndermiş bulunuyoruz. Tüccarlar iş
tirak ederler, etmezler, bu hususu bilmiyorum 
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ama bu bir memleket davasıdır, bu işte ka
zanç az da olsa iştirak etmeleri lâzımdır, tüc
carlarımızın vatanseverliğinden bunu ümit edi
yoruz. Her halde tüccarlar, diğer taraftan Do
natım harekete geçip malzemeyi memlekete ge
tirmelidir. 

Arkadaşlarım; gelecek malzemeyi çiftçiye 
dört sene müddetle vereceğiz. Dört sene iyi bir 
müddettir. Traktörlerin eskimesini, randumanı-
nı göz önünde tutarak, tabiî yalnız traktör gele
cek değil, başka malzeme de gelecek, bu müddet 
zarfında müstahsilimiz pekâlâ borcunu ödeyebile
cektir. Ben de bu işten gelmiş ve hâlâ da bu iş
le uğraşan bir arkadaşınız olarak bunun îyi bir 
müddet olduğuna kanaat getirmiş olduğum için
dir ki, muvafakat etmiş bulunuyorum. 

Gelecek traktörler tamamen vade ile satıla
caktır. Fakat, ben böyle bir çiftçinin ortaya çı
kacağını zannetmiyorum ama, bir çiftçi; ben 
bunun parasını ödiyeceğim, derse ona da; hayır 
beklîyeceksin, dört senede ödiyeceksin diyecek 
değiliz, ver parasını al, diyeceğiz. 

Arkadaşlarım, biliyorsunuz ki, biz bu iş için 
% 2,5 bir faiz vereceğiz müstahsıla da yüklenecek 
bu % 2,5 dan başka hiç bir şey yoktur. 

Onun için arkadaşlarım bu husustada müste
rih olsunlar. Sonra Kemal Zeytinoğlu arkadaşım 
Ziraat Bankasında toplanacak bu paranın çift
çiye ne şekilde dağıtılacağını sordular; bir d of a 
arkadaşlar bu işin başlangıcındayız. Hayırlısiy-
le traktörler gelsin de ondan sonra faiz nispeti 
ne olacaktır onu halletmek çok kolaydır. Tarım 
Bakanı ister ben olayım ister bir başkası olsun 
her halde müstahsil lehinde çalışacaktır çalışma
sı da lâzımdır ve buna mecburdur. 

Bilmem arkadaşlarıma kâfi derecede izahat 
verebildim mi? (Kâfi, kâfi sesleri). 

SADÎ BEKTER (tstanbul) — Tediye mu
vazenesine tesirini rica etmiştim. 

TARIM BAKANI CAVÎD ORAL (Seyhan) 
— O beni alâkadar etmez Maliye Bakanına ait
tir. 

KEMAL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir; — 
Dört sene müddet çok az değil midir? 

TARIM BAKANI CAVİD ORAL (Devam
la) — Değildir. 

KEMAL CENAP ÖNCEL (Denizli) — Ye
dek parçalar çok az değil midir? 

TARIM BAKANI CAVİD ORAL (Devam
la) — Arkadaşlar, Amerika'da en güç ele geçen 
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yedek parçadır. Ben bunun sıkıntısmı çekmiş 
bir arkadaşınız olarak % 50 de yedek parça ol
masını istedim. Fakat neticede yüzde ona razı 
olmuşuzdur. Bu yüzde onu ele geçirirsek bu da 
büyük muvaffakiyettir. Şayet bu tertiplediği
miz listeyi ele geçirirsek sizi temin ederim ki, bi
zim için cidden yerinde bir muvaffakiyet teşkil 
edecektir. (Alkışlar). 

REŞAT ŞEMSETTİN SİRER (Sivas) — 
Efendim; mâruzâtım çok kısa olacaktır, Yük
sek Huzurunuzu fazla işgal etmiyeceğim. 

Arkadaşlar; bu tasarının ihtiva ettiği hü
kümler iki katagoriye ayrılıyor. Birinci katago-
rideki hüküm bu anlaşmanın tasdiki, ikinci ka
tegorideki hükümler de bu anlaşma ile temin 
edilen kredilerin nasıl kullanılacağı keyfiyeti
dir. 

Birinci hüküm karşısında, zannediyorum ki, 
hepimizin müşterek hassasiyetimiz, memnunluk
la, şükranla ve Dışişleri ve Tarım Bakanı arka
daşlarımızın arzu ettikleri gibi müstaceliyetle 
bunun biran evvel kanunlaştırılması yolundadır. 
Bilâtefrik bütün arkadaşlar hep bu arzuya ka
tılmaktadır. 

İkinci kategoriye dâhil olan hükümlere ge
lince: Bu kredinin nasıl kullanılacağı meselesi
dir. Bunun türlü şekilleri vardır. Her şek
lin diğer şekle nazaran birtakım fayda 
ve mahzurları da vardır. Bunları karşılaş
tırmak zaman alır. İşin de fazla vakit geç
mesine tahammülü yoktur. O halde bizim için 
yapılacak iş, bu tasarıda bugün kanunlaşması 
icabeden cihetleri kanunlaştırmak ve geriye ka
lan hükümleri de meselâ bir hafta içinde kanun
laştırmaktır. 

Bendeniz biraz evvel değerli Hariciye Baka
nımızdan sordum, sizce, Hıfzı Oğuz arkadaşımı
zın istediği şekilde bir tefrik yapılmasında her
hangi bir mahzur var mıdır? Dedim. Değerli Ha
riciye Bakanımız hiçbir mahzur olmadığını ifa
de buyurdular, şimdi kendilerini burada göre
miyorum. Vaziyet böyle olduğuna göre hareket 
tarzımız tavazzuh etmiş demektir. Bendeniz de 
istirham ediyorum. Hıfzı Oğuz arkadaşımızın 
istediği şekilde, bu tasarının bugün kanunlaş
ması icabeden kısımlarını kanunlaştıralım, di
ğer kısımlarını, entansif çalışmalarla vakit ge
çirmeden arkada ayrıca kanunlaştırırız. 

TARIM BAKANI CAVİD ORAL (Seyhan) 
— Af buyursunlar; Reşat Şemsettin arkadaşı

mızın ifadelerinden bir şey anlamadım, belki de 
ben anlıyamadım. Yalnız bu istediklerine sarih 
olarak lütfen işaret buyursunlar ki, ona göre 
cevabımızı verelim. 

Birinci ile ikinci kısmı ayıralım, diyorlar. 
Bu ayırmada ne maksat güdüyorlar. 

Bu kredi ne şekilde kullanılacak, diyorlar. 
Bunu doğrudan doğruya Meclis mi, tesbit ede
cektir? Bu hususları lütfen sarih olarak ifade 
buyursunlar, cevabımızı verelim. Bunu bir hafta 
sonraya bırakalım, diyorlar. Arkadaşlar, bunun 
bir hafta sonraya bırakılmaya tahammülü yok
tur. Bütün protokolleri yaptık ve verdik. Derdi
miz biran evvel bu alet ve vasıtaların memleke
te getirilmesidir. Her geçen gün bizim aleyhimi-
zedir. Onun için arkadaşımdan rica ediyorum; 
anlamadığım bir fikirleri varsa lütfetsinler, izah 
etsinler, cevaplandırayım. 

RECAÎ GÜRELİ (Tokad) — Bir sual. 
Efendim, hususi teşebbüslerden hangi fir

malarla anlaşmalar yapılmıştır, bunu izah bu
yururlar mı, Cavid Oral arkadaşımız? 

TARIM BAKANI CAVİD ORAL (Seyhan) 
— Arkadaşlarım; bir kere sözüme başlarken ar-
zettim; yapılan müracaatlar ne Tarım Bakanlığı 
ne de herhangi bir kimsenin katiyen, zerre ka
dar bir müdahalesi olmadan teknik bir komite 
tarafından tesbit edilmiştir. Bu yapılan tesbit-
ler memlekete getirilen traktörler Amerika'dan 
alınacak traktörlerin Amerika'daki fabrikaların 
buradaki mümessilleridir. Bunlar müracaat et
mişlerdir. ve tesbit edilen firmalar bunlardır. 
Bunları geçen gün arzetmiştim, arkadaşlarım ar
zu ederlerse tekrar getireyim okuyayım ve ga
zetelerde isimlerini istiyeceğiniz şekilde ilân et
tireyim. 

Yalnız şuna emin olunuz ki, kemali samimi
yetle huzurunuzda şunu arzedeyim ki, bu işte 
en küçük bir kayırma ve kötü niyet olmamıştır 
ve olmıyacaktır da. Böyle bir vaziyet karşısında 
bu işin başında bu arkadaşınız biran bile dura
maz, buna imkân yoktur. (Bravo sesleri). 

(Kâfi, kâfi sesleri). 
GEÇİCİ Ko. SÖZCÜSÜ İHSAN HÂMİD 

TİGREL (Diyarbakır) — Efendim, müzakere 
hayli uzadı. Fakat bu Komisyonun Sözcüsünün 
söz söylemesini biraz garip göreceğiniz için ben
deniz de müsaadenizle birkaç şey söyliyeceğim. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Yalnız kısa ol
sun. 
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ÎHSAN HÂMÎD TÎGREL (Devamla) — Ar

kadaşımız kısa olmasını emrediyorlar, öyle ha
reket edeceğim. 

Evvelâ bir muhalefet arkadaşımız bu mese
leyi de bir politik mevzu olarak ele aldıkları için 
üzüldüm, itiraf edeyim ki, bir ikraz, bir kredi 
mevzuubahis olurken malî durumun bozukluğu
nun iktisadi vaziyetin bozukluğunun, Amerika'
da zenginlerimizin veya bilmem kimlerin parası
nın bulunduğunun ileri sürülmesi doğru birşey 
değildir. Bize bir dost elini uzatmıştır, bundan 
kendi şerefimiz dâhilinde istifade etmek imkân
larını aramaktır. Meselâ. 

Sayın Hariciye Vekili bize aa para verilmedi
ğini, bilâkis bunda bir muvaffakiyet bulunduğu
nu ifade ettiler. Müsaade ederseniz bu noktaya 
ait ben de bir iki söz söyliyeyim. Hakikaten 
On Altılar Konferansından sonra Amerika bizi 
krediye muhtaç devletler arasında görmedi. 
Her memlekete olduğu gibi memleketimize de 
gizli olarak umumi vaziyeti mütalâa etmek 
üzere memur gönderdi, mümessil gönderdi. 
Memleketimize gelen mümessil, Ayan Tahsisat 
Komisyonu Reisi Taber isminde bir zattır. Bu 
zat memleketimizin ekonomik vaziyetini tetkik 
ettikten sonra verdiği raporda; 

1. Türkiye hibeye muhtaç değildir. Çünkü 
harbden zarar görmemiştir. 

2. Türkiye krediye muhtaç değildir. Çünkü 
vaziyeti iyidir, parası müstakardır. 170 ton altı
nı hâlen mevcuttur. Halbuki 1938 senesinde 26 
ton altın mevcudu vardı. Hele bu parasını sar-
fetsin de sonra düşünürüz Türkiye'ye olsa olsa 
peşin para ile mal satabiliriz dediler. îstihsalâ-
tımızm bir kısmını Türkiye'ye peşin para ile vere
biliriz, Çünkü Birleşmiş Milletlere dâhildir ve 
çünkü Türkiye bakır gibi, krom gibi antimuvan 
gibi istratejik maddeleri olan bir memlekettir. 
Binaenaleyh, peşin para ile mal satmak doğru 
olur, dendi. 

Bunu Hükümet haber alınca Amerikaya Ha
zine Umum Müdürünün riyasetinde bir heyet 
gönderdi, temaslar neticesinde 10 milyon do
lar elde edildi. Bu 10 milyon dolar üç 
aylık bir zaman içindi. Heyet döndük
ten sonra, dendi ki : Bu on milyon dolar üç ay
lık zaman için değil, on beş aylık bir zaman 
içindir. Haziran 1949 nihayetine yani Amerika
nın malî yılı olan Temmuz 1949 a kadar olan 
zaman içindir. 
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Bunun üzerine, Hükümet teşebbüslere geç

ti, ve bilindiği gibi bu parayı, yani on milyon 
dolârm on beş ay için değil, yalnız üç ay için 
olduğunu kabul ettirdi. 

Sayın Hariciye Bakanı rakamları okudular. 
Hakikaten, bu kredi miktarı, diğer Devletlere 
ayrılan kredi ile kıyas edilecek olursa, bize ay
rılan bu paranın az olmadığına ben de kaniim. 

Hibe yoliyle niçin bize para vermediklerini 
izah ettim. Çünkü hibe mutlaka harbden zarar 
görmüş olanlara tahsis edilmiştir. Bu itibarla 
bu 60 milyon doları küçümsemek doğru değildir 
kanaatindeyim. Aziz arkadaşım Kemal Zeytin-
oğlu'nun zannettiği gibi malî ve iktisadi vaziye
timizin iyi olmadığını sebep göstererek bize az 
kredi verilmiş değildir. Gelen mümessilin görü
şüne göre malî, iktisadi vaziyetleri yolundadır. 
Binaenaleyh fazla krediye ihtiyaçları yoktur, 
denmiştir. Şimdi Devletin malî, iktisadi vaziye
tinin iyi veya fena olduğunun münakaşa sırası 
değildir. Bâzı arkadaşlar kredi ve çiftçiye yar
dım meselesinden bahsettiler. Bu cihet maddelere 
geçildiği zaman konuşulabilir. Kanunu tetkik 
ederken niçin ayırmadık niçin dahilî vaziyetle 
haricî vaziyeti birlikte mütalâa eden bir Kanu
nun tedvinini muvafık gördük. Arkadaşlar, an
laşmada bir hüküm vardır. Ekonomik işbirliğini 
kanuni hükümleri gereğince kredi esası üzerin
den ve idarecinin tasvip edeceği emtia ve hiz
metleri için bir kredi açıldığı tasrih edilmiştir. 

Şimdi, anlaşma böyle olunca kanun huzuru
nuza müphem bir şekilde geldiği vakit demez mi 
idiniz ki komisyon anlaşmadaki bu kaydı görüp-
de bunun nelerden ibaret olduğunu tesbit etti mi 
etmedi mi ? îşte bu kaydın verdiği ilhamla bunun 
kanunda zikredilmesinin muvafık olacağı neti
cesine vardık. 

Sonra, Sayın Tarım Bakanmının demin izah 
ettikleri veçhile işi yalnız krediyi sağlamak bakı
mından değil, bu malzemeyi biran evvel memleke
te getirmek bakımından da, yani müstaceliyetini 
nazarı dikkate alarak kanunda her iki hususun 
beraberce mütalâasını muvafık gördük. Yani bu 
dahilî vaziyete taallûk eden hususlar konusun
dan çıkarılacak olursa onun içinde hayli zaman 
geçmesi lâzımdır. Memlekete ziraat aletlerinin 
getirilmesinin icabettiği 30 Haziran 1949 niha
yetine kadar bu krediden istifade etmek zorun
dayız. Edemediğimiz takdirde bu kredi anüle 
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bulunduğuna göre Yüksek Meclise sevkettiği 
bütçe esaslarında vuzuh ve samimiyet olmadığı
nı kaydetmek lâzımgelir. 

Hulâsa denebilir ki, hükümet, Anayasa mu
vacehesinde .dahi tahmil edilen vazifesini yap 
mamıştir. Bunun karşısında bize de iki yıldan-
beri düşen vazifeyi, lâyikı veçhile takip edip bu 
işin mekeniznıasını" tertiplememiş olmamızdır. 
Diğer taraftan Bütçe Komisyonunun konuşma
larındaki takip ettiği seyre bakarak ar/edebi
lirim ki bütçe tetkikinin uzamasnıdan beklenen 
faydalar bilâkis ümit kırıcı vaziyettedir. Ve 
memleketin idaresinde istenilen istikamet o yol
larla da verilememektedir. Bendeniz Yükselt 
Meclisin bugünkü emrivaki ile geçici bütçe tasa
rısından başka muvakkat bir bütçe yapma pa
hasında da olsa, işe vaziyet ederek 1949 yılı Ana 
Bütçesini açıksız bir vaziyette tanzimi işini eîo 
almasını, en doğru bir yol olarak arzetmek iste
rim. 

