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İ. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci oturum 
Bayındırlık Bakanlığı 1947 yılı bütçesinin 

tümü görüşüldü ve saat 15 te toplanılmak üzere 
Birleşime ara verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Gümüşane Tunceli 

H. F. Ataç Necmeddin Sahir Sılan 
Kâtip 
Bize 

Dr. F. Kurtuluş 

tkinci oturum 
Bayındırlık Bakanlığı 1947 yılı bütçesinin 

tümü üzerinde bir müddet daha konuşulduktan 

Tasanlar 
1. — Posta Kanununa ek 2721 ve bu kanu

nun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkın
daki 4646 sayılı kanunlarda değişiklik yapılma
sına dair kanun tasarısı (1/104) (Ulaştırma 
ve Bütçe Komisyonlarına); 

2. — Telgraf ve Telefon Kanununa ek 2722 
sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştiril
mesi hakkındaki 4647 sayılı kanunda değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasarısı (1/105) (Ulaş
tırma ve Bütçe Komisyonlarına); 

Teklif 
3. — İdareci Üyeler Kurulunun, Sayıştay 

Başkan, Daire Başkanı ve Üyeleriyle Savcısına 
Yargıç ödeneği verilmesi hakkında kanun teklifi 
(2/21) (Bütçe Komisyonuna); 

Raporlar 
4. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 

sonra dinlenilmek üzere oturuma ara verildi. 
Üçüncü oturum 

Bayındırlık Bakanlığı 1947 yılı bütçesi ka
bul olundu. 

Ekonomi Bakanlığı 1947 yılı bütçesinin tü
mü üzerinde görüşüldükten sonra, 

Perşembe günü saat 10 da toplanılmak üzere 
Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Konya Rize 

T. F. Silay Dr. F. Kurtuluş 
Kâtip 
Rize 

Necmeddin Sahir Sılan 

ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı kanuna ek 
kanunlarda değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/52) 
(Gündeme); 

5. —Gedikli erbaşların aylıkları hakkındaki 
3779 sayılı kanuna ek 4807 sayılı kanunda deği
şiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ve Millî 
Savunma ve Bütçe L omisyomarı rf.porlar1 

(1/53) (Gündeme); 
6. — Sürekli görevle yabncı memleketlerde 

bulunan memurların aylıkları hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/86) 
(Gündeme); 

7. — Subay ve Askerî memurların aylıkları 
hakkındaki 3661 sayılı kanuna ek 4806 sayılı 
kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun ta
sarısı ve Millî Savunma ve Bütçe Komisyon
ları raporları (1/55) (Gündeme); 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 



B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 10 

BAŞKAN — Hasan Fehmi Ataç 

KÂTİPLER : Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli), Sedad Pek (Kocaeli) 

BAŞKAN — Oturumu açılmıştır. 

3. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — 1947 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/16) 

A - Ekonomi Bakanlığı bütçesi. 

BAŞKAN — Söz Hüseyin Ulusoy 'undur, 
HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Büyük bir 

sınai hamle yapmaktayız. Memleketimizin şurasın
da, burasında büyük endüstri merkezleri kurul
maktadır. Bu sınaî hareketin yurdumuz içeri
sinde meydana getirdiği bu nüfus kayma hare
keti vardır; nüfus bir sahadan diğer bir sahaya 
yavaş yavaş kayma hareketi içindedir. Bundan 
müteessir olan sahaların iktisadi durumu üze
rinde sayın Tahsin Bekir Balta'dan bazı temen
nilerde bulunacağım. 

Biz birkaç asırdanberi iktisadi sisteminde 
ziraat vasfı galip olan bir milletiz. Ziraat vas
fının nüfusun dağılışında tesiri yurt içinde 
muvazeneli ve her tarafa dağılıeı bir tesirdir. 
Ziraat sisteminde nüfus, zirai sahalara, yay
lalara ve yaylalar etrafına yayılır. Bu suretle 
nüfus yurt içinde muvazeneli bir şekilde dağıl
mış olur. Fakat son sınai hareketlerle biz zi
rai sistemin nüfus dağılışına tesisinin tamamen 
aksi tesir yapıcı, toplayıcı bir tesir yapan sı
nai sisteme geçmiş bulunuyoruz. Yani yurdu
muzun şurasında burasında teşekkül eden sı
nai merkezlere doğru bir kısım sahalardan nü
fus yavaş yavaş almaktadır. Sınai sisteme ge
çerken nüfusu sınai merkezlerde esasen kesif 
bulunan ve orada gerek kalifiye ve gerekse 
muvakkat amele bulmak imkânı olan milletler 
için bu kadar müessir değildir. Fakat bizim 
gibi nüfusu az milletler sınai bir sisteme geçer
ken bir mmtakadan diğer bir mmtakaya doğru 
nüfus kaymalarını icabettiren milletler için bu 
hareket çok ehemmiyetlidir. 
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Arkadaşlar bugün yurdumuzdaki nüfus ha
reketlerinin manzarası şudur: Yurdun muhte
lif yerlerinde teşekkül eden bu endüstri mer
kezleri, yurdumuzun bazı mıntakalarmdan nü
fusu yavaş, yavaş bu endüstri merkezlerine doğ
ru kaydırmaktadır. Ve bazı mmtakalarda ya
vaş, yavaş boşalıp bazı mmtakalarda kesafet 
meydana gelmektedir. Ben bu boşalan mmta-
kaların ekonomik durumu üzerinde esaslı bir 
tetkik yapılması ve sınai plânlarımız meydana 
getirilirken bu boşalma mevzuu üzerinde ehem
miyetle durulmasını Sayın Tahsin Bekir Balta'-
dan rica edeceğim. Bu husustaki kanaatlerimi 
birkaç noktadan izah edeceğim. Bu boşalmalar 
iki şekilde olmaktadır. Birisi sanayide teessüs 
eden yerlere yakın olan sahalardan bir kısım 
halk çoluğu çocuğu ile gelip o sanayi mmtaka-
smda yerleşmekte ve oranın kalifiye işçisini 
teşkil etmektedir. Bir kısım halk ziraat mevsi
minin dışında muvakkat göçlerle gelip tekrar 
köyüne dönmek suretiyle muvakkat bir göçüş 
yapmaktadır. Bu göçüşün filhakika bazı fay
daları vardır. Bazı mmtakalarda toprak ve 
geçim haddinin düşmesi ve nihayet o mmta-
kanm iktisadi takatini üstünde nüfus kesafeti 
oVmasmı önler amma bugünkü realite bazı mm
takalarda hakikaten lüzumundan fazla boşalmış 
olmasıdır. Bunun tipik misalini Niğde ve Kır
şehir'de görebiliriz. 1927 den bu zamana ka
dar nüfus yazımının cetvelleri tetkik edildiği 
zaman hakikaten Niğde sahasının nüfusunun 
asla gelişmemiş olduğu müşahede edilir. Bu ge
lişmeme doğumun azlığından veya herhangi 
hastalık tesiriyle değil, doğrudan doğruya ye
tişen nüfusun sanayi bölgelerine kaymasından 
doğmaktadır. Bizim sanayileşmemizde, dikkat 
ediyorum, sanayi programları yapılırken yalı-
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nız kâr, yani iktisadi faktör birinci derecede 
gÖzonünde tutulmaktadır. Hükümet bunda hak
lıdır. Fakat bizim Devletçiliğimiz, sanayileş
meğe verdiğimiz ehemmiyette muhtelif sahala
rın kalkınmasını nazara almayı icabettirmek-
tedir. Binaenaleyh ben Hükümetten rica edi
yorum. sanayileşme plânları yapılırken, bu 
plânların, muhtelif muhitlerdeki nüfus kayma
larına, boşalmalarına ve dolmalarına yapaca
ğı tesiri daima ehemmiyetle gözönünde bulun
durmalıdır. Bunun için ana sanayiin tâli kol
ları olan sanayi, gayriiktisadi olsa bile, müm
kün olduğu kadar bu nüfus kaymalarına mâruz 
olan sahalara intikal etmesinin tetkik ettirilme
sini değer bir hareket olarak kaydederim. 

Bundan sonra Sayın Tahsin Bekir Balta ar
kadaşımızdan rica ederim, bu nüfus kayma ha
reketlerine mâruz olan sahaların ekonomik bün
yesi esaslı bir tetkika tâbi tutulsun, buralar
daki ev sanayii, küçük sanayi, halıcılık, do
kumacılık ve nihayet o muhitin bünyesini in
kişaf ettirecek şekilde kredi ve tesis tedbirle
rini dikkatle nazara alsınlar. 

Memleketimizde bir sahanın boşalarak diğer 
bir sahaya akmasını ve o akma hareketinin bir 
kısım yerlerde bazı müşkilât doğurmasını ve 
bir kısım yerlerin de kalkınmasına mâni ola
cak derecede cılız imkânlar içerisinde kalması
nı önliyecek tedbirler alınmalıdır. Sayın Eko
nomi Bakanı Tahsin Bekir Balta'dan rica edi
yorum yurdumuzu bu bakımdan esaslı bir tet
kika tâbi tutsun ve bu sahalarda nüfusu ora
da artık teksif edecek tedbirleri de baraber mü
talâa etsinler. 

HULKI KARAGÜLLE (Konya) — Muhte
rem arkadaşlar; Ekonomi konusunda her şeyde 
olduğu gibi bir numarada gelmesi icabeden pro
gram ve plândan ve bazı bu konu ile ilgili hu
suslardan bahsedeceğim. 

Arkadaşlar; kabul etmek lâzımdır ki, haki
katen çetin ekonomik hareketlerimize mukabil 
memlekette daha iyi etüdlere dayanan ve böl
gelerin toprakaltı ve topraküstü cevher ve ser
vetlerini gözünün e alarak plânlı, programlı bir 
etüd mahsulü olarak yapacağımız işi mutlak 
mânada ve ilmî olarak tâyin etmiş değiliz. Bu
nun için bu işin biranevvel elealmması ve mem
leketin toprakaltı ve topraküstü servetlerine 
göre bölgelere ayırarak bu sanayii değerlendir
mek lâzımdır. 
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Arkadaşlarım; memleketimizde ekonomi de

diğimiz zaman bir bakanlığın vazifesine (kesin 
sınırları ayrılmış) bir konu olarak mütalâa edil
mesi lâzımdır. Bunun için ekonomik faaliyetinde 
Ekonomi Bakanlığının istihsal ile ilgili olan 
diğer Bakanlıklarla ve Devlet şubeleriyle, hattâ 
hususi şubelerle ve müesseselerle alâkalanması 
zaruri ve tabiîdir. Bunun için, memleketimizin 
muhtelif yerlerine gittiğimiz zaman vadilerde 
ağaçlar görürüz, kesif bahçeler görürüz. Fakat 
alman randıman bakımından umduğumuz mah
sulü vermediğini de görürüz. Çünkü bizden bir 
vagon elma istedikleri zaman iki üç hektarlık 
sahadan bir vagon elma alınamıyor. Amma ne 
var üzüm var, ceviz 'v.ar, şu var, bu var. Hal
buki bugün ekonomik hayatta servetlerin ba
şında gelir, meyveciliği elealırsak, meyvecili
ğin bir hesabı, plânlı, İbir tekniği olması lâzım
dır. Diğer hususlarda c/a böyledir. 

Sonra memleketin birçok yerlerini geziyoruz, 
görüyoruz, zehrek denen bir nebat vardır bunun 
sapı dünyanın en güzel liflerini taşır ve dün
yanın en güzel ketenlerini bundan yaparlar. 
Halbuki biz bunun sapmı odun yerine yakıyo
ruz. Kızılırmak kenarlarındaki yerlerde bunu 
görürüz, tçi bir numaralı sellüloz, sapı en gü
zel lif olduğu halde yakılıyor. Binaenaleyh bu 
halk ekonomisiyle Devlet ekonomisinin birbi
riyle sıkı irtibatı olmadığını gösterir. 

Arkadaşlarım, bizim yurdumuzun altının 
ve üstünün hazinelerle dolu olduğuna kaniim. 
Bir memleketin en nadide madenlerden toprak
altı itibariyle, mamul olursa bu mamleket 
ki, en nadide mahsullerle üstü bilfiil veya bil-
kuvve zengin olursa, bu memleketin sakinle
rinin mahrum kalmasına, fakir kalmasına bu
günkü zihniyet mütehammil olmamalıdır. Yeter 
ki, bu membaları tensik eden umumi hayatın 
refahına, Türk Milletinin saadetine tahsis ede
lim ve amade kılalım. Kabul etmeliyiz ki, bu
nu ilmî olarak organik bir hale getiremedik. 

Arkadaşlarım, müsaade buyurursanız dü
şündüğüm noktalara temas edeyim de vaktinizi 
kaçırmıyayım. Zira vaktiniz çok dar ve kıy
metlidir. 

Arkadaşlarım, bizde bir noktayı dikkatle, 
ehemmiyetle arkadaşlarıma arzda fayda mülâ
haza ettim. Biz tarihimizi tetkik edersek bizim 
tereddi âmillerimizden brisi de fetvacılık ol-

. .muştur. Aklın, ilmin, tekniğin hakiki irşadının 

530 — 



B : 24 26.3 
bir tarafa bırakarak istihsal edeceğimiz fetva
larla hükme varmak ve memleket idare etmek 
zafımızdan ileri gelmiştir. Bununla söylemek 
istediğim veya işaret etmek istediğim bir nok
ta var. Arkadaşlarım, biz endüstrimizi tesis 
ederken veya iktisadi karakterdeki faaliyetle
rimize devam ederken bırakalım şu fetvayı.. An
talya şimendiferinin kanunu yapılalı belki on-
sene oluyor, yolu niçin yapılmıyor? fetva yü
zünden. Bugün fetva ilmindir, aklındır ve 
tekniğindir. Bugünün realitesi budur. Kura
cağımız fabrikalar ve müesseselerde fetvalardan 
içtinabederek maliyeti asgariye indirici yerler 
ve mahaller intihabetmeliyiz. Bunu söylemeyi 
bir borç ve vazife bilirim. Çünkü biz ilmî ve 
teknik olarak kurulmıyan bir müessesenin mem
leketin hayatı umumiyesine yapmış olduğu fen 
tesirleri ve müebbeden tehammüle mecbur ol-
duğmuz külfetleri düşndükçe hiç olmazsa önü
müzdeki endüstri hayatımızda bu gibi hatalara 
düşmemek için bunu muhakkak göz önünde bu-
ludurmamız lâzımgelir. 

Arkadaşlarım, Ekonomi Bakanlığını bizzat 
bünyesine dâhil olarak şu bütçede mülâhaza et
tiğimiz mevzular onun umumi müesseseleri ida
re edecek elemanları ile normal olarak Bakan
lık kadrosundan ibarettir. Görüyoruzki bu büt
çede iki organ müessesesi vardır. Kendi malî 
bünyesinden bizzat kendisi alır ve bütçesinden 
onları beslemektedir. Bunlardan birisi M. T. A. 
E. südür. öbürüsü elektrik etüd idaresidir. Ar
kadaşlarım, M. T. A. dediğimiz zaman bunun 
üzerinde müsaadenizle bir nebze durayım. M. T. 
A. bizim yeraltı servetlerimizin anahtarını bi
ze verecek bir teşkilâttır. Onları bulacak ve ce
miyetin eline yeraltı servetlerimizi tahsis ede
cektir. Bunu kim yapacaktır, kim yapar arka
daşlar, bu işin âlimleri, bilginleri yapar. Bizim 
M. T. A. mn zannederim yirmiyi geçmiyen, belki 
iş başında bulunanlar itibariyle 15 i geçmiyen 
mühendisle, 300 e yaklaşan muamele kadrosu ile 
bu işin yürüyeceğine inanmıyorum. Bunun son
ra hem iktisadi devlet teşekküllerinin dışında 
hem Devletin zati bünyesi dışında, hem de mura
kabesi meçhul bir müessese olarak sonuna kadar 
devam ettirilmesinde bendeniz amelî bir fayda 
olacağına kani değilim arkadaşlar. 

Burada bir noktaya daha işaret etmeden ge-
çemiyeceğim. biliyorsunuz ki dünyada bir pet
rol savaşı vardır, Arkadaşlar müessesemizi pet-
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rol entellijans servisinin komplosundan korumalı
yız. 

Elektrik etüd idaresi; bu idare bizim Eko
nomi hayatımızda başta gelen unsurlardandır. 
Bunun büyük ilmî etüdlere ihtiyacı yoktur. 
Bu işleri mümkün olduğu bir hızla yürütmeli-
meliyiz. Çünkü bizi kalkındıracak esaslı bir un
surdur. arkadaşlar. Bizim kömür havzalarımı
zı koruyacaktır, ithalâtımızı artıracaktır, ihra
catımızı artıracaktır, hattâ kömürümüze 
pek çok tesir yapacaktır. îç hayatımızda büyük 
bir inkişaf âmili olacaktır. Onun için biz bunu 
bir gün bile ihmal etmeden ve biran evvel sağ
lama imkânlarını aramalıyız. 

Arkadaşlar, bir noktaya daha temas edece
ğim. 

Memleketteki muhalefet havası içinde bir 
nokta, bir cereyan şüphesiz dikkatinizi celbet-
miştir. Bu nedir biliyor musunuz? İktisadi Te
şekkülleri sosyeteler şekline sokalım, sermayesi
ni aksiyone edelim ve satalım. 

Arkadaşlar, bu, gayet cazip bir fikir. 
Çünkü Devletin zaten ferd olarak, halk olarak 
kurulamayan endüstri müesseselerini kurmak 
gibi topyekûn bir Devletin kalkınmasını istih
daf eder. İktisadi Devlet Teşekkülleri teşkili 
fikri, bu fikir zaten bunu derpiş ederek kon
muştur, hattâ 3460 sayılı kanunun esbabı mu-
cibesinde de zannedersem mevcuttur. 