MALİYE BAKANİ ŞEVKET ADALAN 
(İzmir) — Efendim, Ahmet Oğuz arkadaşım 
esas bütçe hakkındaki mütalâaları 1949 yılı 
bütçesinin müzakeresi sırasında burası mevzuu-
bahis olacaktır. Bu sebeple bu noktaya dokun
muyorum. 

Yalnız bir noktayı bilhassa açıklamak isterim. 
Hükümet Anayasanın kendisine tahmil ettiği 
vazifeyi zamanında yapmış ve Ekim ayının ba
şında bütün merbutJariyle birlikte Bütçeyi Mec
lise sunmuştur. 

AHMET T AHTAKİLIÇ (Kütahya;) -- Muh
terem arkadaşlar; Ahmet Oğuz arkadaşımız, 1949 
yılı Bütçesinin Bütçe Komisyonundaki müzake
resinin devamı mucip sebebiyle huzurunuza geti
rilen 1949 Oeak ayına ait Muvakkat Bütçe dola-
yısiyle, bâzı mütalâalar dermeyan etti. Saynı Ma
liye Bakam da buna cevap vererek, nasıl olsa 
bu mütalâalar bütçenin heyeti umumiyesi konu
şulurken mevzuu bahsolunacaktır, o zaman cevap 
vereceğim, binaenaleyh bugün için söyliyebilece-
ğim §ey biz bütçeyi Anayasanın bizi tavzif etti
ği müddet içinde verdik, dediler. 

Arkadaşlar; dünya parlâmentolarının tarilı-
tenberi üzerinde durduğu ve bugünkü dünya 
şartları karşısında ele aldığı mesele, Devletlerin 
malî bünyeleri ve içinde bulundukları malî zaru 
retlerdir. Ahmet Oğuz arkadaşımız, Meclis huzu
runda muvakkat bir bütçenin gelmesine saik olan 
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âmillerin Bütçe Komisyonundaki tetkiklerin de
rinliğine, genişliğine inkişaf edip de zamanında 
yetişmemesinden ileri geldiğini, bilâkis Anayasa
nın asgarî müddet olan; bütçenin Meclise malî sene 
başından üç. ay evvel verilmesi hükmünün iki ba
kımdan işlemediğini beyan etmiştir. Bu konu, üze
rinden bir kalem geçirecek kadar ehemmiyetsiz de
ğildir; hattâ Muhasebei Umumiye Kanununun bir 
maddesi, yâni vekâletlere ait bütçemn Maliye 
Bakanlığına Eylül ayı zarfında verilmesine ait 
olan hükmü 1945 yılında tadil edilmiş, vâzıı ka
nun, bütçelerin gerek Hükümet nezdinde, gerek 
Meclis huzurunda genişliğine tetkik edilmesine 
imkân verme sebeplerini hazırlamak istemiştir. 
Fakat bir taraftan Ahmet Oğuz arkadasumzm 
söylediği gibi; bütçenin Hükümet taraf nidan üç. 
ay evvelâ ait olan mecburi tevdi zamanının şek
len yapılmış olması 

MALİYE BAKANİ ŞEVKET ADALAN (İz
mir) — Şeklen değildir. 

AHMET TAHTAKILig (Devamla) — Mü
saade buyurun, diğer taraftan Bütçenin t ab 
ve tevzîinin Kasım ayının beşinde yapılmasıdır. 
Ondan önce, Meclis Kiyaseti ile Hükümet ara
sında cereyan eden muameleler Milletvekilleri
ni alâkadar etmez. Üç aylık i ^ Ü E müddetine 
Milletvekilleri nail olmamış%fc. Fakat muhak-" 
kak ki, hâdisenin Meclisçe haUedÜeeek tarafı 
da vardır. Gerçi Halk Partisi Meclic Grııpu-
nun.Meclisin içtima devresinin 1 Kasıma ras-
lamasmı ele alarak, bütçeler üç ay evvel veril
miş olsa dahi, Meclis müçtemi olmadığı, tatil 
devresinde olduğu ve encümenlerin seçiminin 
Kasım ayında tekrar yapmak zarureti olduğu 
için, bunun üç ay evvel verilmesinden fayda 
hâsıl olmadığı noktası üzerinde durmuş, fakat 
biz Meclis olarak meseleleri grup ele almıştır. 
yok Hükümet Riyasete bütçeyi getirmiş ver
miştir diye kapatamayız arkadaşlar. 

Demek ki, Türkiye'de evvel emirde bütçe 
tetkiklerinin Büyük Millet Meclisinde gereği 
gibi yapılması için vâzıı kanunun derpiş ettiği 
müddetler, ister Meclis İçtüzüğünden, ister Ana
yasadaki maddesinden gelsin, isterse Hükü
metin vazifesini gereği gibi yapmamış olma
sından gelsin cereyan etmemekte ve bu seneki 
Muvakkat Bütçeye gidiş, Bütçe Komisyonunun 
üç aylık tetkikatı durumundan değil; ancak 
o Kasım tarihinden sonra başlıyan 1,5 aylık bir 
tetkika imkân bulabilmiş olması zaruretidir. 
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Binaenaleyh bu hal Maliye kitaplarının zaruri 
gördüğü hadlerde olmamıştır. Bu vakıanın yal
nız başına tesbiti dahi Meclisi bu mevzuda 
harekete getirmek mânasında da olsa tamamen 
yerinde yapılmış bir vazifedir arkadaşlar. 

Bu meselenin daha şayanı dikkat cephesi 
vardır. Bütçe Komisyonu içtimalanna başlar 
başlamaz bu vakıayı yine Ahmet Oğuz arkada
şımla beraber teshil ederek, zamanında gel
memiştir, müzakereler ne sebeple olursa olsun 
zamanında başlamamıştır, Hükümet bir an evvel 
Muvakkat Bütçeyi getirsin, Eueünıeıı tetkik 
mihverinde gereği gibi hareket imkânını bul
sun diye yapılan teklifi, Eucümeıı toptan, bu 
şimdiden derpiş edilemez günü geldiği zaman 
yapılır diye teklifi reddetmiştir. 

Dahası var arkadaşlar; Encümen bir müza
kere ruznamesi yapmıştır. Bu ruznanıeye göre 
Bütçelerin Encümende tetkiki 7 Ocakta biti
yordu. Demek ki. artık 1949 Bütçesinin yıl ba
şından evvel çıkarılması için cereyan etmesi 
iâzınıgelen zaman Bütçe Komisyonu müzakere
lerine bile kâfi gelmiyeceği aşikâr olarak an
laşılmıştı. Fakat Hükümet ve Bütçe Komisyonu 
ekseriyeti, böyle bir şeyi evvelden derpiş etme
ye lüzum yoktur, günü gelince yaparız, müta
lâasında bulundu. 

Halbuki arkadaşlar, aslında, yani işin kanu
ni, ikin cephesi bakımından, gerekse içinde bu
lunduğumuz şartlar bakmmıdan muvakkat büt- j 
çe yapılması zaruretinin vakti tiden evvel arzet- j 
tiğim açıklıkla tesbit edilmesi, bizim bütçe tet
kiklerimizi daha normal bir istikamette cereyan 
etmesi için bir esas olacaktı. Bu da maalesef 
kabul edilmedi. Nihayet bildiğiniz gibi sene 
başından üç gün evvel toptan 1949 Ocak ayı
na ait olan masrafları muvakkat bütçe olarak 
ve fasıllara, bölümlere ayrılması keyfiyeti de 
Hükümete bırakılmak suretiyle teşriî salâhiyet- j 
lerdeıı vazgeçerek çıkarılmak emrivakii ile karşı 
karşıyayız. Gerçi muvakkat bütçeler avans ma- | 
niyetinde de olabilir, muvakkat bütçe mahiye- j 
tinde de olabilir. Bu nokta, üzerinde uzun boy
lu durulacak bir mesele değildir. Fakat encü
men bizlerin yaptığımız teklifi, yani bütçenin 
zamanında yetışenıiyeceği emri tabiisini vaktin { 
de kabul etmiş olsa îdi, Büyük Meclis Ocak ayı
na ait muvakkat bütçe meselesini de daha 
esaslı surette tetkik etmek imkânını bulabilirdi 
arkadaşlar 
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Muhterem arkadaşlar; Ahmet Oğuz arkada

şımız Bütçe Komisyonunda cereyan eden mü
zakerelerin tatmin edici olmamasına da işaret 
etti. Müsaade ederseniz ben de bu nokta üzerin 
de duracağım. Bunlar üzerinde durmamızın se
bebi; Meclisi şimdiden Ocak ayının son günlerin
de acele bîr tetkik karşısında, işin dört bir tara-
L'ını: tetkike imkân bırakmayacak bir vaziyette 
esasa ve şekle ait meselelerle karşı karşıya bırak
mak gibi bir endişeden doğmuştur ve zannede
rim ki, 145 milyoıı liralık bir masraf m yapıl
masına ve bu kadar varidat kaydedilmesine izin 
veren bir tasarı münasebetiyle bu noktaların, tes
biti lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar; Bütçe Komisyonunda 
daha dünkü müzakerelerde, milletvekili arkadaş
lar muzdan Fazıl Şeref etti u'in Münakalât Büt
çesinde, iki hukuk müşavirliği kadrosu ile beş 
müfettişlik kadrosunun ve bir miktar da uzman 
kadrosun mı tasarruf edilmesi lâzımgeldiğine ait 
tekli finde; eski iki bakan olan ve Bütçe Komi* 
yoııu âzasından bulunan fa ik Kurdoğiıı ilr 
Talisin Coşkan arkadaşımız bizini telâkkimize 
güre, Bütçe Komisyonunun böyle bir salâhiyeti 
yoktur, ancak bakan bunu kabul ederse, ondan 
sonra yapılabilir, demişlerdi. Bakınız düşünü
şe. ki, Anayasamız ve encümenimiz bunu bir 
usul meselesi "ittihaz ederek, defatle müzakere 
etmişti. Fakat hâlâ reylerimizi serbestçe kullu-
nabiîcceğimiz iddiası. Adnan Adıvar arkadaşı
mız burada yokturlar, eğer burada olsalardı. 
usul meselesi üzerinde durmayı bu kadar icabet-
tlrmez mi ettirir mi diye belki burada da, Bütçe 
Encümeni huzurunda olduğu gibi beyanlarını 
belki de tekrar edeceklerdi. Halbuki Türk Ana 
yasasında vaziyet böyle değildir. Çünkü Ana 
yasamız muvacehesinde Büyük Millet Meclisi 
teşrii ve idari ve îcrai vazifesini varlığında top
lamıştır. îcrai vazifesini de seçeceği Cumhur
başkanı ve onun seçeceği Başbakan ve Bakanlar 
Kurulu ile yürütmek esasım koymuştur. Şimdi 
bütçe öyle bir mevzudur ki, namütenahi tefer
ruat içinde toplanan rakamları içinde muayyen 
bir varidatın muayyen bîr masraf halinde teeel-
1 isidir. Ben arkadaşlarımla dün bir münakaşa 
yaptıktan sonra kitapları tekrar karıştırdım. 
Elime merhum Cezmi Beyin kitabı geçti. Bu ki
tapta bütçenin reddi mevzuunda; Türkiye'de 
bütçe reddi mevzuu cereyan etmez, çünkü Mec
lis teşriî ve icrai salâhiyetini şahsında topladığı 
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Devlet Denizyolları ve Limanları işletme Genel Müdürlüğü 1949 
yılı Ocak ayına ait Geçici Bütçe Kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu 

raporu (1/468) 

T. C. 
BaşbakanUk 28. XI. 1948 

Muamelât Genel Müdürlüğü , 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayı:7î.m0 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Devle Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1949 yılı Ocak ayına ait Geçici 
Bütçesi hakkında Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 27. XII . 1948 tari
hinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının.gerekçesiyle birlikte sunuldu
ğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakar. 
Hasan Soku 

Gerekçe 

Devlet Denizyolları ve Limanları işletme Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe kanunu tasarısının 
gerek Büyük Millet Meclisi Bütçe komisyonunda gerek Kamutay'daki incelemelerinin 1 Ocak 1949 
tarihinden önce sona ererek kanun halini alamıyacağı anlaşıldığından idare hizmetlerinin aralık
sız yürütülmesini sağlamak maksadiyle ilişik kanun tasarısı hazırlanarak takdim kılınmıştır. 

Bütçe Komisyonu rapora 

T. 5 . M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/468 
Karar No. 48 

38. XII. 1948 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Denizyolları ve Limanları işletme Ge
nel Müdürlüğünün 1949 yılı Ocak ayına ait ge
çici bütçesi hakkında Ulaştırma Bakanlığınca ha
zırlaman ve Başbakanlığın 28 . XII . 1948 tarihli 
ve 71/1250 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise 
sunulan Kanun tasarısı Komisyonumuza havale 
buyrulmakla Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve 
Mal! Kontrol Genel Müdürü hazır olduğu halde 
incelenip görüşüldü. 

Tasarı, Devlet Denizyolları ve Limanları iş-
lefcme Genel Müdürlüğünün, 1949 yılı Ocak ayı 
için geçici olarak ve 1948 yılı Bütçesinin 12 de 
biri hesabiyle ve Genel Bütçe için Yüksek Kamu
taya sunulan Geçici Bütçe Kanunu tasarısı esas
larına göre ve 1949 yılı Bütçesinden mahsubu 
yapılmak üzere hazırlanmış olup Komisyonu
muzca ayniyle kabul edilmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 
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Başkanlığa sunular. 

Ba|kan Sözcü Kâtip 
Mardin Ankara Ankara 

R. Erten M. Eriş F. öymmt 
Ankara Aydın İsparta 

N. Ü. AMerman GIR: Alpman K. Turtm 

İzmir Kastamonu Manisa 
/S. Dikmen T. Coşkan F. Kurdoğlu 

Niğde Samsun 
R. Güamy M. A. Yövüto* 

Seyhan Urfa 
A. E. Turegir #. TektU 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Denizyolları ve Limanlan İşletme Genel 
Müdürlüğü 1949 ydı Ocak ayına ait Geçici Butça 

Kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Denizyolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğü 1940 yılı Ocak ayı 
giderleri için 1949 yılı Bütçesinin ilgili tertip
lerinden mahsubu yapılmak üzere 9 900 000 lira 
geçici ödenek verilmiştir. 

Bu ödeneğin bölüm ve maddelere ayrılması 
Bakanlar Kurulunca yapılır. 

MADDE 2. — Her çeşit vergi, resim ve ge
lirlerin yürürlüğündeki kanun ve tüzükleri gere
ğince tarh ve tahsiline 1949 yılı Ocak ayında da 
devam olunur. 

MADDE 3. — Devlet Denizyolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğü 1948 yılı Bütçe 
KanturumLa 4, 5, 6, 8, 9, 10 ve 13 ncü maddele
rine ait hükümlerle bu maddelerde yazıh cetvel
ler 1949 yılı Ocak ayında da uygulanır. 

MADDE 4. — Bu kanun 1 Ocak 1949 
hinde yürürlüğe girer. 

tari-

MADDE 5. — Bu kanunu Malay* ve Ulaştır
ma, Bakanları yürütür. 

Devlet Bakanı 
Başbakan Baş. Yardımcısı Devist Bakanı 
//. Saka Barutça 

Adalet Bakanı Milli Savunma Bakanı 
Fuad Sirmen 

İçişleri Bakanı 
M. H. Gole 

Maliye Bakanı 
Ş. Adatan 

Bayındırlık Bakanı 

, ve So. Y. Bakana 
Dr. K. Bayieit 

Tarım Babanı 
Cavid Oral 

Ticaret Bakanı 
C. 8. Barlas 

H. Çakır 
Dışişleri Bakanı 

N. Sadak 
Millî Eğitim Bakanı 

T. Banguoğlu 
Ekonomi Bakanı 

G. Eten, 
öüımrük. ve TîBfcel Bakam: 

E. Er^irğU 
trlaşfcırma Bakanı 

Gülek 
Çalışma Bakanı 

T. B. Balta 

* • • » 
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olacaktır. Biz bütün bunları düşünerek kanuna 
bu maddeyi koyduk. 

Sonra Hıfzı Oğuz Bekata arkadaşmıızm de 
dikleri gibi böyle hükümler yalnız bu kanunla 
derpiş edilmiş değildir, 100 milyon dolarlık unlan
mada da mali hükümler konmuştur. Ve bunu Mec
lis kaimi etmiştir. İlk defa olarak buna has değil
dir. Onları da mütalâa ederseniz görürsünüz ki ve
rilen kredinin hangi hesaplara geçeceğine dair 
malî hükümler konmuştur. Bu itibarla işin müs
taceliyeti bakımından hükümetin teklifini encü
meniniz muvafık buldu. Vakıa ayrılmasında biz
ce de mahzur yoktur. Ancak işin müstaceliyetini 
arzetmek lüzumunu hissettim. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, söz istemiş olarak 
daha üç arkadaş vardır. Bir de yeterlik önerge
si var. Bit önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Konuşma yeter. Maddelere geçilmesini teklif 

©derim. 
Ordu Milletvekili 
Hamdı Yalman 

KASIM ENER (Seyhan) — Yeterliğin aley
hinde konuşacağım. 

Saym arkadaşlar, çok kıymetli arkadaşların bâ
zıları, görüyorum ki, birçok maddelerde tenev
vür etmiş değildir. Sayın Tarım Bakanı uzun 
boylu malûmat lûtfettiierse de bâzı cihetleri ya 
unuttular veyahut hulâsa ettiler. Arkadaşların 
tam vicdanî bir rahata kavuşmaları için bana 
İn* dakika konuşmam için müsaade etmelerini 
rica ederim. Beş dakika rica ediyorum, hepiniz 
huzura kavuşacaksınız. (Söyle söyle sesleri) 

BAŞKAN - Yeterliğin aleyhinde olarak ar
kadaşmıızm sözlerini dinlediniz. Bu hususu oya 
arzediyorum, görüşmenin yeterliğini kabul 
edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler.. Etmi
yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Amerika Bir
leşik Devletleri Hükümeti Ajanı sıfatiyle hare
ket eden Export - Import Bankası arasında 2 
Kasım 1948 tarihinde akdedilen 30 milyon dolar
lık Kredi Anlaşmasının onanmasına dair Kanun 

MADDE 1. -- Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
ti ile Amerika Birleşik Devletleri Ajanı sıfatiyle 
hareket eden Escport - Import Bankası arasın-
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da 2 . X I . 1948 talihinde Vaşington'da imzala
nan 30 milyon dolarlık bağlı Kredi Anlaşması 
ekleriyle birlikte onanmıştır. 

BAŞKAN — Birinci madde hakkında söz is-
tiyen varmıî 

NECMEDDtN SAHİR SÎLAN (Tunceli) — 
Aziz arkadaşlarım; bu kanun tasarısının taşı
dığı önem, hepimizce bilinmekte ve ivedilikle 
görüşülmesini kabul etmiş bulunmaklığımız da 
bunu teyit eylemektedir. Şimdi okunan madde 
de bu Kredi Anlaşmasının tasdikına aittir. Ben, 
bu maddenin de, bâzı görüş farklarına rağmen, 
diğer maddelerin de bugün kabul edileceğine 
hiç şüphe etmemekteyim. 

Arkadaşlar; bu Kredi Anlaşması ile, Avru
pa kalkınmasına yardım bakımından, memle
ketimizin maden işlerinde, Tarım işlerinde is
tihsali arttırıcı tesisler ve vasıtalar sağlanmış 
olacaktır. 

Maden işlerimiz için temin edilecek vasıtalar 
ve tesisler, Zonguldak Kömür Havzasında kö
mür istihsalinin, Batıda linyit istihsalinin arttı
rılmasında, toplu olarak maden işlerimizin ge
lişmesinde, kullanılacaktır. Bakan arkadaşımı
zın sözlerine göre on sekiz milyon dolar tuta
rında olan bu tesisler ve cihazlar Devlet eli ile 
temin edilecektir. 

Tarım işlerinde kullanılacak vasıtalar ve ci 
nazların, yine Bakan arkadaşımızın açıklama
larına göre, beş milyon tutarındaki kısmı Do
natım Kurulu eli ile, geri kalan yedi milyon tu 
tarındaki kısmı ise, bir Devlet teşekkülü olan 
Donatım Kurulu teşkilâtının bugün için bu işle
ri karşılıyacak durumda olmaması yüzünden, 
muhtelif firmalar vasıtasiyle temin edilecektir. 

Dâvanın esası, Avrupa kalkınmasına yardım 
etmek gayesiyle de olsa, memleketimizin maden 
ve tarım sahalarındaki istihsalini arttırmaya 
matuf olduğuna göre bu vasıtaların belirli za
manlarda temini suretiyle bu kredi anlaşma
sından tam mânasiyle faydalanmamız gerektir 
vç bu şarttır, elzemdir. 

Maden işlerimize ve tesislerimize ait vasıta
ların, tesislerin, Devlet eli ile, belirli süre için
de getirtileceğine ben de inanıyorum, ancak, 
Donatım Kurulu dışında muhtelif firmalar eli 
ile getirilecek olan vasıta ve cihazların, trak
törlerin, diğer tarım vasıtaları ile yedeklerinin 
belirli süre içinde getirilmeleri ihtimaliyle endi
şe duyuyorum. 
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Bu işleri görecek olan tüccarların, firmala
rın, taahhütlerini yerlerine getirecekleri ifa
de edilmekle beraber, imzahyacakları mukave
lenamelere sadık kalacaklarını kabul etmekle 
beraber, şimdi derpiş edilemiyen bir takım zor
luklar ve mahzurlarla, getirmeyi taahhüt ettik
leri vasıtalar belirli süre içinde getirtilmediği 
takdirde vaziyet ne olacaktır.? 

Böyel bir halde mukavelenamelerinde tazmi
nata ve teminata ait hükümler mevcut olsa dahi, 
Hükümetimizin, Tarım işlerinde istihsali arttı
rıcı vasıtaları, belirli süre içinde, temin edemi-
yeceği ve bu anlaşmaya göre otuz milyon dolar 
tutarında olan kredinin bu kısmından mahrum 
kalacağı şüphesizdir. 

Bu takdirde, aradaki büyük fark, bu vasıta
lardan mahrum kalmamızdan doğacak olan va<-
ziyeti, zararı ne ile telafi edeceğiz, nasıl karşı-
lıyacağız? Oylarımızı vicdan huzuru ile kullana
bilmek için bu hususun da açıklanmasını rica 
ediyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İHSAN H İ , 
MİD TİGREL (Diyarbakır) — Efendim; zanne
derim, sorulan sual Hükümete müteveccihtir. 
Yalnız şunu arzedeyim ki bu madde ile alâkası 
yoktur. Bu itibarla bu madde reye konur ve ar
kadaşımızın sorusu mtitaakıp maddelerde ce
vaplanır. 

NECMEDDİH SAHlR SILAN (Tunceli) — 
Evet, sözlerin bu madde dolayısiyle üçüncü 
maddeyi ilgilendirmektedir. O madde de cevap
landırılmasını rica ederim. 

BAŞKAN — Birinci madde hakkında başka 
mütalâa yoktur. Arkadaşımızda sorusunun 3 
ucü maddede cevaplanmasını istiyorlar. Şu hal
de birinei maddeyi oyunuza arzediyorum. Mad
deyi kabul edenler.. Etmiyenler... Birinci mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kredinin Genel Bütçeye 
giren hizmetler için kullanılacak kısmı bir ta
raftan Gelir Bütçesine gelir, diğer taraftan Büt
çe Kanunlarına bağlı A işaretli cetvellerin ilgili 
kısımlarında açılacak özel bölümlere ödenek 
kaydolunarak mahsuben harcanır. 

BAŞKAN -— Şimdi okunan ikinci madde 
hakkında Hıfzı Oğuz Bekata'nm bir önergesi 
vardır. Bu önerge, ikinci ve ikinci madde ile ilgili 
üçünoü.ve dördüncü maddelerin şifahen izah ettiği 
gibi bu kanunda» çıkarılıp, son maddeleri ile 
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beraber, müstacel kısmın şimdi müzakeresi VB 
diğerleri için ayrı bir kanun getirilmesini istiyor 
Bu önergeyi okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplere binaen tasarının 

2, 3 ve 4 ncü maddelerinin yerine aşağıdaki mad-
deniı. kabulünü arz ve teklif ederim. 

Ankara Milletvekili 
H. O. Bekata 

Madde 2. — Bu kanunun tatbik sureti ayrı 
bir kanunla tâyin ve teshil olunur. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Arka
daşlar, sizi taciz edecek değilim. Yalnız bu mev 
zııa iliştiğimin isabetini; benden sonra söz alan 
arkadaşlarınım birinci madde üzerinde daima 
mutabık kalıp onu takip eden maddelerde fikir 
ayrılıkları göstermiş odmalariyle de görüyorum. 
Benim endişelerim var. 

TARIM BAKANI CAVÎD ORAL (Seyhan) 
— Söyleyiniz. Nedir? 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) ~ Be
nim endişelerim vardır onun için mütaakıp ka
nunda konuşalım diyorum. 

Acaba herhangi bir tüccar bize bu suretle ay 
ıılmış olan alet ve makinaları yine tâyin edilmi: 
bulunan zaman parçası içinde getiremezse ne ola
caktır? Cevap: -Vekilin namına söyliyeykrı, kre
di yanacaktır. Mesuliyeti nedir? Vekil çıkacak 
diyecek ki, efendim, depozito vermişti c'c 10 * 15. 
bunu biz irat kaydettik. 

Bizim maksadımız vazifesini, taahhüdünü 
vaktinde yerine getiremiyen herhangi bir tücca
rın bizini hayati ihtiyacımız bulunan traktör ve 
saire yerine % 5 - 10 - 15 parasını mı almaktır? 
Ohalde mesuliyet mekanizması işlemiyor demek 
tir. Bu, bir. 

İkincisi, işi tetkik ettiğimiz zaman yine gö
rüyoruz ki, herhangi bir tüccarın getireceği 
mal için ortaya koyacağı para mevzuubahis de
ğildir. Parayı Amerikalılar Export - împort 
Bankasından bize vermektedirler. 

3.— Alacağımız malların muhatabı olan fab
rikalar mevcuttur. O fabrikalardan alacağız. 
Amerika'da mutavassıt olan firmalardan alacak 
değiliz. Bu da malûm. Ohalda herhangi bir 
riski olmıyan yerli firmalarla karşı karşıyayız. 
Bunların hiç mi koydukları para yok? Var. O da 
şudur; malı getirmek için taahhüt vaziyetine 
girmiş bulunan firma getireceği meselâ bir mil-
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yon liralık mal karşılığında % 15 bir depozito 
verecektir, mal geldikten sonra da, anladığıma 
göre, % 10 daha verecek bu olacak % 25. Yıan: 
bir milyon liralık mal getirecek olan- tüccar malın 
gelmesine kadar 250 bin lira vermiş olacaktır. 
Malın gelmesini takip eden günler içinde tama
mını dört taksitte geri alacak ve 250 bin lira bir 
milyon liranın dörtte biri olduğu için bunu ilk 
taksitte tahsil edecektir. Geriye ise vermediği pa
ranın % 20 sini komüsyon olarak alacaktır. Halbu
ki böyle bir para vermedi ki, bunun komüsyonu 
olsun. Deoıekki, hakikati halde tüccar % 100 
koymadığı paranın % 20 komüsyonunu alıyor. % 
25 koydu. îlk taksitle de tamamen tahsil etti. 
Binaenaleyh koymadığı % 75 in, % 20 komüs 
yonunu alıyor, demektir. 

Bugün Sayın Bakanın hakikaten, bu işlerin 
idaresinde hüsnü niyetinden hiç kimsenin şüp
hesi yoktur. 

Fakat bugünden yarının dedikodusunu da 
bir teminata bağlamaya da hiç kimsenin salâhi
yeti yoktur. Binaenaleyh kendisinin mesuliye
tini paylaşmak maksadiyle ve mevzuun da neza
ket ini göz önünde bulundurarak, birinci kısma 
taallûk eden bu anlaşma hükümlerini ayıralım. 
Bu suretle konuşulacak mevzuları pürüzsüz ola
rak ayıklamak imkânına malik oluruz. Meselâ 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletlerinin ajanı olan Export . im-
port Bankası arasında bu anlaşma tasdik edilmiş
tir. Bu kanun filân tarihten itibaren' yürürlüğe 
girer. Bu kısmı kabul edelim, öteki kısmı ko
nuşalım. Bir hafta içinde çıkar. Niçin ikinci 
meseleyi birinci meselenin içinde konuşalım? 
Bunu kendi bünyemize uygun bir şekle getire
lim. Belki bir başka arkadaşın fikri doğru ola
caktır. Binaenaleyh ben sözümü uzatacak deği
lim. Ama şunu da arzetmek mecburiyetinde
yim ki, komisyonda bulunan bir arkadaşa sor
dum. Siz bunu kabul ederken kaç kişi idiniz? 
dedim. 15 kişilik komisyonun 6 kişisi içtima 
halinde imiş. Buna taallûk eden hükmü üç kişi 
ile kabul etmişler. Elbetteki komisyonun sa
lâhiyeti bu nevi ekseriyetle de olur. Komisyon
da küçük bir ekseriyetle kabul edilmiş bulunan 
bu tasarı.... 

TARIM BAKANI GAVlD ORAL (Seyhan) 
— Hangi komisyon? 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Bu
nu müzakere eden geçici komisyon. Binaena-
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leyh üç kişilik bir ekseriyetle kabul edilmiş bu
lunan bu tarzdaki bir hüküm üzerinde tam ay
dınlanmadan geçilmesine razı değilim. Bunun 
içn anlaşmaya mütedair olan birinci maddenin 
kabulünde ve diğerlerini ise bundan tefrik 
ederek daha rahat konuşmada isabet görüyo
rum. Ve bunu Sayın Bakanın hürmet ettiğim 
hassasiyetine ve daima hürmet ettiğimiz Mecli
sin hassasiyetine yakışır telâkki ediyorum. 

Ben mevzuu geciktirmiyorum, gücenmesin
ler, Hükümet kendisi geciktirmiş. îşte, 2 Ka
sım 1948 tarihinde Export - împort'la bizim 
Vaşington Elçiliğimiz arasında bu mevzu hal
ledilmiş, imza edilmiş, tayyare postasiyle altı 
günde gelir demek ki 8-10 Kasımda Hükümetin 
elinde idi. Hükümet ise bunu Meclise bundan 
tam 28 gün sonra yani 30 Kasımda sevketmiştir. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) -
3 . 12 . 1948 de gelmiştir. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Bina
enaleyh demek ki bir buçuk ay sonra sevkedil-
miş bulunuyor. Hükümet kendisine taallûk eden 
acele bir işte bir buçuk ay geciktirir de bizim 
burada iki gün-konuşmamıza niçin muvafakat 
etmez! Biz kabul edilmesi gereken müstacel kıs
mı kabul ediyoruz. îlerde melhuz bulunan şi

kâyetlerin Yüksek Meclise teveccühüne meydan 
vermemek için diğerinden ayırarak işin bu ta
rafını etraflıca konuşalım. 

Dr. SAİM ALÎ DÎLEMRE (Rize) — Tüc
carlar kaçmaz mı Bekata?.. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Kaç
maz, kaçmaz kârlı iştir. 

TARIM BAKANI CAVÎD ORAL (Seyhan) 
— Muhterem arkadaşlar, diyorlar ki tüccar mal
zemeyi getirmediği takdirde ne olacaktır, bun
dan mesul kim olacaktır?. 