Arkadaşlar; burada bir noktaya ehemmiyetle 
işaret etmek isterim, hakikaten binnazariye 
doğru olan bu işin üzerinde her ne bahasına 
olursa olsun, imkânlar düşündüm, aradım, tara
dım bunun memleket için çok zararlı olduğu ne
ticesine vardım. İzah edeceğim arkadaşlar: 

Mevcut olan meselâ Sümerbankm filân yer 
kombinasını ve meselâ Kayseri fabrikalarını sa
talım; 50 milyon liraya. Aksiyon çıkaralım ve 
50 milyon liraya satalım. Arkadaşlar, aldığı
mız bu 50 milyon lira ile başka bir yenisini ku
rarız. Cazip tarafı bu. Amma arkadaşlar, size 
Romanya Petrol Şirketlerini hatırlatırım. Bir 
memleketin iktisadi yollardan, ticari yollardan 
birdenbire müstemleke haline inkilâp ediverme-
si; hattâ iç düşman, dış düşman sermayenin 
memleketi bir koloni haline getirivermesi çok 
mümkündür. Bunu da biraz izah edeyim: 

Sattık, aldığımız aksiyonu tuttu geniş bir 
sermayedar zümre aldı. Aldıktan sonra, Türk 

— 531 — 



B : 24 26.12.1946 O : 1 
Milleti artık koloni halinde bu müessesenin emir
beridir. istediği kadar indirir, çıkarır, Yalnız 
Devlet gümrüklerle sıkı sıkıya bağlı olarak, 
Devletin ve memleketin umumi bünyesi zararı
na bunlarla yarışa çıkacak. Hem içerdeki, hem 
dışardaki bizi emmektedir. Onun için bugün ve 
yarın böyle bir ihtimalden bahsedecek değilim. 
îşte arkadaşlarım burada, muhalefet arkadaşla
rımız derin gafletlerine bu suretle işaret etmiş 
bulunuyorum. 

Bir noktayı daha arzetmeme müsaade buyu
run. Yerltı servetlerimizden istihsal ettiğimiz 
cevherleri bir kat daha memleket endüstrisinde 
değerlendirmenin de faydası vardır. Bunu Sa
yın Ekonomi Bakanından rica ederim, iktisadi 
Devlet Teşekkülleri toplantılarında muhtelif 
zamanlarda mevzuubahis oldu. Bizim bir bakır 
istihsalimiz vardır. Bu, kaba taslak bir bakır 
istihsalidir. Bunları elektrolite bir sistemle 
musaffa bir hale getirirsek bunları dahilî piya
salara satabiliriz. Bunları bu hale getiremediği
miz için harice çıkarmak mecburiyetinde kalı
yoruz. Fiyatları nedir? 7 Eylül kararlarından 
önce Amerika ve ingiltere'de tonu 400 ilâ 500 li
ra arasında bir pazar buluyorduk. Bize mali
yetten çok düşük bir fiyat olduğu için bu, mü
essesemizi yıkacak fiyattır, onun için biz bunu 
bir zaman isveç ve isviçre ile takasta bulun
duk, takasla veriyorduk. Bunlar şüphesiz za
rardan kurtulmuştu, fakat umumi pazarlardan 
ithal maddeleri üzerinde bu zarar halktan alın
mıştır. Bunu böyle yapacağımıza, biz Avrupa-
dın bakır mamulesi, sofra takımı olarak por-
so?en mamulesi olarak ne getiriyoruz? Sayılamı-
yacok kadar çoktur. Meselâ, Çekoslovakya'nın 
porselen mamulesini alıyoruz, bunların senesine 
varmadan yarısından fazlası kırılıyor, ingilte
re'den kaplama bakır mamulesi alıyoruz, bunu 
bundan çok pahalıya alıyoruz. Halbuki bunu 
biz bilmünasbe bir defa hesap ettirmiştik, bu ba
kır gümüşle kaplandığı zaman 25 sene teminatlı 
bir mamul oluyor, kalaya nazaran on misli ucu
za mal oluyor, 25 sene kalay istemiyor. Bundan 
başka çay takımları, yemek takımları, ev tazyi-
natı, kapı tezyinatı vesair bakır olarak kullanı
lan şeylere bunu kullanmalıyız. Gümüş dediği
miz zaman büyütmiyelim. Arzettiğim gibi bin-
netice kalaydan daha ucuza mal olan ve bize 
ayrıca bir zevk ve medeniyet ve sanayi eseri ge
tirmektedir, Biz soframızı kendi millî eserleri

mizle kurabiliriz. Bunun için elektrolit cihazı
nın buraya getirilmesinde ve bu sanatın kurul
masında fayda mülâhaza ediyorum. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Fatin Gökmen. 
FATİN GÖKMEN (Konya) — Bendeniz 

petrol istihsali hakkında kısaca bir iki söz ar-
zedeceğim: 

Malıim bir hakikattir ki ; petrol hazineleri 
altın hazinelerinden daha yüksek, daha kıy
metlidir. Hususiyle bütün kudretleri takviye 
ettiğinden ve sarfiyat ta o nispette çoğaldığın
dan, nihayet bu hazinelerin çok mahdut olma
sı itibariyle son yarım asır zarfında tükenece
ğinden kıymeti gittikçe tezayüt etmektedir. Bi
zim memleketimiz gibi bakir bir iki memleket 
kalmıştır ki, enzarı iştiyak ve ihtiras buralara 
matuftur. Kuvvetle tahmin ediyorum ki, bi
zim memleketimizde de zengin petrol kaynak
lan vardır.- Fakat bir türlü bunlardan istifade 
edemiyoruz. Memleketimizde petrol olduğu ih
timallerinin delillerini arzedecek değilim. Hat
tâ Cenup hududumuzun 5 - 6 kilometre ilerisin
de zengin bir betrol kuyusu vardır ki yalnız 
bu memleketimizde, ihtimalki çok derinlerde 
petrol olduğunun büyük bir delilidir. 

Biz bunları inkişaf ettiremiyoruz. Bunun 
için ne yapalım? Ecnebi bir mütehassıs mı ge
tirelim? Bu, Genel Kurmaya bir ecnebi getir
mekten farklı değildir. Kendi vesaitimizle bul
mamız şarttır. Fakat kendi vesaitimizle de bir 
şey çıkmıyor. Bu nedendir? Sebebini araştır
madan evvel dünya petrol taharriyatmın geçirdiği 
usulleri arzedeyim: 

1903 e kadar dünya petrol taharriyatı jeolo
jik alâmetlerle anlaşılıyordu ve bir yerde sı
zıltı var mı, acaba burası, şurası mı diye bir
çok taharriler yapılıyordu. Fakat bu taharri
lerin ekserisi semeresiz kalıyordu. Yalnız sat
ha yakın bulunanlar meydana çıkıyordu. 1903 
te Amerika'da bir usul bulundu. Jeofizik ta
harri, fizikî taharri petrol ümidedilen sahalar
da fizikî bazı esaslar dâhilinde tetkikler icra 
ediliyor, bu tetkikler neticesi burada şu der 
rinlikte, şu kadar sahada, şu kadar çokluk
ta petrol vardır diye °/c 90 - 95 sıhhatinde bir 
tahmin yapılıyor. Bu tahmin üzerine jeolojik 
her etüd yapılır. Bu usûlle Amerika'da petrol 
taharri inkişafı birdenbire % 60 - 70 fazlalaş-
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mıştır. 1911 de bu usulü Baltık Hükümetleri 

rtatbika başladılar. Sonra yavaş, yavaş dünya 
bu nsulü tatbik etti, yalnız biz müstesna kal
mışızdır. Bu usul nedir? Kısaca arzedeyim. 
Dört tane fiziki ajandan ibarettir ki, basit alet
lerle temin edilir. Birisi, petrolün mevcudiyeti
ne ihtimal verilen sahada cazibe tahavvülâtı-

, nı takdir etmek. Diğerleri elektrik, sismik ve 
magnatik, tahavvülâtını takdir etmektir. Kulla
nılacak aletler için bu dört ajanın iyi takdir 
edilmesiyle, sahada petrolün miktarı, derin
liği vesairesi bulunur. 

Bendeniz bu harbden evvel birkaç defa Ma
den Tetkik Arama Enstitüsü ile temas ettim, 
bu meseleyi ortaya koydum tabiî kendileri de 
bu usulün en iyi usul olduğunu biliyorlardı, 
evet dediler, buna gitmeliyiz. Sonra bir ayar 
dairesi lâzım idi. Bunu da rasathane temin 
etti. Kendileri de birkaç alet getirdiler fakat 
bu hususta hiç tatbika geçmediler. Niçin geç
mediler ve geçemediler. Çünkü mesele ilim ve 
teknik noktasından çok nazik bir meseledir. 
Bunun için hususi adam yetiştirmek lâzımdır. 
Mesele yüksek riyaziyeye, yüksek fiziğe ve son 
yarım asır zarfında istiklâlini kazanan jeofi
ziğe tevakkuf eder. 

İşbu ilimleri elde etmekle bitmiyor; asıl 
güçlük tekniğinde, tatbikatındadır. Diyebili
rim ki, bunun kadar tekniği güç bir mesele 
yoktur. 

Ben şimdi Ekonomi Bakanımızdan rica edi
yorum ; müstakillen bu fizikî usul ile meşgul 
olmak üzere bize beş mütehassıs yetiştirsin. Bu 
mütehassısların yetişmesi için zamanımız gayet 
dardır. Liseyi bitirecek, sonra üniversiteyi ik
mâl edecek, bilâhara Avrupa'da, Amerika'da 
bir iki sene bu işin teknik ve taibikatiyle uğra
şacak. Bunun için beş altı sene gibi çok uzun 
bir zaman lâzım. Kanaatime göre işin buna ta-

^ nammülü yoktur. En iyisi yüksek matematik 
ve umumi fizik sertifikası almış olan müessese 
mütehassıslarından ayırmak ve daha iyisi bizim 
üniversitenin matematik ve fizik kısmından 
almaktır. Bunlar Amerika'da, Avrupa'da bir 
iki sene sahralarda tatbikatda bulunduktan ve 
evvelce yapılmış etüdler ve neticeleri üzerinde 
çalıştıktan sonra memlekete dönerler ve bu işi 
ellerine alırlar. 