Ben diyorum ki, bu kadar çeşitli işleri tüc
car getiremezse çünkü buradaki her firmanın 
karşısında bir fabrika vardır, bu kadar müte
nevvi traktörü ve malzeme ile yedek parçalarını 
Donatım Kurumu getiremez ise bunun mesulü 
kim olacaktır? Yüksek Huzurunuzda etrafiyle 
ve teferruatiyle izah ettim. Bir kurum 7 - 8 cins 
traktörü yedek parçalariyle beraber alabilmek 
için mütaaddit fabrikalarla temasa geçecek, an
laşma yapacak, derleyip toplayıp memlekete ge
tirecek ve bunun tevziini başaracak. Arkadaşlar, 
eğer mesuliyet devrindeki insanların çalışmasına 
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biraz itibar etmek ve işleri biraz da onlara bı
rakmak lâzımdır. Eğer burada şu kadarım tüc
car getirsin, bu kadarım Donatım Kurumu ge
tirsin münakaşasiyîe vakit geçireeeksek, şu ka
rlarını toptan alsın, bu kadarını münakaşa ile 
alsın dersek aradan çok vakit geçecektir. Rica 
ederim, biraz ınunsif olalım. Zaten işaret ettim. 
Donatımın da, vaziyetini biraz dikkate almak 
lâzımdır. Ben Donatını Kurumunun vaziyetini 
mümkün mertebe sükûnet ve iticlalle ifade edi
yorum. Basma geldiğim» ve teslim aldığım kuru
mun ne vaziyette olduğunu biliyorum. Böyle bir 
kuruma bu kadar çeşitli bir işi yükletmek ve 
ondan sonra tüccara komiisyoıı vermek bunun 
dışında, hiç şüphe yok ki, tüccara da komiisyoıı. 
verecektir. Asıl kayıp o zaman olacaktır. Dona
tım müracaat, edecek çeşitli fabrikalara, fakat o 
fabrika, buradaki acentesine yine komiisyoıı ve
recektir. Ben işin külfetini üzerime alacağım, 
Donatım üzerine alacak. Bu İşi kıvıramadık mı 
hem Donatın yuvarlanıp gidecek, hem ben yu
varlanıp gideceğim. Bir mesul arkadaşınız aıfa-
tiyle bu işi üzerinin alamam. Çünkü vaziyeti ya-
kinen biliyorum. Onun için. rica ediyorum; bu 

kanunun ayrılmasında hiç bir şey yoktur. Eğer Bü
yük Meclis, ayırabilir ve mesuliyeti üzerine alır
sa, bunun karşısında, hiç kimse bir şey diyemez. 
Derhal Hükümet de buna razı olur. Ama bu iş 
gecikirse, emin olunuz mesuliyet Hükümetin üze
rinde kalır. İnsaf rica ederim Hıfzı Beketa. 

Gl. ALİ RİZA AKTUNKAL (Manisa) Ar
kadaşlar, biz yanlış bir iş üzerinde duruyoruz 
kanaatindeyim. 

Bir mesul Hükümet Bakanı ben bunları ge
tirteceğim, eliyor. Getirteceği şeyleri memleket 
için faydalı görüyorsak onu münakaşa edebili
riz. Ama Donatım Kurumu getirecek, falan ge-
ürmiyeeek gibi şeyler üzerinde konuşmak yer
sizdir. Kim getirirse getirsin. Kendisi bunu bu 
şekilde yapsın diye Meclisten karar aldıktan 
sonra biz Bakam nasıl mesul tutarız? Esasa ka
rar veririz o zaman eğer beceremezse Bakanı me
sul ederiz. Binaenaleyh, bu nokta üzerinde ko
nuşacak, münakaşa edecek bir şey yoktur ka
naatindeyim. (Doğru sesleri) 

KASIM ENFR (Seyhan) Muhterem ar
kadaşlar, Hıfzı Oğuz Bekata arkadaşımızın ver
miş olduğu takrir bana güzel bir fırsat veriyor, 
kendisine teşekkür ederim. 

Bu konuda üzerinde durulan en mühim me-
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sele % 20 hikâyesidir. Arzedeyim: (:Jo 20 ye fr 
iö zaten Donatım zammedecektir. Yani Dona
tım Kurumu getirteceği makinalara en aşağı CA 
ITı zammedecektir. Bu % 20 nin içinden %• 40 
kazanç, ve saire alınacaktır. Hulâsa, en aşağı 
<yc 15 bir zammı Donatım da koyacaktır. Ben 
şahsan çiftçi olarak, işin içinde bulunmuş w. 
ıstırabım duymuş bir arkadaşınız sıfatiyle: 
gönül isterdi ki, Donatını Kurumu bu işi yapsm. 
fakat arkadaşlar; Donatım Kurumu bunu yapa
maz. Bunun için küçük bir misal vereyim. Bugün 
dörtlü bir pulluğu Donatım Kurumu 2 ir>0 lira
ya. vermektedir, aynı pulluğu Koç 1 950 liraya 
vermektedir. <Şayet basittir arada 200 lira fark 
vardır. 

Simdi müsaade buyurun şunu da arzedeyim : 
Saye! bunları Donatım getiriı-se kendisi de bir 
idare masraf.» alacak ve netice itibariyle hususi 
müesseselerin yaptığından daha ucuza malede 
«•ek değildir. Nitekim fabrikanın umumi vekili 
olan Mashayiıam Kumpanyasından ayrıca % r> 
komiisyoıı için ısrar etmektedir, diğerlerine re
kabet elsin diye. 

Arzettiğim gibi Zirai Donatımın kendi idare 
masrafları % 5 - 7 arasındadır. Bunu çıkarıp 
zarar etmemek için fabrikayı zorluyor. Zirai Do
nalım Kurumunun tam mânasiyle hedefine vâ
sıl olduğu zaman bunu yapacağıma bir diyeceği
miz yoktur. Fakat bugün tatbikatın iç yüzü 
Donatım. Kurumunun bunu yapamıyaeağim gös
termektedir. Bu sene zannediyorum ki, 1 800 
traktör gelecektir. Bunun da Donatım tahminen 
yarısını getirecektir. Bugün 1 800 traktörün he
yeti umum iyesi için şimdiden angajman yapıl
mış bulunmalıdır ki, Amerika'dan çıkabilsin ve 
mftçiye en lüzumlu /.amanda nihayet... (Son
baharda, sesleri). Hayır efendim, Sonbaharda de
ğil Temmuz başında yetişmesi lâzımdır. 

Acenin bu malları satabilmek için Donatını 
da dâhil Sonbahara kadar elden çıkardığı tak
dirde çıkarır. Bunun İçin ya satamaz, veya alır
sa çiftçiye yaramaz. 

Şu halde üç dört ayda bütün bu gelecek ma 
kınalar tamamen monte edilecek, kırığı, noksanı 
telâfi edilecek, yerine sevkedilecek, alıcıya tes
lim edilecektir ve işletmek zorundadır. Ve bu 
vaziyette de çiftçi bu makmalardan faydalana
caktır. Tasavvur buyurun bugün Donatım 
Fort sonsun umumi vekâletini haizdir, hariçten 
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getiriyor, kurmak, monte etmek, tevzi etmek gi-
bi şeyler de idari kuvvetten maalesef uzaktır. 

Şimdi arkadaşlar; ben çiftçi olarak, şahsan 
% 5, 3, 2 hattâ yarım da kârı olsa o kâra el at
mak isterim, ancak zamanında bn makinelerin 
gelmesi ve zamanında kurulup müstahsıla inti
kal ettirilmesi, % 5 zarar dahi olsa kârı bunun 
çok fevkkindedir, seve seve buna katlanırım ve 
alırım. Sonra arkadaşlar, bugün gelecek olan 
yalnız traktör de delildir; bine yakın bioer dö-
ğer gelmektedir. Bu da istihsalâtımızın ucuza 
mal olmasını t+îinin edecektir*. Çiftçiye lâzım 
olan yalnız pulluk müstesna hepsi programa 
alınmıştır, gelecektir. Bunları zamanında bir 
el yerine birçok ellerden işin başına getirilirse 
çok kazançlı olur. Kaldı ki biçer, ve döver ma-
kinaları hasat mevsiminden evvel getirilmezse, 
bir sene beklemek zorunda kalacaktır. Tabiî trak
tör de aynıdır, bize bunların zamanında yetiş
mesi ve zamanında çiftçiye ve müstahsıla inti
kal ettirilmesi lâzımdır. Donatım Kurumu bu 
nu zamanında yapamıyor. İşin de resmî kokusu 
budur. Herhangi bir parça niçin gelmemiş di
ye sorulduğu zaman, Umum Müdüre sorunuz 
diyorlar. Ama ajantalar bunu mahallinde de
ğiştirir, ve müstahsıla ve çiftçiye bu aletleri za
manında temin ve teslim ederse mesele kalmaz. 
Donatım Kurumunun kuvvetlenmesini' istemiyeeek 
kadar vicdansız değilim. Fakat bu makinaları 
ne yapıp yapıp zamanında getirip bizzat çiftçiye 
teslim etmelidir. Onun için şimdi asıl tavzih 
etmek istediğim nokta şudur: Donatım isterse 
getiremez. Arkadaşlar Donatım bundan evvel 
International Compaııy gibi Amerikan fabrika
larına müracaat etmiştir. Hiçbiri vermedi. Ame
rikan firmaları resmî ricayı ve vasıtayı dahi 
kabul etmiyor, ben Türkiye'deki umumi vekili
mi tanırım diyor. Say m Tarım Bakanının da 
izah ettikleri gibi Donatım bu işi üzerine aldı; 
tüccara vereceği % 3 altıya çıkacaktır. Xetice 
itibariyle fuzuli yere % >'> komüsyon verecektir. 
Kaldıki Amerikan fabrikaları maalesef Donatı
mı resmî mahiyette gördükleri için mümkün 
olduğu kadar serbest ticaretin inkişafı bakımın-
diğer ellere vermiye taraftar ohıyorlar. 

Bir nokta daha: Diyorlar ki: Hangi firmalar 
istedi lütfen isimlerini okurlar mı? 

Arzedeyim, istiyen firmalar ve fabrikalar
dan bu malzemeyi getirecek olanlar doğrudan 
doğruya o fabrikanın n mumi vekilidir. Mura-
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caat etseler de -zaten bunlardan başkasına ver
mezler, verirse karaborsadan olur. Dikkat Duyu
ruldu ise bâzısına 1 200 000 dolar bâzısına da 
19 000 dolar verilmiş. Bunun sebebi nedir? Aca
ba, Tarım Bakanlığı bunu serpiştirdi mi? Hayır 
Sayın arkadaşlar. Acanta, fabrikaya şu kadar 
traktör ver dediği zaman derhal istediği ve
rilmiyor, tesbiti fabrika yapıyor meselâ sana 10 
tane vereceğim diyor. Türkiye Hükümeti de mü
racaat etse yine on tane alacaktır. Yani, Mars-
hall Pılâm ile gelecek malzemede ne Bakanlığm 
ne de Donatım Kurumunun tesiri yoktur. Bu 
bakımdan listede görülen tahalüf de bundan 
ileri gelmektedir; Yoksa filâna 1 milyon küsur 
filâna 19 bin lira verildi; böyle şey yoktur. 

Bu böyle iken vaktin geçmesi bize kaybı mu
cip olacaktır, bu hususta isteğim Hıfzı Oğuz 
Bekata arkadaşın takririnin reddi olacaktır. 
Çünkü, Amerikan fabrikalarının istihsalâtı yal
nız Amerikan ihtiyaçları iciıı bile kâfi değildir. 
Amerikan fabrikaları tahminen 800 bin trak
tör yapabilmektedir. Bütün Amerika'nın bu
günkü ihtiyacı da bundan aşağı değildir. Son 
edindiğim malûmata göre eğer biz zamanında 
acentalarımız ve Donatım Kurumu tarafından 
ilgili oldukları fabrikalara, gereken siparişi ver-
diremezsek bu makinelerin ele geçmemesi ihti
mali eok mevcuttur. Ozaman Hıfzı Oğuz Beka
ta'ya müstahsıla işi bizzat anlatmalarını rica' 
edeceğim. 

Tekrar ediyorum, bu ayın sonuna kadar bu 
siparişleri fabrikalara - Donatım Kurumunu bil-
miyomra - aeentalar bildirmiyecek olurlarsa, 
(Bana verilen malûmata göre) Amerika'daki 
bu fabrikalar anlaşmaları annüle edeceklerdir. 

HIFZI OCIUZ BEKATA (Ankara) — tkî ay 
Hükümet neden bekletmiştir., öyle ise?... 

KASIM ENER (Devamla) — Bana verilen 
malûmat hususi bir malûmattır, Amerikan 
fabrikaları cidden oçk nazlıdırlar. Hattâ Tür
kiye'ye ayırdıkları pay diğer Devletlere ayır
dıkları paydan nispeten fazladır. Bunu da sırf 
Türklere karşı olan sempatilerini izhar etmek 
için yapıyorlar. 

Bu fırsatı kaçırnııyalım. Bu Kanun tasarısı 
ile Hükümete salâhiyet ve mesuliyet vererek işi 
kökünden halledelim. Onun için önergenin red
dini rica ediyorum. 

ZÎYA ERSİN CEZAROĞLU (Tekirdağ) — 
Efendim; soyliyeceklerîmin bir çoğuna büyük 
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bir talâkatle Kasım Ener arkadaşım söylediler. 
Ben de bunlara kısa bir iki cümle ilâve edece
ğim. 

Efendim; bizim köylerde bir lâf vardır; de
ve bir akçeye, deve bin akçeye. Bir akçe olduğu 
zaman alınmaz, sırası gelince bin akçeden alı
nır. Bizim çiftçilerin bu makinelere ihtiyacı faz
ladır. Bunların biran evvel gelmesi, sezona ye
tişmesi lâzımdır. Lâflarla geçecek vaktimiz yok
tur. Zaman kıymetlidir. Mayıs ayı çıktıktan 
sonra Çukurova gelen bu biçer döver, orak ma
kinelerini ne yapsın? Çukurova onu koyacak 
yer bile bulamaz. 

Trakya'da Haziran ayı içinde gelmezse Tem
muzda gelen makineden bir fayda olmaz. Bina
enaleyh, esas itibariyle birinci maddesi kabul 
edildi. Şimdi başka bir noktai nazarımı da arb
edeyim, af buyurun çabuk söylüyorum, zaman 
kaybetmiyeyim diye. Biz her zaman deriz ki; 
Devlet ticaret yapamaz, tüccar kadar muvaffak 
olamaz, daha masraflı olur. Ama bir fırsat gel
di, işi tüccar yapsın, bunu tüccar yapsın, Dona
tım Kurumu yapsın diye vakit geçirmek doğru 
değildir. Sayın arkadaşlarım, ben Donatım Ku
rumunun müşterisiyim, iki sene içinde iki trak
tör aldım. Yedek parçası için çektiğim müşkü
lâtı bilirim, vantilatör kayışı bulamadım. Nisan, 
Mayıs ve Haziran ayında bulamadım ve onun 

•için de kullanamadım. Gelecek sene Mayısa ka
dar parçasını bulursak işliyebilecek. Donatım 
Kurumu şimdiye kadar esaslı bir faaliyet ve 
muvaffakiyet gösterememiştir. Bu iş içinden se
lektör, şu bu gibi resmî ellerin kullanacakları 
5,5 milyon dolarlık vasıtanın celbi Dontaım 
Kurumuna verilmiştir. Donatım Kurumu zama
nında bu makineleri getirir ve yerine koyabi
lirse ben .şimdiden Donatım Kurumuna koca
man, kocaman teşekkürlerimi arzederim, ve dil
lerim ki, bu kadarında muvaffak olsun. 

Onun için arkadaşlar, bu işi hiç uzatmadan 
bu makinelerin biran evvel memleketimize geti
rilmesini temin için kanunu ikiye bölmeye ve 
Hıfzı Oğuz Bekata'nın takririnin kabul edilme
sine taraftar değilim. 