Bendeniz Ekonomi Bakanından bu işle alâ
kadar mütakassıslan toplıyarak ben de dâhil 
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olduğum halde kendi muvacehelerinde bir ko
nuşma teminini rica etmiştim. Araya bütçe 
girdi, vakit müsait olmadı. Husulü imkânını 
daha kuvvetli temin için huzuru âlinizde söy
lemeği münasip buldum. (Varol sesleri, alkış 
lar.) 

Dr. AKÎF ARKAN (Çankırı) — Muhterem 
arkadaşlar, Birinci Cihan harbinden sonra mil
letler arasında harb gazları ehemmiyet kesbetti-
ği nazarı dikkate alınarak ve ilerlemiş olan bu 
silâhın kıymeti artacağı düşünülerek Millî Sa
vunma Bakanlığı klor gazı istihsali için bir etüd 
yatırmayı düşünerek. Bu etüdü ilk evvelâ Çan
kırıda yaptırmıştır. Bunun maddei iptidaiyesi 
tuz, kireç, su ve kömürden ibarettir. Çankırıda 
tuz, kireç, su maddeleri mevcuttur. Kömür de 
önünden geçtiği için buradaki etüdden de Çan
kırı'da bir klor fabrikası kurulması hakkında 
Millî Savunma Bakanlığı bir karar vermişti. Eko
nomi Bakanlığı endüstriyi elinde tuttuğu için 
ve klor gazının bazı sanayide istimali zaruri ol
duğundan bu sanayii kendi emrinde yaptırarak 
ve Millî Savunma Bakanlığı ihtiyaçlarını da te
min kasdiyle dosyayı Millî Savunmadan almış
tır. Nihayet Ekonomi Bakanlığı bunun Çankırı
da veya başka bir yerde yapılması için Genel
kurmayın müsaade ve muvafakatini istihsal et
mek üzere müracaat ediyor. İlk etüd Çankırıda 
yapılmıştır. Fakat bu fabrikanın İzmit'te ya
pılmasının muvafık olacağı mütalâasiyle Genel
kurmaydan istizan ediyor. Genelkurmay Kütah
ya'da yapılması muvafık olacağı mütalâasını der-
meyan ediyor ve .Kütahya 'da yapılması için ısrar 
ediyor. Bu ısrar 1939 yılma kadar devam edi
yor. Nihayet Genelkurmay son sözünün Kütah
ya'da yapılmasının muvafık olacağı merkezinde 
olduğunu beyan ederek iddia ediyor. Bu fabrika 
hakkında orada başka bir mütalâa beyan etmiyor. 
Ekonomi Bakanlığı bir komisyon teşkil ediyor ve 
bu komisyonun karariyle fabrika İzmit'e gidi
yor. 

Arkadaşlar bu fabrikanın İzmit'e gitmesine 
muteriz değilim. 

Yalnız İzmit malûmunuz bir mevkiimüstah-
kemdir. Nihayet bir harb zamanında hava 
kuvvetleri bu gibi mevkileri ilk hamlede ya
kıp yıkacaklardır. Sonra İzmit'te ne kömür var
dır, ne de tuz vardır. Zonguldaktan kömür, 
çam altından tuz, Sabanca gölünden su gelecek
tir. Halbuki Kütahya'da kömür de vardır su 
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da vardır, yalnız tuz meselesi kalıyor. Ekonomi 
Bakanlığı böyle tehlikeli mıntıkalara endüstriyi 
serpmekle bu memleketin bir çok güçlüklerle 
meydana getirdiği bu âbideleri bir hamlede yık
mağa hazırlıyor. Bu defa Çankırı'da yeni bir 
etüd daha yaptırdı, Sutkostik Fabrikasıdır. Bu 
nu ben doğrudan doğruya sormadım bilvasıta 
sordurdum. Bu tetkikatı ciddî bir etüd müdür 

yoksa ilerde bir sual karşısında kalındığı zaman 
verilecek bir cevap mıdır. Arkadaşlar, burada 
yaptırılan etüd de tahminim gibi ilerde bir suali 
karşılamak için yapılmış olduğunu öğrendim. 
Biz etüd yaptırdık fakat arzumuzu temin etmedi 
demek içindir. Bu endüstrileri böyle tehlikeli 
mıntıkalarda yapmak suretiyle ilerde çıkacak bir 
harb tehlikesi karşısında bize bir çok müşkilât 
ve sıkıntı ile vücuda getirdiğimiz bu sanayiin ve 
bir harb zamanında bin mşükilatla müessesele
rin böyle bir bomba ile yerlere serilmesinde bil
miyorum ne gibi düşünce hâkim olmuştur. 

Bundan sonra bir de demir meselesi var. 
Aarkadaşlar 1940 senesinde Çankırı'da Maden 
Tedkik Arama Enstitüsünden bir arkadaşla epey
ce dolaştık. Muhtelif cevherler elde ettik. Mem
leket ihtiyacını daha ziyade karşılıyabilecek de
mir meselesini ele aldık. Çünkü demir cev
herinin Divriki'den Karabük'e gelmesi için 1,005 
kilometrelik bir mesafe vardır. Bu mesafeyi da
ha az bir mesafeye indirmek zaruret ve mec
buriyeti vardır. Ben Maden Tedkik Arama Ens
titüsünden genç. bir mühendis arkadaşla bera
ber bir aya yakın dolaştım. 

Pelitçilik köyü vardır. Burada demir ma
deni bulundu. Oraya giden mühendisin ifade
sine göre, buradaki demir cevherinin nihayet 
25 - 30 kilometrelik bir sahada olduğunu söyledi 
Ankara'ya geldik. Başbakandan rica ederek 
mahalline bir Alman mühendisinin gönderilme
sini temin ettik. Profesör Zigler isminde bir 
Alman mühendisi tetkik etmek üzere gitti. Bi
zim mühendisin 30 - 40 kilometrelik saha dedi
ği yerde, ancak üç, beş tondan ibaret bir de
mir cevheri var dedi. Ve hattâ demir cefheri-
nin içinde kabili istifade demir % 20 - 30 dedi, 
etüd noksan yapılmıştır, dedi. 

Sathında bulunan demir cevherinin 25 - 30 
kilometre sahada olduğunu söyliyen bir Türk 
mühendisi, sonra buradaki cevherin üç, dört 
ton kadar olduğunu söyliyen Alman mühendisi 
arasında hakikaten büyük farklar vardır. Bu 
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tetkik edilmeli, aranmalı ve hakiki vaziyet 
meydana çıkarılmalıdır. Bu yeniden tetkik edi
lir ve orada bu cevherin bulunduğu tesbit edi
lirse, ümit ediyorum ki, sulha doğru gidiyoruz 
uzun yollardan Karabük'e gelecek demir daha 
hayırlı ve iyi olacaktır demir işletilmesi ve mem
leket için faydalı olacağı kanaatmda bulundu
ğum bu yerin yeniden etüd yaptırılması kana-
atmdayım. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

CEMlL SAÎD BARLAS (Gazianteb) — Sa
yın arkadaşlarım; harp sona erdi, Devlet yeni 
iktisadi hamlelere başlıyor. Bu hamlelere başla
nırken ben Hükümetten bir iki noktayı rica ede
ceğim; o da şudur : Harb esnasında yapılan 
sanayi hareketlerinde ve sanayi plânlarının tat-
bikmda mecburen bir kısım otarşi yoluna gir
miştir ki, yani Devletçiliği bu yüzden, memle
kette otarşi ile tevem, muvazi tutan bir zihni
yet hâsıl olmuştur. Harb sonunda yani sanayi 
hamleleri yaparken iktisat Bakanının bilhassa 
bu nokta üzerinde ehemmiyetle durmasını, 
Devletçiliğin otarşi olmadığı yönünden sanayi 
hamlelerine başlanmasını rica ediyorum. 

İkinci arzedeceğim nokta; biliyorsunuz ki, 
her teşebbüs sermayeye, saye ve bizatihi iktisa
di icaplara uymağa tevakkuf eder. Bu üç nok
ta üzerinde yürürken, Devletin de ve Devlet iş
letmelerinin de aynı icaplara itina göstermesi 
lüzumunu tebarüz ettirmek isterim. 

Demin arkadaşlarımdan birisi söylediler ki, 
toprağımızın altı servetlerle doludur. Evet top-
rakaltı madenlerle doludur. Fakat hangisinin 
servet olduğunu bilmek, ancak bunların işletme 
maliyetinin tetkiki ile anlaşılır. Binaenaleyh, 
maliyete göre istihsali ayarlamak lâzımdır. Bu 
hususta Hükümetin bu noktai nazarı kaybetme
mesini rica ediyorum. 

Memleketimizde bir mesele de amele işidir. 
Amele randımanınız çok düşüktür. Kalifiye 
amelemiz yoktur. Makinalaştırmak lâzımdır, 
amma, kalifiye amele yetiştirmek te lâzımdır. 
Geçende gazetelerde okudum, îsveç hariçten 
İtalya'dan 20 bin kalifiye amele getirmek im
kânlarını arıyormuş, Bizde de bu yönden usta 
amele getirmek imkânı var mı? Bu yolda tet-
kikat yapmak lâzımdır. 