BAŞKAN — Maddeyi tekrar okutuyorum. 
(Madde 2 tekrar okundu). 
BAŞKAN — Şimdi Hıfzı Oğuz Bekata'nın 

önergesini okutacağım. 
(Hıfzı Oğuz Bekata'nın önergesi tekrar 

okundu) 
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BAŞKAN — Bu üç madde y«rine ikinci bir 

madde olarak verilen önergeyi reyinize arzediyo-
rum... Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

ikinci maddeyi oyunuza sunuyorum... Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Kredinin yukardaki ikinci 
madde dışında kalan kısmının mukabilini teş
kil eden Türk paraları aşağıdaki şekilde istimal 
olunur : 

a) Gerek özel teşebbüsler, gerek Zirai Do 
natım Kurumu tarafından getirilerek, halka sa 
tîlacak veya bu teşekküllerin kendi ihtiyaçla 
rmda kullanılacak Tarımı alet ve makinalarının 
ve tamir işlerinde kullanılan' diğer maddelerin 
bedelleri tahsil edildikçe Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraaft Bankasında açılacak hususi bir hesapta 
toplanır. Bu hesabın her yıl sonundaki safi ba
kiyesi bir taraftan Gelir bütçesine gelir, diğer 
taraftan Maliye Bakanlığı Bütçesine ödenek kay 
dedilerek Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
sermayesine mahsuben mezkûr bankaya ödenir 

b) Petrol Ofisi tarafından istimal edilecek 
kredinin, Türk parası karşılığı, bu krediye mey 
zıı teşkil eden malların Türkiye'ye gelmesinden 
itibaren 15 gün içinde Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankasındaki Hazine hesabına yatırılır. 

e) 5 . VI . 1944 tarih ve 4582 sayılı Kanun 
gereğince yürürlüğe girmiş bulunan Avrupalılar-
arası Tediye ve Takas Anlaşması gereğince veri
lecek tiraj hakları hesabı açık yukardaki (a) ve 
(b) fıkralarında yazılı paralar Hazine tarafın 
dan bu açığı karşılamakta istimal olunur. Şu 
kadar ki, (a) fıkrasında bahsi gecen paralardan 
bu suretle Hazine tarafından kullanılan kısımlar 
nıütaaıkıp yıl bütçelerine gerekli ödenekler ko
nulmak suretiyle Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankasına iade olunur. 

d) Devlet İktisadi Teşekkülleri tarafından 
kullanılan kredilerden tiraj haklarına tekabül 
eden miktarların Türk parası karşılığı sözü ge
çen teşekküller tarafından Hazinenin tavassutu 
ile tiraj hakları açıklarının kapatılması için Tür
kiye Cumhuriyet Merkez Bankasına ödenir. 

SEDAD ÇUMRALİ (Konya) — Arkadaşla 
fimm yorulduğunu göz önünde tutarak gayet 
kısa. konuşacağım. 

Bu kanunun müzakeresine başlandığı andan 
itibaren Mecliste elektrikli bir havanın esmasine 
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bâzı arkadaşların sözleri sebebiyle verdi ve ohals 
geldi ki, Marshall puanının iç tatbikatına ait kı
sım da Donatım Kurumu mu hususi teşebbüs mü? 
Bunu mu ipka edelim, ötekisini mi? Hususi te
şebbüs mü getirsin, Donatım mı getirsin? Dona
tım Kurumu muvaffak oldu mu olmadı mı gibi 
bir hava esmesine sebep oldular. Donatım Ku
rumu elde bulunan bir kanunla kurulmuştur. 
Halen meriyettedir. 

Sayın Bakan buyuruyorlar ki, salâh yolunda
dır, ıslah edeceğim, inanırım diyorlar. 

Arkadaşlar, buradaki konuşmaları temenni 
mahiyetinde kabul «etmesini ve tatbikatta kendi
sine birçok müşkülât doğuracak bu hâdisede ar
kadaşların noktai nazarlarını almasını Saym Ba
kanın hüsnü kabul buyurmasını rica ederim. 
Ağır mesuliyetler altına girmektedir. Burada ya
pılan konuşmalar münhasıran kendisini bâzı nok 
talarda belki >yarmaya, belki tenvire yarar mü
lâhazası ile kabul buyurmasını rica ediyorum. 
Benim de hatırıma gelmiştir. Şayanı kabul gö
rülürse, mukavelede ve tatbikatta göz önünde bu
lundururlar. Donatım Kurumuna getirttik. Ve
yahut hususi teşekküller tarafından getirttik. îç 
tevzi işi ne olacaktır? Nasıl bir taksim yapacağız 
memleket dâhilinde? Dairei intihabiyem olduğu 
için alayım. Konya'dan 400 tane müracat vâki 
olursa bunların hepadne kayıtsız şartsız verecek 
miyiz? Kendi dairei' intihabiyem aleyhine olduğu 
için söyliyeyim. Bunal; mukabil de zengin yerler
de, meselâ yine Sayın Bakanım çiftçi olduğu için 
kendisine hitap edeyim, Adana'dan 1500 talip 
olursa Konya'ya vermiyeeek mi? Kırşehir'e bir-
şey vermiyecekler mi? Yani iç tevzi meselesi bu 
işin tatbikatında daima göz önünde bulundurur-
larsa fayda vardır, mülâhazası ile arzediyorum, 
bu ciheti göz Önünde tutmak her halde kendi 
işlerine yarıyan bir şey olsa gerektir. 

Sonra ödeme müddetini de az buluyorum. 
Dört sene, traktör alabilmek kabiliyetinde olan 

bir çiftçi için belki normaldir. Fakat bizim, bu 
kanunla özlediğimiz, teknik alet ve vasıtalara 
kavuşmıyan veya kavuşmak imkânını bulamıyan 
ve asıl elinden tutup kaldırmak istediğimiz, çift
çilerdir. Bunlara kolaylık göstermek için bu öde
me müddetinin her halde biraz uzatılması zaruri
dir. 

Faiz miktarında fark bulurum, krediyi tica
ri yollarla tesbit ediyor. Fakat ben şunu ifade 
etmek istiyorum; dört sene ve muayyen bir nis-
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pet dâhilinde - ki bu Sayın Bakanın buyurduğu 
nispettir - bir faiz ödiyecektir. Ama, öbür ta
raftan bir kanunla bu müddeti uzatan bir Ku
rum çalışmaktadır. 7, 8, 9 taksitle verilmesi 
özel teşebbüsten istenemez. Ama rica ediyorum, 
Kurumdan isteyin. Asıl fonksiyonu yerine gel
sin, çalışsın. Burada özel teşebbüsle Zirai Do
natım Kurumu müsavi olarak yürümek zorun
dadır, iş müstaceldir, süratle sipariş yapılması 
lâzımdır. Bu alet ve makinelerin her iki yoldan 
da gerek özel teşebbüs, gerek Zirai Donatım ta-
fmdan süratle getirilip memleket çiftçisine tevzi 
edilmesi lâzımdır. Yoksa birinin aleyhine, di
ğerinin zararına mütalâa etmiyorum. Memleke
tin bugünkü ihtiyacı bu makineleri biran evvel 
getirip çiftçiye dağıtmayı âmirdir, 

Islah ediliyor, buyurdular, Donatma Kurumu 
için. Neden muvaffak olamadığını burada teşrih 
edecek değilim. Sayın Bakan bugün için verdiği
miz miktar 16 -17 milyon olduğunu ifade buyur
dular. Bir teessüs teşekküldür, yeni kurulmuş
tur, birçok tesisata, sermaye tahsis etmiştir 
o halde elinde kalan cüzi bir miktardır. Bu iti
barla asıl mühim olan, memlekete teknik vasıta
ların getirilmesi ilk defa vukua gelen bif hâdise 
değildir muhtelif zamanlarda, muhtelif şekiller
de traktör de, orak makinesi de biçer döğer de 
gelmiştir. Ne oldu ? Asıl bozuk olan mekanizma 
odur ki biz yalnız ithal ederek ve fakat makine
lerin ömrünü idame için çarelere baş vurmadığı
mız için memleket bir makine maşatlığı haline 
gelmiştir. Bunu hayatımızda hepimiz gördük. 
Birinci harbi Umumide ciheti askeriye tarafın
dan Konya ile Çumra arasında yapılan zeriyat 
tamir atelyesiyle takviye edilmediği için mahvo-
lup gitmiştir. Diğer taraftan ise bu bir âmme işi 
olmak bakımından bunları tamir atelyelerinde 
tamir etmek mevzuubahistir. O halde ben, saym 
arkadaşlarım kısaca şunu teklif ediyorum. Hu
susi teşebbüs getirsin, satsın bedelini tahsil edip 
Ziraat Bankasına ödensin. Fakat Donatım Ku
rumunun da getirmesini Sayın Bakan kabul 
etmekte ve tasarıda bu yolda bir hüküm olması
na göre lütfetsin, bu kurumun getirdiği malze
meyi sattıktan sonra bedelini yine kuruma tahsis 
etsin ki, hem beklediği salâh husule gelsin hem de 
bu memleket makine, traktör, biçer-döğer maşat
lığı haline gelmekten kurtulsun. Makine ancak 
bakımla, tamirle hayat bulur. Aksi halde, şimdi 
arkadaşım buyurdular, bir tarafı kırılır, yedek 
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parçası bulunmadığı için muattal bir halde ka- j 
lir. Bunun için de bir takrir veriyorum, yüksek \ 
tensibinize arzediyorum. ; 

l 

Takririmin özü tek kelime ile şudur : Hona j 
tim 'Kurumu tarafından «atılan makine ve alet- I 
I erin bedeli Donatım Kurumuna hasredilsin ki i 
bu getirdiğimiz alet ve makinelerin bakımı temin 
»•dilsin. 

TARİM BAKANİ CAV İD OK AL (Seyhan; j 
Arkadaşların; biz bu Marshall plânı yardımı

nı kabul et inekle bir taahhüt altına girmiş bu
lunuyoruz. Biz traktörleri alıp istihsal sahasına 
soktuktan, sunra, her. yıl muayyen bir miktarda 
artmak sııerüyle beş sent sonra Avrupa'ya 
500 000 ton hububat vermek mecburiyetindeyiz. 
Şuhalde bu traktörleri alırken, tevziini yapar
ken. hangi sahalarda fazla istihsal yapacaksak 
bunları .çöz önünde tutmamız lâzımdır. Bunları 
yapacağız. Gelecek traktörlerin adedi malûm
dur; i 800 - 1 900 dür. Bunları almak iyin mem
leketin her tiirafından hiuieree müracaat ola-
••aktır, Kllbelte ki. bu kadar geniş, bir müraca
atı karşılamaya maddeten, imkân yoktur. »Süha! 
dr m intaka lan nazarı dikkate alacağız. Çukur
ova 1 500 traktör istedi diye f 500 traktör veril-
miyeeek. Konya'dan 500 traktör istenildi diye 
500 traktör verilmiyecek. Buular tevzi edilir
ken mnıtakaların hususiyetleri, iş vaziyeti ve
rim vaziyeti, kabiliyeti, istihsal vaziyeti bü 
tün bunlar nazarı dikkate alınacaktır. Tarım 
Bakanlığı bu traktörler geiinciye kadar mütema
diyen bu iskı üzerinde e/n küçük teferruatına 
varmcıya kadar çalınacaktır. 

Yalnız sunu da bu münasebetle tekrar arzc 
deyim; her istiyeue traktör veriliniyecekt h. 
Traktörleri kullanacakların iyi bir şekilde kul
lanacaklara verilecektir, istihsal yapana verile 
rektir. Gelecek olan adcd meydandadır. 

Diğer bahsedilen nokta üzerinde benim bir 
sevin» yoktur. Büyük Meclis kabul ettiği tak
dirde hiçbir itirazım yoktur. Yalnız şu kanaa
timi arzedeyim ki. Donatım Kurumunun mazisi
ne. şu bu l.ıata ve noksanla rina rağmen bu Ku
rum ıslah edildiği takdirde bunun memlekete 
faydalı olacağına kaniim ve ıslah için de teşeb
büs e.tmis ve ise el koymuşunıdur. Bunu ıslah 
ettiğim, ivvj bir vaziyete getirdiğim zaman istih
sal hayatımızda taydah olacağına kaniim arka
daşlar. t 
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GEÇİCİ KO. SÖZCÜSÜ İHSAN HAMÎD 

TÎGlvEL (Diyarbakır) — Efendim; ben yalnız 
bu sermayenin, bu paranın bir kısmının Zirai 
Donatını Kurumuna terkediîmesî hakkında sa
yın arkadaşınım... 

SEDAD ÇUMRALİ (Konya) - Bir kısmını 
değil, valnız kendisinin sattığı malların bede
lini. 

GEÇİCİ KU. GÖZCÜSÜ İHSAN IİÂMİD 
TÎlrREÎ, (Devamla) Uzatmamak için öyle 
söyledim. Esasen bu, getirileceklerin bir kısmı 
olmuyor ınıı' Bu mesele Encümende de uzun 
uzadıya görüşüldü. Yüksek Heyetinizce de ma
unudur ki. Ziraat Bankasının sermayesi halen 
eiftehıuı kredi ihtiyacını karşılamaktan çok 
uzaktır, Bunu Meclisi âliniz muhtelif vesileler
le izhar etmiş ve Ziraat Bankası sermayesinin 
tezyidi lâzmıgeleceği hakkında temayülünü gös
termiştir. Hükümet de buna dayanarak zannede
rim yakında huzurunuza getireceği bir kanun 
I aşarisi ile Ziraat Bankası sermayesini 300 mil
yon liraya iblağını istiyecektir. Ancak bu mik
tara iblâğ edildikten sonradır ki. az cok ihti
van karşihyacak bir vaziyete gelecektir. Şimdi 
bir taraftan Ziraat Bankasıuın ihtiyacı temini 
düşünülürken diğer taraftan buna ayrılması... 

SKDAD CUMBALI -(Konya? İnyaet bu
yurun efendim. Marshall plânından bahsediyo 
rıız, Marshall plânı ile getirilecek aletler için 
söylüyoruz bunu. 

İHSAN IİÂMİD TÎCKEL < Devanda ı Bü 
ti ise devam edeyim. 

Efendim Marshall plânı vasıtasiyle getirdi 
yor. Bu, bir meınhadır. Bundan hâsıl olacak pa
raları Ziraat Bankasına, sermaye olarak veriyor. 
Hükümet bunun karşılığım kendisi ödiyeceğini 
bu kanunla taahhüt ediyor. 

Donat un Kurumuna gelince. a/, i/. arkadaşla
rım, ben de çiftçiyim." Donatını Kurumunun va
ziyetinin ıslahını gönülden ar/.u ederim. Fakat 
ne şekilde olacak.' .Vasıl ıslah edilecek'* Ne gibi 
bir fihyona tâbi tutulacak Hükümetçe dahi ta
karrür etmemişken oraya bir miktar sermaye ay-
iiimasinnı doğrvı olmıyacağı kanaatindeyim. 

Sonra 14 milyon lira buyurdular. Hayır. 14 
milyon lira değildir. -̂ 0 milyon lira sermayenin 
0 milyon 407 bin lirası tediye edilmiş sermaye
dir. Bundan maada 4 milyon 450 bin lirası Zira
at İşletmelerinden devredilmiştir. 3 milyon 600 
bin lirası tohumluk için verilen paradan devre-
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dilıııiştir, bir milyon lira göztaşı için verilen 
para devredilmiştir, beş milyon 450 bin lira bi
rinci Donatım Kurumundan müdevver bir para
sı vardır, ceman 14 milyon 600 bin lira da bu su
retle ödenmiş sermaye haricindedir. 

Gayrimenkuller şuraya, buraya sarf edilen 
paralar bunun içinden çıkmıştır. Yani demek is
tiyorum ki Zirai Donatım Kurumunun 50 mil
yon lira sermayeden 14 milyonu değil daha faz
lası tediye edilmiştir. 

SBDAD ÇUMRALİ (Konya) — Ne kadardır 
tediye edilen? Rakam olarak ifade edin. 

İHSAN HÂMtD TlGREL (Diyarbakır) — 
15 milyon, dokuz milyon daha 24 küsur milyon 
eder, elimdeki bilançolar bunu gösteriyor. 
. SEDAD ÇUMRALİ (Konya) — Bakan ha
yır diyor. 

İHSAN HÂMID TÎGREL (Devamla) — 
Elimdeki bilançolardan okuyorum, tekrar ede
yim. 

Dokuz milyon 450 bin lira tediye edilmiştir, 
5 milyon 450 bin lira da Devlet Ziraat işletme
leri Kurumundan devredilmiştir. 3 600 000 lira
sı, Ziraat Bankasınca tohumluk için verilen pa
ra olup devredilmiştir. 1 000 000 lirası göztaşı 
için Tarım Satış Kooperatifine para olarak ve
rilmiştir. Ve devri yapılmıştır. 5 450 000 lirası 
birinci Donatım Kurumunun iken bu kuruma 
devredilmiştir. Bilanço bunu gösteriyor. Zirai 
Donatım Kurumunun ihtiyacını kabul ederim 
ama, arzettiğim gibi, daha vaziyeti belli ol
madan nasıl yapabiliriz. 

Sayın eski Ziraat Bakanı Zirai işletmelerle 
Kombinaları birleştirmeyi. derpiş etmişti. Bu-
olmadı. Şimdiki Ziraat Bakanı ne düşünüyor? 
Onu bilmeden sermaye ayırmanın doğru olmı-
yacağına kaniim. 

SADÎ BEKTER (İstanbul) — Şimdi arka
daşlarını demin de başlangıçtaki konuşmamda 
arzettiğim gibi bu üçüncü maddenin tertip tar
zı üzerinde hakikaten durmak yerinde olur. Bir 
kere bu sermaye tesisini icabettiren bir hükmü 
ihtiva ediyor. Ondan sonra gerek özel teşebbüs
ler, gerek Zirai Donatım Kurumu tarafından 
getirilen veya bu teşebbüslerin kendi ihtiyaçla
rında kullanılacak demek suretiyle Tarım 
Bakanlığının, kullanma şartlarını da bu
rada tâyin eden bir mahiyet taşıyor. Bina
enaleyh Hükümetin çalışma tarzı 

aşağı yukarı bizim de mesuliyetimizi tazammun 
eden bir hüküm getiriyor. Ondan sonraki (C) 
fıkrası da 5 Haziran 1944 tarih şu sayılı kanun 
gereğince yürürlüğe girmiş bulunan Avrupa'-
lılararası ve takas ve tediye anlaşması gereğin
ce verilecek tiraj hakları hesabı açık verdikçe 
yukardaki (A) ve (B) fıkralarında yazılı para
lar Hazine tarafından bu açığı karşılamakta is
timal edilir. 

Şimdi, filhakika bu kanun bu çeşit anlaşma
ların akdi hususunda yetki tanımaktadır. Ama 
henüz daha bize gelmiş ve bizim tarafımızdan 
anlaşma onanmış değildir. Buna izafeten bir hü
küm kabulü anlaşmayı başlangıçta kabul ettiği
miz mânasını tazammun edecektir ki, Yüksek 
Meclisin bu hataya düşmesi elbette varit ola
maz. 

Ondan sonra daha henüz ıttıla kesbetmedi-
ğimiz ve anlaşmanın hükümleri arasında yer 
alan tiraj haklarından bahsolunuyor. Sorarım 
tiraj hakları hususunda bir fikriniz var mıdır"? 
Ben tecessüsle bu hâdise üzerinde durdum. Av
rupa Devletleri arasında bir tediye anlaşması 
ve karşılıklı takası tazammun eden bir hüküm 
vardır. Bu hüküm de Belçika'lıların tesiriyle 
konmuş geniş hükümlerle bezenmiş bir tiraj mü
essesesi kurulmuştur. Bu müessese tediye mu-
vazenesindeki borçlu veya alacaklı vaziyetiyle 
alâkalıdır. Halen aldığım malûmata göre. arze-
deyinı ki, tiraj hakları miktarları üzerinde de 
bir mutabakat olmamıştır. Şimdi bu kanun hü
kümlerini bu şekilde tedvin etmenin neticesi 
bu tiraj haklarından mütevellit vecibeleri bilme
den bu açıktan mahsup şekli üzerinde bir şey 
ihzar etmiş vaziete girmiş olacaksınız. Ondan 
sonra Ziraat Bankasına mı verilsin, yoksa Do
natım Kurumuna mı? Bu kabil münakaşalar ha
kikaten bu kanun mevzuu dışında mütalâa 
edilmek icabeder. Bu kanun olsa olsa: 

1. — Anlaşmanın tasdiki, 
2. — Borçlanma akdidir. 
Bir malî vecibe getirmektedir. Bu malî veci

benin çalıştırılmasına mütaallik hükümleri ihti
va etmek lâzımdır. Bir sermaye mevzuu ile alâ
kalanmaması icabeder. Bunu arizü amik görüş
memiz zarureti vardır. Enine boyuna tartışma
mız gerekecektir. Böyle Meclis ekseriyetinin bi
le pek tekasüf etmediği bir toplantıda bu hük
mü geçirmenin isabetli olmıyacağı kanaatmde-

üzerinde I yim. Binaenaleyh bendenizin teklifim şu olacak' 
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t ı r : Üçüncü maddeyi çok kısa olarak arz ve tek
lif edeceğini. Üçüncü maddenin ifadesini şu 
şekle sokacağız «Bu kredi anlaşması ile yapıla
cak muamelelerden tahassül eden Türk paraları 
Merkez Bankasında hususi bir hesapta topla
nır.» İşte bu kadar. Hükümet bu hususi hesa
bın tiraj açıklarını kullanmayı arzu ediyorsa ki 
o da hususi kanunu ile beraber, tatbikat kanu
nu ile beraber getirecektir, o kanunun müzake
resi sırasında bunu mütalâa ederiz. Esasen ser
mayede bu açıklar için kullanma yapıldıktan 
sonra, hâsılı safinin Ziraat Bankasmkaki hesa
ba geçirilmesini icabettirecek maddedir. Bunun 
için Hükümetin çalışma imkânlarını da geciktir-
miyecek mahiyette işi kısa bir safhaya intikal 
ettirmek üzere teklifimi Yüksek Heyetinize arz-
ediyorum. 

BAŞKAN — Kemal Zeytinoğlu. 
KEMAL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — 

Efendim, bir defa şunu arzetmek isterim ki, 
çiftçiye açılan bu kredi müddetinin dört sene 
olması çok kısadır. Sayın Bakan ifadelerinde bu 
müddetin kâfi olduğunu burada belittiler. Ben
deniz, ekserisi çiftçi olan bir muhitin Milletveki
liyim. Muhitimdeki bilhassa küçük ve orta çift
çilerle bu hususta temas ettim, hemen hepsi dört 
sene kredi müddetini az bulduklarını söyldiler, 
bunu sizlere arzetmek isterim. 

S.onra Sayın Bakanın ifadelerinden anlaşıl
dığına göre, bu yardımdan büyük çiftçiler istifa
de edecek gibi bir mâna çıkıyor. Taahhüt edi
len muayyen miktarda buğdayı verebilmek için 
büyük çiftçilere bu yardımı yapmak ve bu şe
kilde icabeden istihsali temin etmek lâzım geli
yor mânasına aldım. Bendenizin kanaatine göre, 
bu mevzuda daha çok küçük ve orta çiftçileri 
korumak lâzımdır. Esasen, yine kendi mmtakam-
dan aldığım intibala arzedeyim ki, büyük çift
çilerin elinde bu makinelerin bol bol mevcutla
rı vardır. 

TARIM BAKANI CAVİD ORAL (Seyhan) 
— Esasen makinesi olana bir daha verilmiyeeek-
tir. 

KEMAL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Ka
nun öyle bir vaziyette ki, elinde makinesi olan 
da gelip talep edebilir. Çünkü müddet az da ol
sa faizin % 2,5 olması karşısında makinesi olan 
da müracaat edip alabilir. Sonra bımu nasıl tes-
bit edeceksiniz? Görülüyor ki bu meseleler enine 
boyuna tetkik edilmesi, incelenmesi lâzımgelen 

işlerdir. Böyle alelacele bir şekilde bunlar üze
rinde karar vermek, fikir teatisi etmek kanaa
timce imkânsızdır. 

Sonra yardımı niçin 4 sene yapıyoruz?. 
Biz kendimiz 35 sene müddetle alıyoruz. Bura
da dört sene olması hakkında hiçbir esbabı mu
cibe zikredilmemiştir, niçin 35 sene olmuyor? 
Ben bu kanaatimi temaslarım neticesinde edin
diğim kanaate göre arzediyorum. Ben de bir 
çiftçi mahiyetinde yetiştim ve o memleketin 
bir Milletvekiliyim, birçok büyük küçük çiftçi
lerle yaptığım temaslara istinaden arzediyo
rum. Sayın Bakan bu hususta hiçbir esbabı mu
cibe zikretmediler. 

Burada bir nokta daha nazarı dikkatimi eel-
betti. Üçüncü maddenin A fıkrasında «Gerek 
özel teşebbüsler gerek zirai donatım kurumu 
tarafından getirilip halka dağıtılacak ..» deni
liyor. Bunu «çiftçiye» diye tashih etmek lâzım
dır. Çünkü yarın halktan herhangi birisi bu ka
nuna istinaden yardım istiyebilir, bunun «çift
çiye» diye düzeltilmesi için bir takrir takdim 
ediyorum. Sonra yine üçüncü maddenin E fık
rasının son ikinci satırında Hazine tarafından 
kullanılan kısımlar mütaakıp yıl bütçelerine 
gerekli ödenekler konulmak suretiyle Türkiye 
Ziraat Bankasına iade olunur denilmektedir. 
Yani mütaakıp bütçelerine denilmektedir. 
Bu yıllar namütenahi olabilir? Tahdit edilmiş 
değildir. Her halde «mütaakip yıl bütçesine»de-
ınek lâzım gelir, «Mütaakıp yıllar bütçelerine» 
denilince namütenahiye kadar gitmek imkânı 
vardır. 

Şimdilik mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Sait Azmi 
SAİT AZMİ ZEYTİNOĞLU (Kayseri) — 

Bendenizin mâruzâtımın pek esasa taallûk et-
miyeceğini zannediyorum. 

üçüncü maddenin Hükümet gerekçesinde, 
(üçüncü madde ile kredinin karşılığı olan bir 
kısım Türk paralarının mahal ve sureti istima
li tâyin edilmiş) denilmektedir. Bu mahal ve 
sureti istimal tarım alât ve edevatına tahsis 
edilmek, Petrol Ofisine, şuraya buraya tahsis 
edilmek kısmına taallûk eder. Hal büyle iken 
üçüncü maddenin A fıkrasında gerek tüzel te
şebbüsler, gerek Zirai Donatım Kurumu tara
fından getirilerek halka satılacak ve bu teşek
küllerin kendi ihtiyaçlarına kullanacakları, iba
resi bulunmaktadır. Devlet ister kredi olsun 

806 



Ğ : 23 24.12 
ister kendi bütçesindeki tahsisat olsun muba
yaaya ait tahsisatı ya bizzat kullanır yahut diğer 
vasıtalarla kullanır. Saniyen bu yetki kendisin
de mevcut iken buraya konması taknin usulü
ne de uymaz. Hâsılı tahsil kabilinden bir şey 
olur, bu fıkranın yersiz olduğuna kaniim. Bi
naenaleyh bir önerge takdim ediyorum fıkra
nın «tarım aleti..» ile başlamasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Şevket Basit Hatipoğlu. 
ŞEVKET RAŞIT HATİPOĞLU (Manisa) — 

Muhterem arkadaşlar; Marshall Pılânma ait 
Kanun tasarısının müzakeresi vesiylesiyle ko
nuşanları dikkatle dinledim. Ben de tasarı için
de iki ayrı mevzu bulunduğuna kani oldum. 

Filvaki bir arkadaşımız, bu konuların ayrıl
masını teklif etti. Fakat bâzı zaruretlerin ilcası 
ile bu teklif reddedildi. 

Halbuki bu sadece işi objektif olarak mü
talâa eden bir tekliftir. Ben ozaman konuşma
dım. Çünkü Ziraat Bakanı arkadaşımız bu 
zarureti, belirtti ve müstaceliyetin, bir emri
vaki olduğunu bize söyledi. Yalnız şu nokta 
nazarı dikkatimi celbetti. Burada konuşan bir
çok arkadaşlar tekrar, tekrar bu kanunun muh
telif noktaları hakkında mütalâalarını söyle
dikçe evvelce yapılan teklifi de teyit etmiş ol
dular, tasarının ihtiva ettiği iki konunun ayrıl
ması gerektiği büsbütün belirdi. Bir ay evvel 
Sadi Bekter arkadaşımızın ileri sürdüğü noktai 
nazar ise bu kanunun ihtiva ettiği fondamantal 
konulardan birini açığa vurdu, bu da istikraz
la alman paranın tahsisi ve tâbi tutulacağı mu
ameleye aittir. 

Bu kanun haddi zatında Marshall Pılânı muci
bince, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri 
ajanı arasında akdedilen istikrazın tasdikma 
mütedair olan bir kanundur. Bununla Türkiye 
yabancı bir memleketten para alıyor ve bu Bü
yük Millet Meclisince tasdik ediliyor. Bu para
nın tahsisi, kullanılışı işi büsbütün ayrı bir 
konudur, bu konunun Büyük Millet Meclisinde 
uzun uzadıya konuşulması, incelenmesi gerek
tir. Gene bu konuşma konusunda hakikaten iş
lenecek, bütün %teferruatiyle üzerinde durulacak 
birçok noktalar vardır. Biz şimdi burada kanu
nun üzerinde konuşurken sadece Ziraat Vekili 
arkadaşımıza ne getireceksin, bunları nerede kul
lanacaksın diye sualler soruyoruz. Halbuki bu 
arada birde 18 milyon dolar var. Madenciliğe 
ayrılan bu kısım Büyük Millet Meclisinde ko-
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nuşulmaya değer. Bu 18 milyon doların nasıl 
sarf edilebileceği hakkındaki düşüncesini söyli-
yecek insanlar yok mudur? Zaman dar olma
saydı bunlar üzerinde konuşulurdu. Bütün bu 
noktalar iyice incelenemediği sonra kanun tek
niği ve bizim teamüllerimiz bakımından da bu 
konuların bir kanun içinde toplanması doğru de
ğildir. Fakat teklif ret edildi ve artık iş işten 
geçti. Benim hüzünle üzerinde durmak istedi
ğim nokta şudur : Bu istikraz kanunu vesile
siyle ödünç alman paranm kullanması mevzuu 
üzerinde mütalâa dermeyan ederken bütün ko
nuşma merkez sikleti alet ve makina mubaya
asını Donatım Kurumu mu yapsm, hususi te
şebbüs mü yapsm ve dikkat ettim, biraz da en
dişe ile dikkat ettim, Donatım Kurumu bunu 
yapamaz, bunu hususi teşebbüs daha iyi yapar 
noktasında toplandı kaldı. 

Arkadaşlar, benim* anladığıma göre bu mem
lekette devlet ve hususi teşebbüs birbirinden 
Jefrık edilmeksizin namütenahi çalışma ve uğ
raşma alanı vardır. Bu vatanda devleti de, hu
susi teşebbüsleri de yanyana çalıştırma imkânla
rını daima bulacağı kanaatindeyim. Bunları 
birbirine tercih etmek işte bu olamaz-

Bilmiyorum, ben mi yanlış anladım, hassa
siyetim mi harekete geldi : Donatım Kurumu bu 
işi yapamazmış, ıslaha muhtaçmış, gibi sebepler 
ileri sürüldü. 

Ben böyle bilmiyorum. Bir kanunla kurdu
ğumuz bu müessese henüz gençtir, körpedir ve 
teşkilâtı tamamlanmış değildir. Bu bakımdan 
eksikleri vardır, tamamlanacaktır. Ama : Do
natım Kurumu karma karışıktır, bir anarşi için
dedir. Islaha muhtaçtır gibi bir durum varit 
değildir asla bu başınızı ağrıtmıyayım, böyle 
değildir. 