Bir de ecnebi mütehassıslar meselesi vardır. 
Sayın üstadımız Fatin Beyefendi petrol istih
sali dolayısiyle gayet güzel bir jeofizik sistemi 
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hakkında bizi tenvir buyurdular. Petrolü ara
mak sisteminden bahsettiler. Fakat ben petrol 
işinde dahi, bu işin ecnebi mütahassıslar tarafın
dan aratılmasmın lüzumuna ve bu işde geç kal
dığımıza kailim. Çünkü memleketin herhangi 
bir köşesinde petrol varsa, bu Genel Kurmayla 
müsavi değildir. Ecnebi mütahassıs getirtmek 
lâzımdır. Bu bakımdan ecnebi mütehassıs ge
tirtmek meselesine de lâzımgelen ehemmiyeti 
vermek lâzımdır, plânlarımızı tesbit ederken 
ecnebi mütahassıslardan istifade etmeliyiz. 

Deniz mahsullerimiz için Ekonomi Bakanı
mız ne yapacaktır? Kendisi esasen Karadenizli
dir, binaenaleyh, bu bakımdan memleket balık
çılığı sahasında kendisinin millete karşı bir an
gajmanı var demektir. Memlekette su mah
sulleri sanayii; süngerciliğin, balıkçılığın, hav-
yarcılığm gelişmesi için ne düşünüyorlar 1947 
de bu hususta ne gibi hamleler yapacaklardır, 
bizi tenvir etsinler. 

SINAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlarım, bendeniz petrol işinden bahsede
ceğim. Bundan aşağı yukarı 5 sene evvel Rei
sicumhur Hazretlerine bizzat görmüş olduğum 
bir petrol membamı arzetmiştim. Reisicumhur 
Hazretleri o zaman îktisat Vekili bulunan zata 
emir verdiler. O zat bunu Maden Tetkik ve A-
rama Enstitüsüne havale buyurdular. Maden 
Tetkik ve Arama Enstitüsü, ismini de bilmedi
ğim, Sokoni Vakum Şirketinin bir mühendisi
ne bu işi havale ettiler. O mühendis bir zaman 
sonra cevap verdi: Petrol yoktur dedi. 

Şimdi arkadaşlar bu meseleyi bertafsil izah 
ederek Ekonomi Bakanının bu hususta faaliye
tini rica edeceğim. 

Bu petrol Toros Silsilesinde ve (Beleme-
dik) mevkiindedir. Bu bir zaman su gibi ve 
bir sel halinde akmış ve o civarda bulunan halk 
bu petrolden tenekelerim doldurmuşlardı. Hat
tâ bendeniz de bir şişe doldurdum ve yaktım. 
O zaman orada D. D. yollarının bir icraat grupu 
vardı ve bunların başında da bir Alman mü
hendisi vardı. 

İstiklâl harbi sırasında tanıştığım bu mü
hendisi gördüm ve sordum. Dedi ki, biz sefer
berlikte bir depo yaptırmıştık, içine de petrol 
doldurmuştuk, petrol delik bularak aşağıya sız
mış, şimdi su tazyik edince yukarıya çıkmış.. 
Dedim ki, bu söze köylüler belki inanır amma 
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ben inanmam. 20 sene dipte kalır da su tazyikiy-
le şimdi yukarıya nasıl çıkar? Doğrusunu ister
seniz dedi, biz buranın imtiyazını aldığımız 
vakit bu civarda bulunan madenleri de kendi
mize maletmek istemiştik, belki onları da alı
rız, diye söyledi. O vakit benim hiçbir resmî 
sıfatım da yoktu. Kereste ticareti yapıyordum. 
Bir aralık mebus olunca bunları arzettim. Son
radan ömrümüz mebuslukta vefa etmedi, me
busluktan çekildik ve iş böylece kaldı gitti. Bu 
defa ikinci defa kürsüye çıkarak eski maruza
tımı tekrar ediyorum. 

Arkadaşlar; şunu da nazarı dikkatinize ar-
zediyim ki Toros silsilesi baştanbaşa madenle 
dolu bir sahadır. Orada her nevi maden vardır. 
Ben boş kaldığım zaman arada bir Fransız 
mühendisiyle teşriki mesai ederek oraları do
laştım. Hattâ İstiklâl harbi zamanında demi
ri ihtiva eden taşları yakmak suretiyle demir 
istihsal etmiş ve bununla hayvanlarımızın nal
larını temin etmiştik. Vaktiyle Romalılar ora
larda icrayı ahkâm ederken bu mâdenleri işlet
mişler, birçok delikler, deşikler, menfezler aç
mışlardır. Bunların izi hâlâ mevcuttur. 

Onun için M. T. A. E. sini yeni Bakanın fa
aliyete geçmesini rica ediyorum. Maden Ensti
tüsüne verilen harcırahları keserek başka tara
fa sarfedersek daha iyi olur. Çünki harcırah
larını böyle bıraktığınız takdirde bu zevat iş 
görmez kanaatmdayım. Adana'ya gidiyorlar hiç 
petrol çıkmıycak yerde 80 - 90 metrelik sondaj 
yapıyorlar. Halbuki bu dediğim yerde 50 met
rede petrol çıkar zannediyorum. (Mübalâğa edi
yorsun sesleri). Sonra benim dediğim sahada 
petrolün su üzerinde yüzdüğünü göreceksiniz. 

Bu madde dediğim mevkide mevcuttur. Biz
zat gördüm yerini de ben gösterebilirim. 

RECAİ GÜRELİ (Tokad) — Muhterem ar
kadaşlarım, Ekonomi bütçesinin müzakeresi 
münasebetiyle Sayın Bakandan iki temennide 
bulunacağım. Bu temennilerimden birisi Kü
tahya, ikincisi de Balıkesir'e aittir. Arkadaş
lar yüksek heyetinizce de malûm olduğu gibi 
Kütahya Porsuk dağının eteğinde tarihi bir 
şehrimizdir. Müsait tabiî şartların bir araya 
gelmiş olması Kütahya'ya tarihi bir şehir ol
mak meziyetini de kazandırmıştır. Frikya'nın 
bu eski kasabasına evvelce (Kotyasiom) veya 
(Kotyaion) deniliyordu. Bugünkü adı da bu 
kelimeden çıkmıştır, İçinde ve etrafında bir-
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çok eski eserler vardır. Midras'm mezarından 
başka Frikyalılarm kayaları oymak suretiyle 
bırakmış oldukları eserler hâlâ yaşamaktadır. 
Bizanslılardan sonra şehir Selçuk Türklerinin 
eline geçti. Bir aralık Germiyan oğullarının 
hâkimiyeti altında yaşadı. Germiyanoğlu kızı
nı Yıldırım'a verirken şehir de çehiz olarak hü
kümdara teslim etmiştir. Kütahya çok eski za
manlarda İstanbul'dan, î ran ve Suriye'ye giden 
ana caddenin Balıkesir tarafından gelen diğer 
bir cadde ile ve Bizans zamanında İznik ve 
İnegöl'den gelen yolların kavşak noktası oldu
ğu için ticari bir merkez idi. Garbi Anadolu'
nun birçok büyük il dağlarından çıkar. Bun
dan dolayı Garbi Anadolu'nun belli başlı su de
polarından biri sayılabilir. Şimdiki nüfusu 20 
bine yakındır. 1897 tarihinde 22 bin idi. Fil
hakika o zaman bunun beş altı binini millî ol-
mıyan anasır teşkil ediyordu. O tarihten elli 
seneye yakın bir zaman geçmiş olduğu halde 
maalesef nüfusunda mühim bir artış yoktur, 
havası sağlamdır. İşsizlik sebebi ile geçim şart
larının ağırlığı halkın bir çoğunu bu güzel ve 
tarihî şehri terke mecbur bırakıyor. Halbuki 
Kütahya'nın çeşitli ve bol madenleri vardır, 
1926 yılında sanayi ve meadin bankası tara
fından getirilen mütehassıs «Blot Fiyer» tara
fından verilmiş uzun bir raporunu okudum, bu 
zat raporunda Kütahya havalisinde porselen 
sanayiine elverişli en yüksek evsafta ve mühim 
miktarda madenlerin mevcut olduğunu bildiri
yor. 

1931 - 1937 yıllarında Türkiye vasati 730 000 
lira değerinde seenvi 1476 ton porselen mamulü 
ithal etmiştir. Savaş yıllarında fincan, tabak 
ve diğer porselen mamulatmdan memleket ol
dukça sıkıntı çekmiştir. Kütahya çini fabrika
ları olmasaydı bu sıkıntı büsbütün artmış ola
caktı. Hatırladığıma göre, 1937 yılında yapı
lan beş yıllık sanayi programında Kütahya'da 
bir porselen fabrikası kurulması kararlaşmıştı. 
Kurulması kararlaşan bu fabrika ilk kurulu
şunda 750 tonluk imalât yapacak ve bilâhare 
büyültüleeekti. Sayın Peker Hükümetinin 
programı da porselen sanayiinin tetkik edilece
ği müjdesi Kütahyalıları da çok sevindirdi. 
Programa giren işlerin gerçekleştiğini görü
yor ve göğsümüz kabarıyor. Kütahya'ya ait 
porselen işinin de programa alınarak biranevvel 
gerçeklenmesini Kütahyalılar Sayın Peker Hü-
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kümetinden sabırsızlıkla beklemektedirler. 