Arkadaşım malî imkânları dardır dediler, 
personeli yetişkin değildir dediler, kifayetsiz
dir dediler. Jlepsi kabul. Ama bunlar bu mües
sesenin bozuk olduğuna delâlet etmez, eksik ve 
ikmâle muhtaç bir müessese olduğuna delâlet 
eder. 

Bu vaziyette olan bir müessesenin eksikleri 
ve noksanları tamamlanır ve hizmetinden fay
dalanılır. Benan nazarı dikkatimi celbeden cihet 
bu eksikler arasında en mühimmi sermayenin 
3&sik olmasıdır. Bu sermaye eksikliği mesul B#a 
kan arkadaşımız tarafından da şimdi ifade edil-
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di. Kanunun iş başarma zaviyesinden durumunu 
irade etmek icabederse sermayesi azlığı yüzün
den kifayetsiz takati azdır denebilir. Bu durum 
karşısında Türk Milletinin yabancı bir devletten 
yapacağı istikrazdan bir parçasının bu kanunla, 
evvelce kurduğumuz ve ümitler bağladığımız bu 
teşekküle ayrılmasından tabiî bir şey olamaz. 
Ru hususta münakaşa bile etmemelidir. 

Arkadaşlar burada Sedad Çumralı arkadaşı
mızın teklifi işte bunu gözetiyor, bu da yerinde
dir. 

Donatım Kurumunun bu istikraz vesilesiyle 
yapacağı hizmetlerden mütevellit yani bu istik
razdan elde edilen ve donatımın kullanılmasına 
hasredilen parayı kendi sermayesine mahsup et
sin yollu Çumralı 'nın yaptığı teklifi Komisyon 
Sözcüsü İhsan Tigrel şu esbabı mucibe ile orta
dan kaldırmaya çalıştı: Ziraat Bankasının ser
mayeye ihtiyacı vardır. Evet, biz de biliyoruz, 
yıllardanberi yüreğimiz yanıyor, Ziraat Banka
sını yeter derecede sermayesi yoktur. Bankanın 

bu ihtiyacını ele alacak ve gösterecek bir lâyiha 
önümüze gelecektir ve Ziraat Bankasının serma
ye ihtiyacı 300 milyondur. Binaenaleyh bu Ban
kanın böyle kocaman bir sermaye ihtiyacı varken 
Marshall pılânmdan ziraat kalkınmasına haşivdi 
len kredinin Donatım Kurumuna bir parçasının 
ayrılması doğru değildir, hepsi de Ziraat Banka
sına ayrılmalıdır dediler. Bu şekildeki .esbabı 
mucibe bence bir esbabı mucibe değildir. Çünkü, 
kendi söylediklerine göre bankanın kredi ihtiyacı 
bu para ile de karşılanamıyor. 

İkincisi, Donatım Kurlmumm vaziyeti henüz 
belli değildir dediler. Arkadaşlar, bunu söyliye-

cek salahiyetli -ağız ancak Büyük Millet Meclisi
dir. (Bravo sesleri). Donatım Kurumu Büyük 
Millet Meclisinden çıkan bir kanunla kurulmuş
tur. Tarım Bakanı arkadaşımız bu müessesenin 
inkişaf ede dede Türk çiftçisine hizmet edeceğini 
gayet açık olarak söylediler. B.u durumda olan 
bir müessese hakkında; muhterem Komisyon Söz
cüsünün henüz daha vaziyeti belli değildir, de
mesini yerinde bulmıyorum. Vaziyeti belidir, 
kanunu sarihtir, bu kanunda vazifeleri gayet 
sarih olarak gösterilmiştir ve bu kanun Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin çıkardığı en güzel ka 
nunlardan biridir. Böyle bir teşekkülün sermaye 
ihtiyacı, şu fırsattan bilistifade konuşulurken, 
bil teşekkülün varlığı, yokluğu meselesini ortaya 
atmak, bilmem ne dereceye kadar doğrudur. 
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Arkadaşlar; Marshall plânı dolayısiyle ya

bancı bir devletten alacağımız ödünç paranın 
büyük bir kısmı ile Türk çiftçisinin kalkınma 
işlerini yürütmek imkânını bulacağız. Memlekete. 
muhtaç okluğumuz teknik istihsal vasıtaları ge
lecektir, Ben îcra mevkiinde yüreği yanmış ve 
bu mesleğin insani olarak ıstrabmı çekmiş bir 
adanı sıfatiyle arzedeyim ki; Türkiye'ye gelecek 
olan bu teknik vasıtalar için tamir müesseselerini 
hemen düşünmezseniz yazıktır bu paralara. 

Arkadaşlar, bu kadar milyonlar sarfederek 
getireceğimiz makina ve vasıtalar için bu 
teknik tamirhanelere ihtiyaç vardır ve bunla
rın kurulması da yıllar ve yıllar sonrasına bı
rakılamaz. Makinalarm ömrü dört, beş yıllık
tır, haydi nihayet sekiz on yıllıktır. Bu çalış
ma yılları içinde tamir lâzımdır. Onun için 
süratle bu tamirhanelerin kurulması lâzımdır. 
Bunu kuracak müessese de, kanuni vazifesi ica
bı Donatmı Kurumudur. Donatım Kurumu da 
bu vesile ile kendi bünyesini yeni sermaye ile 
lıemaıı takviye edemezse yıllık bütçelerden ayrı
lacak paralarla bu iş başarılamaz arkadaşlar. 
Bu itibarla bu istikraz vesilesiyle alman para
ların bir kısmını, hiç olmazsa, hizmet olarak 
üzerine aldığı, yani kendisinin satmalıp geti
receği aletlerin ve makinalarm bedelini bu ka
nunla Donatım Kurumuna sermaye kaydedilme
sinden daha tabiî birşey olamaz. 

Arkadaşlar; Ziraat Bankası da bizim miiesse-
semizdir. Sakın kıskanıyor zannetmeyin. Fır
sat bulursam bunun hakkındaki kanun konuşu
lurken sizlere çok şeyler söyliyebilirim. Fakat 
şimdi mesele böyle değildir. Bu kredinin hepsi
ni Ziraat Bankasına verdiğimiz takdirde ve Do
natmı Kurumu oradan kredi sağlasın derseniz, 
Kurum bunun için % 8,5 faiz öder. Donatını Ku
rumunun bu şartlar altında çalışmasına imkân 
kalmaz. Çünkü bu faiz yükü altından kalkamaz, 
bunu çiftçiye aksettirir. Bu müessese bir kâr 
müessesesi değildir. Masrafını çıkaracak ve öte
sini Türk çiftçisinin yardımına tahsis edecek bir 
müessesedir. Vazifesi mümkün olduğu kadar 
çiftçiye ucuz malzeme temin etmektir. Bu da 
kendi sermayesi ile çalıştığı takdirde mümkün 
olur. Bu itibarla hariçten akdedilen bir istikraz
la çiftçilerimizi teknik vasıtalarla donatılması 
dâvası mevzuubahis olduğu sırada hariçten ak
dedilmiş istikrazın hiç olmazsa 10 - 15 milyon
luk miktar-mm, alım satım hizmetini yaptığı işte 
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kullanılan paranın yarısnıın bu Kuruma sermaye 
olarak ayrılmamasını ben kabili izah göremem. 

Arkadaşlar; başınızı ağrıtmıyayım, bu konu
da son söyliyeeeğim söz şudurt: 20 - 30 yılda ödi-
yeceğimiz bu parayı biz gene en çok Türk çift
çisinin alın teri ile ödiyeceğiz, bu çiftçiye hiz
met eden bu müesseseye bu istikrazdan eğer bir 
sermaye ayrılmazsa yüreğim yanar arkadaşlar. 

GEÇlCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ İHSAN 
HÂMlD TİGREL (Diyarbakır) — Çok hürmet 
ettiğim Hatipoğlu'nu dinledikten sonra kendi
lerine olan hürmetim bir kat daha arttı. Çünkü 
bir arslanın yavrusuna vâki olan hücuma karşı 
arslan nasıl kükrerse kendilerinin mevlûdu olan 
bu müessese için bozuktur, ıslaha mutaçtır, şöyle 
olmalıdır böyle yapılmalıdır diyerek onun mü
temadi muahaze ve tenkide mâruz kalması 
karşısında aynı hassasiyeti göstermeleri hakika
ten takdire şayandır. Bu itibarla söyledikleri 
sözlerden dolayı arzettiğim-gibi ancak hürme
tim artmıştır. 

Muhterem Hatipoğlü Bakanlık vazifesinden 
çoktan ayrılmışlardır. Benim Meclisi Âliye ilti
hakım üçüncü seneye gelmiştir. Ve her sene İk
tisadi Devlet Teşekkülleri Umumi Heyetinde 
bulunmak şerefini kazananlardanım. Orada yeni 
başka müesseseler de vardır. Fakat hiç birisi 
maalesef Zirai Donatım Kurumunun bozuk vazi
yeti dolayısiyle kalbimize bıraktığı acıyı bırak
mamıştır. öyle seneler olmuştur ki Zrai Donatım 
Kurumu bir sene evvelki bilançosunu bile geti
rememiştir. 

Bütün endişem, vaziyeti böyle müphem olan 
ve Sayın Tarım Bakanı da komisyonda da izah 
ettiği veçhile ıslah edilmesi derpiş edilen bir mü
esseseye ne vaziyet alacağuıı bilmeden sermaye 
ayırmanın ve bu suretle elimize geçen bir krediyi 
biraz Ziraat Bankasına, biraz Zirai Donatım Ku
rumuna, biraz şuraya, biraz buraya ayırmak ve 
saçmak suretiyle hiç bir işe yaramıyacak şekle 
sokmanın doğru olmıyacağına kani bulunduğum 
için söylüyorum, yoksa arzettiğim gibi ben de 
bir çiftçi evlâdıyım, çiftçiyim, Zirai Donatım 
Kurumunun gelişmesini hakikaten isterim. Fa
kat ıslaha muhtaç olan cihetleri nedir ? Hükü
met ne düşünüyor, bundan evvelki Bakan, arzet-
miştim, bir füzyon kanunu getiriyordu, Bütçe 
encümenindeki ifadeleri böyledir, bilmem şimdi 
kendileri burada mıdırlar? Hulâsa henüz ne 
şekil alacağını bilmediğimiz bir müesseseye ser-
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mayenin bir kısmını ayırmayı doğru bulmam. 
Bu müessese ne şekil alacaktır, nasıl ıslah edile
cektir. Saym Bakan evvelâ bu ciheti bildirsinler. 

Her sene bütçeden bir buçuk milyon lira 
ayrılmaktadır. Bu miktar artırılmak suretiyle 
•sermaye ihtiyacı tatmin edilebilir. Zaten bu (12) 
milyon liranın hepsinin ziraat aletlerine tahsis 
edilip edilemiyeceği de belli değildir. B/elki de 
8 milyonu, belki de 9 milyonu tahsis edilecektir. 
Bunun bir kısmını Zirai Donatım Kurumun'i 
ayırmak sermayeyi parçalamak demek olur. Ya
ni bunun bir kısmını Zirai Donatıma, bir kısmı
nı başka yere hasredersek sermaye parçalanır. 
Endişem bundadır. 

BAŞKAN —- Müzakerenin yeterliği hakkında 
bir önerge vardır, onu okutmadan Tarım Baka
nına söz veriyorum. 

TARIM BAKANI CAVİD ORAL (Seyhan) 
— Evvelâ Kemal Zeytinoğlu arkadaşıma cevap 
vermek isterim: Konuşmalarımda da ifade etti
ğim gibi bundan maksat zirai donatını bunun 
bir kısmının Zirai Donatım Kurumuna ayrılmış 
gibi bir şey ifade ettiler.. 

BAŞKAN — Şunu arzedeyinı ki müzakerenin 
seyri yalnız kanun maddesine münhasırdır. Ri
ca ederim, Donatım ve saireyi bırakalım, bun
dan ihtiraz edelim. 

TARIM BAKANI CAVİD ORAL (Devamla) 
— Burada çiftçi meselesi mevzuubahs değildir. 

BAŞKAN — Arzettiğim Şahsı âliniz için de
ğildir. 

TARIM BAKANI CAVİD ORAL (Sayhan) 
— Evet biliyorum. Arkadaşlar biz, Amerika'
dan getirteceğimiz tarım aletlerinden, yani trak
törleri iyi kullanacak ve iyi idare edebilecek 
kimselere vereceğiz ki, bu suretle istihsal -artı
rılmış olsun. Bununla biz de almış olduğumuz 
vazife ve mükellefiyetimizi yerine getirelim. Dâ
va budur. Müddet meselesine gelince: Ben de 
çiftçiyim, çiftçinin dâvasını senelerdenberi gü
den bir arkadaşınız sıfatiyle şunu söyliyeyim ki 
dört sene az bir müddet değildir. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Siz müstağni olabilirsiniz, herkes böyle mi
dir? (Soldan devam sesleri) 

TARIM BAKANI CAVİD ORAL (Devam
la) — Dört sene iyi bir müddettir. Müstahsil 
güçlük çekmeden bu parayı ödeyebilir. Ma kına
ların da yaşama kabileyitini gö« önünde tutmak 
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lâzımdır. Bu makinaİann parasını ödeyecek ve
ya ödemiyecek olan millettir. Şu halde onu dü
şünmek lâzımdır. 4 sene müddet iyi bir müddet
tir. 

Donatım müessesesine gelince; bu müessese 
iyi bir müessese olacaktır. Buna itimat ediniz. 
Faydası ve rolü ümitlidir buna inanıyorum ve 
yoluna girmiştir. Onun için donatımın bundan 
sonraki vaziyeti hakkında hiç tereddüt etmeye 
mahal yoktur. (Bravo sesleri) 

ŞEVKET RAŞÎT HATÎPOĞLU (Manisa) 
Fazyon plânına girdi mi? 

TARIM BAKANI CAVÎD ORAL (Devamla) 
- - Hayır. Füzyona giren Devlet Ziraat işlet-
meleri ve Zirai Kombinalardır. Donatım müsta
kil olarak tutulacaktır ve müstakil olarak tu
tulması lâzımdır. 

BAŞKAN — önergeleri okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşme yeter, önergelerin reye konması

nı rica ederim. 
Giresun 

Eşref Dizdar 

BAŞKAN — Müzakerenin yeterliğini kabul 
edenler.. Kabul etmiyenler.. Müzakerenin yeter
liği kabul edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen vâki mâruzâtıma dayanarak d neü 

maddenin ilişik şekilde değiştirilmesini teklif 
ederim. 

İstanbul 
Sadi Bekter 

MADDE 3. — Bu kredinin istimalinden elde 
edilecek Türk paraları Türkiye CumhıHyet 
Merkez Bankasında hususi bir hesaba yatırılır. 

Yüksek Başkanlığa 
22 . 12 . 194S 

üçüncü maddenin (A) bendinin aşağıda ya
zılı şekilde değiştirilmesini arz ve teklif eyle
riz. 

A) Gerek Özel teşebbüsler gerek zirai Do
natım Kurumu tarafından getirilerek halka sa
tılacak veya bu teşekküllerin kendi ihtiyaçla
rında kullanılacak tarım alet ve makinelerinin 
ve tamir işlerinde kullanılan diğer maddelerin 
bedelleri tahsil edildikçe T. C Ziraat Banka
sında açılacak hususi bir hesapta toplanır. 

Bu hesabın her yıl sonundaki safi bakiye-

.1948 0 : 1 
sinden Donatım Kurumu tarafından satılanlara 
ait olan kısmı bu kurumun sermayesine, özel 
teşebbüsler tarafından satılanlara ait kısmı da 
Ziraat Bankası sermayesine mahsuben verilir. 

İler iki kısım bir yandan Gelir Bütçesine ge
lir, diğer taraftan Maliye Bakanlığı Bütçesine 
ödenek kaydedilerek Ziraî Donatım Kurumu ile 
Ziraat Bankasına ödenir. 
Manisa Milletvekili Konya Milletvekili 

Hilmi öztarhan Sedad Çumraiı 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı 3. 

maddenin a fıkrasının aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim. 

a) Gerek özel teşebbüsler, gerek Ziraî Do
natım Kurumu tarafından getirilerek çiftçiye 
satılacak tarım alet ve makinelerinin ve... 