2. — Arkadaşlar, Kütahya'nın ikinci bir 
derdi daha var. Bunu da fırsat bulmuşken ar-
zetmek isterim. 1935 yılının Ekim ayında Ma
den Tetkik ve Arama Enstitüsünün en yetki
li yerli ve yabancı eleman ve mütehassısların
dan müteşekkil bir grup Kütahya'ya gelmiş ve 
etüdler yapmıştır. Bu etüdler yıllarca sürdü. 
Bu heyetin yaptığı etüdler kurulacak büyük 
enerji elektrik santralına aitti. Bu heyetin yap
tığı etüdlerde elektrik santralı için Kütahya mer
kezinin Seyidömer Köyü civarında ve bu köyün 
10 - 15 kilometre çevresindeki sahanın jeolojik ve 
teknik bakımından en elverişli şartları ve husu
siyetleri haiz olduğu merkezinde idi. Bu ra
porda bu bölgenin enaz 150 en çok 500 milyon 
ton bir linyiti ihtiva etmekte olduğu ve en 
genç linyit sınıfından bulunduğu açık işletme 
yolu ile ve az masrafla büyük parçalar halinde 
ve zayiatsız çıkarılabileceği. 1936 yılındaki he
saba göre tonu bir buçuk liraya istihsal oluna
bileceği merkezindedi.v Ben rapom ol:udin.ı. 
Bundan maada 1937 yılma ait gazeteleri gözden 
geçirirken bu konuya ait Bakanların beyanatla
rında Kütahya'nın Seyidömer Köyünde kurula
cak santral için ilk önce bir Alman şirketiyle 
sonra da Karabük tesisatını yapan İngiliz şir
ketiyle konuşulmuş olduğu sarahatan yazılıdır. 

1937 yılında Devletçe yapılan etüdlerde bu
rada kurulacak santralin 57 500 beygir takatm-
da ve yıllık 345 500 milyar kilovat saat enerji 
istihsal edebileceği, son yıllarda bu bölge sant
ralinin Kütahya'nın uzak bir yerinde Tunçbi-
lek civarında kurulacağı haberi yıllarca bu 
emellerinin gerçeklenmesini sabırsızlıkla bekli-
yen Kütahyalıları hayal sukutuna uğrattığını 
bu seferki gezilerimde yana yakıla bana anlat
tılar. Tunçbilek'te kurulacak santralin Seyid
ömer civarında kurulacak santrala göre elveriş
siz olacağı, maliyet fiyatının daha çok ve hat
tâ iki misli artacağını yine raporlara istinaden 
söylediler. Bu havzadaki kömürlerin 4500 den 
6000 e kadar kaloriyi haiz olmaları, uzak böl
gelere taşınabilir, kısmen biriket yapılabilir, 
fabrika ve şimendifer yakacağı olarak kulla
nılabilir olmaları, istihsallerinin matlup dere
ceden fazla olmaması gibi sebeplere mukabil 
Seyidömer'deki kömürlerin bu nevi kullanış 
lara elverişli olmayışı ve ancak mahallinde 
elektrik istihsaline yaramaması büyük enerji 
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santralının burada kurulmasının her bakımdan I 
daha muvafık ve elverişli olur kanaatini ver
mektedir. Henüz fiiliyata geçilmemişken bu 
işin bir daha mütehassıslar marifetiyle etüd ya
pılmasını her bakımdan faydalı gördüğüm için 
değerli Bakanımdan bunun bir daha mahallen 
tetkik ettirilmesini rica ediyorum. 

Sonra arkadaşlar, bundan sonraki ricam Ba
lıkesir'e aittir. Balıkesir 35 000 nüfusu ihtiva 
etmektedir, mülhakatla beraber 220 bin nüfus
ludur. * 

Arkadaşlar, Balıkesir, zirai istihsal itiba
riyle çok kısırdır. Bu 220 000 halk ekseriya 
senenin 6 - 8 ayını boş geçirmektedir. Burada 
daha çok hayvancılık vardır. Dağlarında, yay
lalarında, meralarında milyonlarca hayvana 
maliktir. Bütün bunlardan milyonlarca yün, 
yapağı istihsal edilmektedir. Balıkesir'de istih
sal edilen yapağı, kalite itibariyle, her halde 
memlekette en iyi yapağılardan bindir. Ha1!? 
yıllardanberi, - oraların heuı bir iamanlar va
liliğini yaptım, hem de bu sofeı* Parti Müfet
tişliğini yaptım - müteuuv.üyon geçim zoı-luğuıı: 
dan şikâyet ediyorlardı. Bu ilin kalkınması, an
cak orada bulunan iptidai maddelerden istifa
de edilmek şartiyle bir yün ipliği fabrikasının 
kuruluıasiyle olacağı kanatindeyim. 

Arkadaşlar, ben bu vesile ile Sayın Ekono
mi Bakanından rica ediyorum, himmet etsin
ler ve bu ilin 220 bin nüfusunu kurtaralım. 
Geçim darlığı bu memleket için hicret doğuru
yor. Ben bilhassa bunları rica ederek kürsü
den iniyorum. 

İSMAİL MEHMET UÖUR (Sivas) — Efen
dim ; vaktimiz dardır, başlangıç yapmıyacağım. 

Yerlimalları köy ve kaza birliklerine mal 
gönderiyorlar. Bunun hakkında hiç sözüm yok. 
Köylü bu hakkı olan şeyi almağa gelince karşı- | 
sına bir engel çıkıyor. Köylüye giyimine hiç 
uygun olmıyan malı da veriyorlar. Köylü ya
nma gelince bayi haklı olarak ona diyor ki, se
nin beş metre basma, beş metre bez, hakkın var 
amma beş metrede şundan alacaksın. Adam, 
bunun kendi giyimine uygun olmadığını söylü
yorsa da, dinlemiyor. Onun fiyatı da pahalıdır. 
Vekil Beyden rica ediyorum, o malı bedava da 
verse makbul değildir, çünkü şehirlerde kulla
nılacak bir şeydir. Bir şehir elbisesi köyde gi
yilir mi? 

Buna imkân yok, bunu önlemesini tekrar Ba- I 
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kandan rica ediyorum. Yani köylünün işine ya
ra m ıy an mallar ağır fiyatlarla köyjüye veril
mesin. 

EKONOMİ BAKANI TAHSİN BEKİR BAL
TA (Rize) — Muhterem arkadaşlar, dün akşam 
ve bugün bu kürsüden söz söyliyen Milletvekil
leri arkadaşlarım, Ekonomi Bakanlığını ilgilen
diren mevzular üzerinde memleketin iktisadi 
ilerlemesi ve kalkınması bakımından yeraltı 
servetlerimizin işletilmesi için faydalı mütalâ
alarda bulundular. Bunlar hakkında görüşümü 
arzedeceğim: 

Fakat bu arada bütçe konuşmalarının umu
miyeti sırasında muhalif parti adına bu kürsü
den söylenen ve memleketin bugünkü malî ve 
ekonomik durumunu tamamiyle ters gösteren 
mütalâalarına da müsaadenizle temasta buluna
cağım. 

Hep hatırlarsınız Demokrat Parti adına söz 
söyliyen Adnan Menderes arkadaşımız, memle
ket büyük bir sıkıntı ve ıstırap içindedir bu
yurdu, fakat bu sıkıntı ve ıstırabın ne olduğu
nu izah etmediler ve ilâve ettiler, işte 
bu sayıp döktüğümüz sebepler dolayısiyle sıkın
tı içindedir, dediler. Bendeniz kendilerinin o 
beyanatını alâka ile dinledim ve zaptı da tetkik 
ettim. Fakat insicamı, vuzuhu çok söz götüren 
bu beyanat içinde memleketin sıkıntı ve ıstırap 
altında olduğunu gösteren delillere rastlamadım. 

Demokrat Partinin bu beyanında Muhte
rem Maliye Bakanı arkadaşımın bütçesi sırasın
da gereği gibi cevaplandırdığı ve benim Bakan
lığıma taallûk eden İktisadi Devlet Teşekkülleri 
dolayısiyle de kısmen temas edeceğim. Bütçe 
tekniğine taallûk eden mütalâalar dışında arka
daşımızın söyledikleri şeyler hulâsatan şunlara 
müntehi olmaktadır. 

Bir kısım vergiler ağırdır, 7 Eylül kararları 
hayat pahalılığı yaratmıştır, Devlet İktisadi 
Teşekkülleri masraflı ve düşük randımanla ça
lışmaktadırlar, buna rağmen Devlet kapitaliz
mine kaçarak kâr etmişlerdir, halkın zaruri 
giyim eşyasından paçal yapılmış, prim alınmış, 
ve bunlar şu veya bu şekilde sarfedilmiştir, İk
tisadi bünye bir maliyeci zihniyetiyle sömürülmüş 
ve nihayet fazla adam kullanmak lüzumsuz in
şaat yapmak suretiyle israf yapılmıştır. Söyle
dikleri şeyler bunlardır. Fakat dikkati çeken 
bir nokta var: Demokrat Cumhuriyet Halk Par-
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tisinin ve Hükümetlerinin faliyetlerine matuf 
olan tenkitler, arasında 1938 senesine ait kısım
lar hakkında pek açık olarak söylememekle be
raber sitayişkâr bir nazar sezilmektedir. 

Sayın arkadaşlar, bu rejimin, Cumhuriyetin 
kuruluşundanberi bugüne kadar olan faaliyet
lerinin şerefi de, mesuliyeti de C. H. P. Hükü
metlerine aittir ve bu Partinin bir üyesi olarak 
ogün mevkii iktidarda bulunan zat çalışmış 
ve iş görmüş ise yine bu partinin üyesi olarak 
iş görmüştür. Temenni ederim ki ayni arka
daş şimdi muhalif partinin üyesi ve lideri ola
rak da bu şerefe uygun hareketlerde bulunsun. 

İstiklâl mücadelesini kazanan yeni rejim 
memleketin kalkınmasının ve müdafaasının ik
tisadi gelişmeye mütevakkıf olduğunu bildiği 
için iktisadi alanda da esaslı bir kalkınma ham
lesine girişti. Ve bildiğiniz birinci beş senelik 
plânı hazırladı. Bu plânın esas itibariyle tahak
kuk etmiş olduğunu memnuniyetle kaydederiz. 
Fakat bu plân tahakkuk eder etmez çıkan ikinci 
dünya savaşı bildiğiniz müşkül durumu yarattı. 
Bu dünya savaşma rağmen, başlamış olan fab
rikalar tamamlandı ve hattâ bazı yenilerini de 
kurduk. Bunun bir misali Sivas Çimento fab-
rikasıdır. Fakat haddi zatında esaslı bir sana
yileşme hareketi, bildiğiniz dünya şartları içeri
sinde, yapılamadı. Fakat buna mukabil ikinci 
dünya savaşında iktisadi işletmecilik sahasında 
bazı ilerlemeler sağladık. Memleketin sınai iş
letmelerinde çalışanlar harbten evvel bina ve 
makina mahiyetinde kurulmuş olan birçok tesis
leri, harb içinde iyi işletmeci zihniyetiyle işlet
meyi öğrenmişler ve başarmışlardır. Bunu iş
letmeci arkadaşlarımızın bir başarısı olarak bu
rada belirtmek ödevindeyim. 

Siyasi parti mücadeleleri sırasında teknik 
sahada çalışan ve ancak vazifesini yapan arka
daşların mesulleri hakkında bu şekilde menfi 
tesir yapacak mütalâalar serdedilmemelidir. İs
tihsal rakamlarını birer birer burada sayıp dö
kecek değilim. Hepiniz biliyorsunuz, bu harb 
içinde bir şeker sıkıntısı çekmedik. En son yı
lın istihsali 96 bin tona yaklaşmıştır. Harpten 
evvelkine nazaran bu istihsal hakikaten üstün 
bir başarıdır. Bu sanayiin bu memleket için yap
tığı hizmet meydandadır. 

Giyim eşyası için sıkıntı çektik, amma eli
mizdeki fabrikalarımızın müsmir mesaisi olma
saydı ne yapardık. Sümerbank fabrikalarının 
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1938 senesi pamuklu dokuma istihsali 50 miİ-
milyon metre kadar idi, bu miktar son senelere 
doğru 60 - 70 hattâ 80 milyon metreyi bulu
yor. Aynı şekilde hususi sanayi esaslı bir is
tihsal yapmasaydı bu sıkıntı çok daha geniş ve 
elim olacaktı. Sıkıntı çektik, pahalı giydik fa
kat hiç birimiz çıplak kalmadık. 

Kömür mevzuu hepinizin malumudur. Dün 
bir arkadaşımın bu kürsüden haklı olarak işa
ret ettiği gibi, Zonguldok'ta bugün günde 12 000 
tona yakın istihsal yapılmaktadır. Bu sayede 
memleket kömür sıkıntısı çekmedi, trenler, fab
rikalar işledi ve halka da yakacak değıtüdı. 
Bunun bu memleket bakımından ne kadar bü
yük bir nimet olduğunu takdir etmek için bir 
misal arzedeceğim; bana bir yabancı diplomat 
müracaat ederek yalnız bir kaç bin ton kömür 
ihracı için ricalarda bulundu. Arkadaşlarımın bu 
konudaki mesaileri ancak takdirle karşılanabilir. 

Harb yıllarının çetin şartları içinde başar
dığımız bütün istihsalleri bu kürsüden saymak 
suretiyle vaktinizi almayacağım; Şunu arzedece
ğim; evet, iktisadi işletmelerimiz harb şartları
nın doğurduğu rahatlık ve fiyat imkânları içinde 
belki maliyet üzerinde az durmuşlardır. Amma 
harb şartlarından dolayı dışarıdan malzeme, 
yedek parça bulmak ve sair malzeme tedarik et
mek çok güç olmasına rağmen memlekette is
tihsali aksatmamakla büyük başarı elde etmişler 
ve iktisadi durumumuzun az sıkıntılı geçmiş 
olmasında büyük rol oynamışlardır. Evet işlet
meciliğin inkişaf ettireceğimiz noktaları çoktur. 
Muhakkak ki, çok adamla, çok işçi ile çalışmak
tayız. Muhakkak ki, hesap ve maliyet usulleri
miz tekâmüle muhtaçtır. Fakat bütün bunların 
sanayileşmeye yeni başlıyan bir memleketin ge
çirmeye mecbur olduğu bir merhale telakki edil
mesi yerinde olur. Bu demek değildir ki, bu hu
susta tedbir alınmasın. Bilakis bunlar, bizden 
evvelki Cumhuriyet Halk Partisi Hükümetleri 
gibi bizim de üzerinde durduğumuz en mühim 
noktalardandır. Yerli ve yabancı mütahassıs-
lardan istifade ederek hesap usullerimizi düzelt
mek yolundayız. Müesseselerimizi, fabrikaları
mızı yeni şartlardan istifade ederek ve organize et
mek kararındayız. Bilhassa teknik eleman ve 
işçi yetiştirmek bizim en çok hassasiyetle üze
rinde durduğumuz bir noktadır. 

Bunuda Demokrat Partinin şayanı dikkat bir 
mütalâasına tesadüf ettim. Gerçekten Demokrat 
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Partinin israf diye telâkki ettiği rakamlar ara
sında teknik okullara sarfedilen 80 - 90 milyon 
liradan bahis vardır. Bir taraftan memlekette 
sanayi işletmeciliğin inkişafını isterken, onun 
esası olan teknik okullara sarfedilen parayı is
raf diye görmenin mânasını anlamak mümkün 
değildir. 

Yeni Demokrat Parti, iktisadi teşekküllerimi
zin memleket için büyük bir yük teşkil ettiğini, 
Devlet kapitalizmine kayan bir kâr zihniyetiyle 
hareket ettiklerini ifade etti. 

Sayın arkadaşlarım, Kapitalizm gibi muay
yen bir iktisadi telâkki zihniyeti ifade eden bir 
tâbir üzerinde burada duracak değilim. Fakat 
Devlet kapitalizmi tabiriyle ne kasttettiğini ifa
de etmiyen D. P. nin fikirlerine bir mâna ver-
miye çalışacağım. Kapitalizmin hususiyetlerin
den biri de en kârlı yerde kâr mülâhazası ile 
bir tesis kurmak ve işletmektir. ı 

Sayın arkadaşlar, Devlet kurduğu hangi iş
letmemiz bu gayeye müstenittir. Eğer en kârlı 
işi en kârlı yerde, kâr etmek gayesiyle kurmak 
lâzımgelseydi Karabük'te bir ağır endüstri, Si
vas'ta bir çimento fabrikası Malatya'da bir bez 
fabrikası kurmak mevzuubahis olmadı. Malûm 
olan bu hakikati inkâr edercesine mütalâa yü
rütmeyi anlarmak, mümkün değildir. Demokrat 
Parti, İktisadi işletmelerimizin bu memleket 
için ağır bir yük teşkil ettiğini ifade etti. Bunu 
da anlamak mümkün değildir. Soruyorum: 
Hangi iktisadi müessesemiz, işletmemiz memle
ket için ağırdır. Demin arzettim. Bu memle
keti şekersiz bırakmadığını söylediğim şeker 
sanayii mi? Bu sanayi sayasinde değil midir 
ki, onbinlerce çiftçiye büyük bir iş hacmi açıl
mıştır. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin Toprak Mah
sulleri Ofisi değil midir ki, bu memlekette çift
çinin muayyen bir fiyatla buğdayım, mahsulü
nü satmak imkânını temin etmiştir. 

Demek oluyor ki, muhterem Demokrat Par
tinin bu sözleri de esaslı bir tetkik ve düşünce
ye istinat etmemektedir. 

Asıl kâr bahsine ve paçal sistemine girece
ğim. Çünkü mütemadiyen ortaya konan bir fi
kirdir. Hakikaten Devlet İktisadi Teşekkülle
rinin bilançolarını tetkik ettiğimizde, zaman za
man hepimize mübalâğalı görülen kârlara tesa
düf ettik. Fakat sayın arkadaşlarım, muayyen 

. 1946 O : 1 
bir zamanda güdülen ekonomik bir politika 
hakkında mütalâa yürütürken 1946 senesi sonu 
gibi nispeten rahat olan zamanı esas olarak de
ğil, o günün şartlarına uygun olarak mütalâa 
yürütmek zarureti vardır. Bu fazla görünen 
kârın, fiyat hareketlerinden, evvelce alınmış 
olan hammadde ve malzemenin yeni kıymetler 
iktisap etmesinden ve piyasadaki temevvüçler-
den ileri gelmiş olduğunu takdir buyurursunuz. 