Eskişehir Milletvekili 
Kemal Zeytinoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı 3. 

maddenin c fıkrasının dokuzuncu satırındaki 
(Mütaakıp yıl bütçelerine) cümlesinin (Müte
akip yıl bütçesine) şeklinde doğiştirilmesini 
arz vo teklif ederim. 

Eskişehir Milletvekili 
Kemal Zeytinoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
d. ncü maddenin (a) fıkrasndaki (Gerek 

özel teşebbüsler, gerek Ziraî Donatım Kurumu 
tarafından getirilecek halka satılacak veya bu 
teşekküllerin kendi ihtiyaçlarında kullanılacak) 
ibaresinin tayyını arz ve teklif ederim. 

Kayseri Milletvekili 
Sait Azmi Feyzioğlu 

İstanbul Milletvekili Sadi Bekter'in öner
gesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — üçüncü madde yerine bu mad
denin konmasını kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

(Konya Milletvekili Sedad Çumraiı ve Ma* 
nisa Milletvekili Hilmi öztarhan'm önergesi 
tekrar okundu). 

MÂLÎYE BAKANI ŞEVKET ADALAN-
(îzmir) — Efendim; bu defa yüksek tasvibini
ze arz edilmiş olan bu kredi anlaşması 60 mil
yon dolara mahsuben verilecek olan 30 milyon 
dolarlık bir kredidir. Bunu mütaakip anlaşma-

* - ? W -
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lar takip edecektir. Biz bu tarım aletlerini- ge
tirirken, diğer taraftan da Ziraat Bankasını teç-
hiz etmeyi daha muvafık gördük. Gelecek olan 
tarım aletleri ile birlikte çiftçiyi de kredi ile 
teçhiz etmek, hiç şüphe yok ki önemle ele alı
nacak bir meseledir. 

Elimize geçmiş olan imkândan evvelâ Zira
at Bankasını faydalandıracağız ilerde elimize 
geçecek olun diğer imkânlardan da Zirai Dona
tımın da sermayesini artırma imkânını ele ala
cağız. Bu imkânı dağıtmakta, kanaatimce bir 
fayda yoktur. Onun için bendeniz de rica edi
yorum; tarım aletlerinden tahsil edilecek olan 
bedelleri Ziraat Bankasına sermaye olarak tah
sis edelim. 

MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Bu, 

aşağı yukarı 15 milyon liralık bir tahsisatın ve
rilmesi mahiyetinde bir takrirdir. Acaba bunun 
görüşülmesi usule müsait midir? Nihayet Dev
letten 15 milyon liralık bir para Zirai Donatını 
Kurumuna tahsis edilecektir. Bunu intaç eden 
bir teklif yoktur. 

SEDAD ÇUMRALİ (Konya) - - Takrir sa
hibi benim, bir nokta açık kaldı.. 

ŞEVKET RAŞİT HATİPOĞLU (Manisa) 
— Usul hakkında... 

BAŞKAN — Buyurun. 
ŞEVKET RAŞİT HATİPOĞLU (Manisa) 

— Muammer Alakant arkadaşımızın en son da
kikada hatırına gelen usul meselesi, bu anlaşma 
kanunun müzakeresi boyunca mevcut olan tah
sisata taallûk ediyor. Demindenberi bizim sa
atlerce konuştuğumuz Birleşik Amerika'dan 
akdedilen istikrazla Devletin elde edeceği para
nın nerelere hasredileceği hususudur* ki, bu 
kanun tefrik edilsin deııen nokta bu idi. 

Arkadaşlar; uzun konuşmalardan sonra ay
nı kanun içerisinde tahsisin de beraber yürü
mesine karar verdi. Binaenaleyh burada tahsis 
işleri de görüşüldüğü için Donatını Kurumuna, 
Ziraat Bankasına ne suretle tahsis yapılmışsa o 
suretle bir tahsis yapılmasında usul bakımından 
bir mahzur yoktur. Aksi takdirde diğer tah
sislerin de bu kanunda yer almaması lâzımdır. 
Bu münasebetle kanun maddesi Ve takrir üzerin
de uzun uzadıya müzakere yapıldı. Maliye Ba-
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kanımız usul batanımdan benim derıneyan et
tiğim mütalâalara cevap vereceği yerde Meclisi 
âli üzerinde tesir 3-apmak için söz aldılar ve söz 
söylediler.-

MALİYE BAKANI ŞEVKET ADALAN 
(izmir) — Bendeniz tesir yapmak için söz söyle
medim, böyle birşey düşünmedim. 

ŞEVKET RAŞÎT HATİPOĞLU (Devamla) 
— Müsaade buyurun, ben sizin sözünüze söz 
katmadım. 

MALİYE BAKANI ŞEVKET ADALAN' 
(izmir) — Tesir yapmak, kastiyle diyorsunuz. 
ben böyle birşey düşünerek kürsüye çıkmadım, 
böyle birşey söylemiyc hakkınız yoktur. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. Buna dair 
önergeyi usulen reye koymak için bundan mü
tevellit büyük bir ödenek ve istikraz işi mevzuu-
bahis olacağı için Maliye Bakanının bunun hak
kında Meclisi âliyi aydınlatması gayet tabiîdir. 
Siz kendi mütalâanızı söyleyin. 

ŞEVKET RAŞİT HATİPOĞLU (Devamla) 
— Peki. Ben sermayenin, alman paranın tahsi
si hususunda, Maliye Bakanını çok yakından 
alâkadar eden bir noktai nazarı ileri sürdüm. 

Ricam ve niyazım şudur ki; kendisi yalnız 
mukabil noktai nazarını ortaya kor, Meclis de 
kendi noktai nazarını söyler. 

Zirai Donatım Kurumuna sermaye tahsisi 
meselesi; bu meselenin alet ve makineler mem
lekete girdiği andan itibaren bu müessesenin 
kudretli olmasiyle ancak dâvanın kazanılacağı 
noktasına nazarı dikkatinizi tekrar eelbetmek 
zaruretini "duydum. Affınıza sığmırım. 

SEDED ÇUMRALİ (Konya) — Efendim, de
min takririmi izah ederken arzetnıiştini; bu 
parayı, yani Donatım Kurumu tarafından ge
tirilip satılacak malzemenin bedelini Donatım 
Kurumuna niçin tahsis edilmesi lâzımgeldiğini 
ifade etmiştim, ve bir cümlede toplamıştım: 

Memlekete 1800 traktör getireceğiz, bu ka
dar teknik alet ve vasıta getireceğiz, bunlar 
tamire muhtaçtır, bunların tamirinin yapılması 
lâzımdır. Bendenizi Ziraat Bankasına para ver
memek gibi bir noktai nazarla itham etmeyin. 
İmkân varsa 300 milyon lira yerine 400 milyon 
lira verelim, Ziraat Bankasına, ilk kredi olarak 
teinin edilen 30 milyondan ziraata ayrılan mik
tardan özel teşebbüsün getirdiği, takririmde 
de arzediyorum. Ziraat Bankası sermayesin o 
ilâve edelim diye, bunu bendeniz teklif ediyo-
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rum. Yalnız getirilecek malzemenin hayatını 
uzatmak ve memlekete hayırlı kılınması için 
behemehal tamirhane yapılmak zaruridir. Bunu 
dört sene gibi kısa bir müddet içerisinde ödeye
cek oln hususi teşebbüslere yükletemeyiz. Bir 
âmme işi olarak Devlet bunu üzerine alacaktır. 
Bu noktai nazardan rica ediyorum. Yalnız ve 
yalnız Donatım Kurumunun satacağı malzeme
nin paranın bu kurumun sermayesine ilâvesi 
şeklini arzetmiştim. Bu lüzumdan dolayı arzet-
miş bulunuyorum. 

MUAMMEK ALAKANT (Manisa) — Usul 
meselesi hakkında yaptığım itiraza Başkanlığın 
bir cevap vermesi lâzımdır. 

MALİYE BAKANI ŞEVKET ADALAN (İz
mir) — Arkadaşlar, bir noktayı tavzih için söz 
aldım. Ben Yüksek 'Meclise her hangi bir tesir 
yapmak için söz almış değilim. Böyle bir şey ha
tırı hayalimden geçmemiştir. Biraz rahatsız ol
duğum için müzakereyi takip edemedim, son za
manlarda geldim. Benim söylemek istediğim şu
du r ; mademki elimizde bir imkân vardır, bunu 
parçalayıp dağıtmaktansa, toplu bir halde bunu 
bir yere tahsis edelim, bunda fayda vardır, bil
hassa kredi bakımından çiftçiye de büyük fay
dalar sağlıyacak ve imkânlar verecektir. Onun 
için bunu Ziraat Bankasına vermekte, tahsis et
mekte fayda mülâhaza ettim. Mamafih takdir 
Yüksek Heyetindir. 

KEMAL CEMAL ÖNCEL (Denizli) — Bu 
vaziyette gelen makinaları kim tamir edecek? 

MALİYE BAKANI (Devamla) — Şimdi arz-' 
ettiğim gibi, bu krediler tevali eleeektir. Zaten 
Tarım Bakanı arkadaşımız komisyonda uzun u : 

/.adıya izah etti. Bu Kurumun durumunu tetkik 
etmektedir. Elbetteki buna bir sermaye tahsis 
etmeyi düşünecektir. Bunu ayrı bir mesele ola
rak ele alalım. Şimdi elimize geçmiş olan bu pa
rayı Ziraat Bankasına tahsis edelim. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
(A) fıkrasının değiştirilmesini kabul edenler.. 
(Neyin değişmesi sesleri) 3 ncü maddenin (A) 
fıkrasının buna uygun önerge şeklinde değişme
sini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... (Gü
rültüler) Müsaade buyurun izah edeyim. Şim
di oylarımıza sunulacak olan üçüncü maddede bu 
ziraat aletlerinin satışından tahassül edecek pa
ranın Ziraat Bankasındaki kredi şeyini çoğalt
mak için oraya yatırılmasını yazıyor, 
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.Maliye Bakanı izah buyurdu, bunu parçala-

mıyalım, diyor. Evvelemirde Ziraat Bankasın in 
sermayesini artırtılmı, mütaakiben onu düşirıe 
Hm,' diyor. 

Önerge, Donatım Kurumunun saüşinın hâsıla 
sının oraya yatırılmasını istiyor, fıkranın bu şe
kilde tadilini istiyor. 

Fıkranın bu şekilde tadilini istiyeıı önergeyi 
oyunuza sunuyorum: Kabul edenler,.. Kabul et-
miyenler... Kabul edilmemiştir. Diğer önergeye 
geçiyoruz. 

(Eskişehir Milletvekili Kemal Zeytiııoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu) 

KEMAL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — 
«Halk» kelimesini «çiftçi» olarak değiştiriyoruz 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ İHSAN HÂMİD 
TİGREL (Diyarbakır) — Efendim, bu üçüncü 
maddenin (a) fıkrasındaki «halk» kelimesini 
«çiftçi» kelimesiyle değiştiriyorlar. Komisyon bu 
teklifi kabul etmektedir. Ve «veya bu teşekkülle
rin kendi ihtiyaçlarında kullanılacak» ibaresinin 
de tayymı teklif eden arkadaşlarımız vardır. Ha
kikaten buna lüzum kalmamıştır. Çünkü hükü
met teklifindeki Ziraat İşletmeleri ve Zirai Kom 
binaları Encümenince kaldırıldığı için arzetti-
ğhıı ibareye lüzum kalmamıştır. Şu halde .fıkra
nın şekli şöyle olur: (gerek özel teşekküller, ge
rek, Zirai Donatım Kurumu tarafından getirile 
cek çiftçiye satılacak tarım alet ve.... 

BAŞKAN — Komisyon, bu iki önergede tek
lif edilen hususları sözcünün ifade ettiği şekilde 
kabul etmiştir, binaenaleyh madde ona göre dü 
zeltilecektir. 

(Eskişehir Milletvekili Kemal Zeytinoğlu'nu.ı 
mütaakıp yıl bütçesi şeklindeki önergesi tekrar 
okundu) 

MALİYE BAKANI ŞEVKET ADALAN 
(İzmir^ — Efendim, burada «mütaakıp yıllar 
bütçelerine» demek lâzımdır. «Mütaakıp yıl büt
çesine» denirse derhal onu takibeden yıl bütçe
sine koymak lâzımdır. Belki buna imkân hâsıl ol
maz, bunu birkaç yıla dağıtmak ieabedebilir. 

KEMAL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Na
mütenahi yıllar bütçesine mi koyacağız? 

BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Etini 
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi Komisyonun da kabul ettiği ibare de
ğişiklikleriyle birlikte kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Madde bu şekilde kabul edilmiştir. 
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MADDE 4. — Kredi taksitleri her yıl Devlet 

Borçları Bütçesine konulacak ödenekle ödenir= 
Krediden istifada eden İktisadi Devlet Teşek
külleri krediden kullandıkları kısımlara tekabül 
ede» taksit hisselerini, tediye tarihinden bir haf
ta önce Hazine hesabına yatırmaya mecbur
durlar. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler.,. Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

DIŞİŞLERİ BAKANI NECMETTİN SA
DAK (Sivas) — Muhterem arkadaşlar; kabul 
etmek üzere bulunduğunuz bu kanunla, memle
kette bir ekonomik gelişme olacağını ümit ediyo
rum. (İnşaallah sesleri). 

Bu kanun aynı zamanda on altı Avrupa dev 
letiyle işbirliğimizin ve Birleşik Amerika Dev-
letleriyle işbirliğimizin bir başlangıcıdır. Bu iş
birliğinin devamını ve artmasını temenni eder 
kan, bu krediyi bize ayırmak hususunda büyük 
anlayış ve samimî bîr dostluk göstermiş olan Bir
leşmiş Amerika Devletlerine teşekkür ederken 
Yüksek Meclisinizin duygularına da tercüman 
olduğuma eminim. (Tamamen sesleri, alkışlar), 

BAŞKAN — Kanunun tümünü açık oya sû  
nuyorum. 

4. — Ortaöğretim okullarında yardımcı öğ
retmen çalıştırılması hakkındaki 2624 sayılı Ka
nun süresinin uzatılmasına dair kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim ve Bütçe Komisyonları rapor
ları (1/448) fil 

[1] 42 sayîk basmaya®, tutnağın somundadır. 

12.1948 D : l 
BAŞKAN — Tasarının, tümü hakkında söz 

istiyen var mıf Maddelere geçilmesini oyunuza 
sunuyorum: Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Ortaöğretim okullarında yardımcı öğretmen 
çalıştırılması hakkındaki 2624 sayılı Kanun 

süresinin uzatılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Ortaöğretim okullarında yar
dımcı öğretmen çalıştırılması hakkındaki 20 . 
XII . 1934 tarih ve 2624 sayılı Kanunun evvelce 
3299, 3976 ve 4504 sayılı kanunlarla uzatılan 
yürürlük süresi 26 . X I I . 1948 tarihinden başla
mak üzere üç yıl daha uzatılmıştır. 

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

MADDE 2. — Bu kanun 26 . XII . 1948 ta 
rihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi kabul edenler .., Etmiyenler ... 
Madde Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

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

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 
Oy vermiyen var mı? Oy toplama muamelesi 

bitmiştir. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Amerika 

Birleşik Devletleri Hükümeti Aajanı sıfatiyle 
hareket eden Export - import Bankası arasında 
2 Kasım 1948 tarihinde akdedilen 30 milyon Do
larlık Kredi Anlaşmasının onanmasına dair olan 
Kanuna (266) oy verilmiştir. Muamele tamam
dır. Nisap vardır. Karnin (266) oyla kabul edil
miştir. 

Ayın 27 nci pazartesi günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 20 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ajanı sıfatiyle hareket 
eden Export - tmport Bankası arasında iki Kasım 1948 tarihinde akdedilen 30 milyon dolarlık Kre

di Anlaşmasının onanmasına dair Kanuna verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir i 
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