Asıl şayanı dikkat olan şey, bu kârın hiçbir 
zaman Devlet kasasına girmemiş olmasıdır. Bil
âkis bu kârlar, İşletmelere harb sonu şartlarına 
intibaklarım sağlıyacak şekilde kullanmaları 
için İşletmelere karşılık olarak bırakıldı. Zaten 
İktisadi Teşekküller Kanununu yaparken bun
ları hiçbir zaman Hazine için bir kâr mevzuu 
olarak düşünmedik ve sene sonunda hâsıl olan 
kârların yine iktisadi işlere tahsisi için bu te
şekküllere kanun mucibince, sermayelerine 
ilâve suretiyle bırakıldığı malûmdur. 

Paçal meselesine geliyorum. 
Sayın arkadaşlar; Paçal, haddizatında ma

muller arasında, satış imkânlarına veya müsteh
likin durumu ve ihtiyacına göre bir fiyat muvaze
nesi ve ahengi temin etmek için kullanılan bir usul
dür ve haddizatında iyi bir usuldür. Nispeten 
pahalıya satılması mümkün olan bir mala biraz 
fiyat ilâve ederek satmak fakat zaruri olan, 
bilhassa halkın ihtiyacına taalluk eden eşyayı 
ucuza satmak işte bu usul iîe mümkün olabilir. 
Meselâ: Lüks kumaşlarda % 20, 30 kâr etmek, 
fakat buna mukabil halkın giydiği ve her zaman 
muhtaç bulunduğu eşyayı çok az kârla, hattâ kâr
sız veya maliyet dununda satabilmek bu usul 
ile mümkün olabiliyor, nitekim kendilerinin misal 
olarak aldıkları konuda yine aynı zihniyetle 
hareket edilmiştir. Günün fiyat şartlarının ver
diği imkândan faydalanılarak ve giyim eşya
sından bir kısmının memlekette bildiğiniz se-
sebepler dolayısiyle, tevzi mekanizmasının arzu 
edildiği şekilde bu maddeleri müstehlike ulaş-
tıramaması gibi vaziyetleri de nazara alarak 
bir miktar fiyat farkiyle satılması sayesinde 
memleketin hayati bir ihtiyaç maddesi olan, 
demiryollarının, fabrikalarımızm elektrik hava
gazı ve diğer birçok tesislerimizin işletmesini 
sağlıyan kömür mevzuunda, ogünün şartları 
içinde çok mahzurlu olabilecek bir fiyat artı
şına meydan verilmemiştir. Yani kömür maliyetin 
çok altında bir fiyatla satılmış, açığı bu fon-
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larla kapatılmıştır ve zamanı gelince focal ile 
fon yapma tedbiri de ortadan kaldırılmıştır. 
Harb zaruretleri içinde böyle sıkıcı tedbirler 
almadık mı? Bir zamanlar Toprak Mahsulleri 
Vergisini ihdas ettik, köylümüzden vergi aldık. 
Fakat ilk fırsat hâsıl olur olmaz bu vergiyi or
tadan kaldırdık. Millî Korunma Kanununun 
Hükümete vermiş olduğu salâhiyete dayanarak 
muayyen bir iktisadi zaruret icabı olmuş olan 
bu kararı bugünkü ölçülerle mütalâa etmelerini 
yerinde bulmam. 

7 Eylül kararlarının pahalılığı mucip ol
duğu iddiası sadece kuru bir iddia olarak tek
rarlanmaktadır. Vaktinizi almamak için şu 
kadar söyliyeyim ki, ortaya konan istatistikler 
bunun tamamen aksini ispat etmektedir, bunları 
zikretmiyeceğim. Zaten Demokratlar da ortaya 
bir delil koymadılar. Demokrat parti, vergile
rin ağırlığından ve hayat bahalılığmdan şikâyet 
ederken gümrük tarifesi hakkında da bir nok-
tai nazar yürüttü. Gümrük tarifesinde yapılan, 
para ayarlamasının tabiî bir neticesi olan zam
ma itiraz ediyor. Bununla da kalmıyarak; güm
rük tarifeleri zaruri gıda ve ihtiyaç maddeleri 
ile istihsal maddeleri hariç bırakılarak tertip-
lenmelidir, dediler. 

Sayın arkadaşlar; gümrük tarifesi sadece 
bir malın fiyatı bakımından mütalâa edilemez. 
Hepinizin bildiğiniz gibi, gümrük tarifesi her 
şeyden evvel memleket mahsulünü ve mamulünü 
dünyanın istihsaline karşı, himaye için konulur. 
Evet, bugün gıda maddeleri dünya şartları icabı 
olarak memleketimizde bol ve ucuz bulunmak
tadır. Diğer memleketler bugünkü fiyat şart
ları içinde bize rekabet edecek vaziyette değil
lerdir. Bilâkis bizden gıda maddesi isteyip duru
yorlar. Fakat normal zamanlar gelince bu böyle 
olmaz ve olamamıştır. Zaruri gıda maddelerin
den gümrük almıyalım demek buğdaydan hay
van mahsullerinden gümrük almıyalım demek
tir. Böyle bir iktisadi görüş en koyu serbestii 
mübadele taraftarlarını dahi gıpta ettirecek bir 
şeydir ve memleket menfaatini tamamiyle ay
kırı olduğunu tebarüz ettirmek mecburiyetinde
yim. Tahmin ediyorum ki, muhterem Demok
rat Parti bu mütalâanın hududu şümulünü iyi
ce ölçmemiştir. 

Evet para ayarlaması icabı ve kanunun bir 
hükmü olarak gümrük tarifelerine bir zam yap
tık. Fakat bu zammı yine Hükümetin teklifi 
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ile Yüksek Meclisin kabul buyurduğu kanuni 
bir yetki sayesinde ölçülü bir şekilde yapıldı. 
O zaman herhangi bir mütalâada bulunmıyan 
Demokrat Partinin şimdi bu şekilde bir fikir 
yürütmesini memleketin sınai ve iktisadi kal
kınmasını arzu ettiği şeklindeki mütalâasiyle 
kaabili telif görmedim. 

Sayın arkadaşlar; şimdiye kadarki Cumhu
riyet Halk Partisi hükümetleri gibi Hükümeti
miz de yine dünya şartlarının bahşettiği im
kânlardan faydalanmak suretiyle esaslı bir sa
nayileşme ve kalkınma programı hazırlama 
yolundadır. Zaten bu hazırlık harb şartları
nın iktisadi sıkıntılarını giderme tedbirleriyle 
beraber bizden evvelki Hükümetçe yapılmış ve 
harb sonu şartlarının ilk imkânlarından fayda
lanmak suretiyle tatbik yolları araştırırlmış bu
lunmakta idi. Ele alman başlıca mevzulardan 
biri, dün de arkadaşlarımızın temas ettikleri 
maden kömürü işletmemizdir. Hakikaten mem
leketin çok esaslı bir serveti olan Zonguldak 
kömürleri tesislerini bugünkü durumundan kur
tararak modern bir işletme haline getirmek bir 
zarurettir. Bunu takdir eden Cumhuriyet Hü
kümetleri burasını en kısa zamanda en modern 
tesisatla teçhiz etmek, Zonguldak limanını yap
mak ve bu sayede kömür maliyetinde büyük 
bir tasarruf, amelenin ve müessesede çalışan
ların durumunda daha fazla refah; ve aynı za
manda memlekete büyük bir döviz kaynağı sağ
lamak maksadiyle bu yeraltı serveti için esaslı 
bir plân hazırlamış bulunmaktadırlar. Memle
ketimizi ilgilendiren esaslı dâvalardan birisi 
mahrukat davasıdır. Mahrukat işinin bu mem
leketin muhtelif cephelerden halline mecbur ol
duğu bir dâva olduğunu hepiniz takdir eder
siniz. Bu dâvanın esaslı surette halli bütün 
linyit kaynaklarımızı metodlu bir şekilde işlet
meyi ve icabında maliyetlerine bakılmaksızın 
demin arzettiğim paçal sistemi gibi vesair sis
temler gibi çarelere dayanarak behemehal ana 
mahrukat maddesi olarak linyit kullanmağı sağ-
lıyacak şekilde tertiplenmesi gereklidir. Bu iti
barla dün Salim Bey arkadaşımızın işaret et
tikleri gibi Şark bölgelerimizdeki linyitleri ele 
almış bulunuyoruz, önümüzdeki mevsimlerden 
istifade ederek, bunlardan kaabili istifade olan
larını biranevvel işletmeğe çalışacağız. Fakat 
bundan başka daha şâmil olarak, kömür ve 
mahrukat meselesini bir kül olarak programa 
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bağlamak ve tertiplemek için esaslı tedbirle
rimiz vardır. 

Enerji santrallarına gelince: Enerji sant
rali arını kurmak kararındayız. Hepinizin bil
diği üzere Çatalağzı santralı hali inşadadır. 
Çağlayık santralının projeleri tamamlanmakta
dır ve en kısa bir zamanda esasına gelecektir. 
Bunun yanında Şimali garbi Anadolunun mü
him bir enerji kaynağı olacak olan Tunçbilek 
santralı için teşebbüse girişmiş bulunmaktayız. 
Muhterem Recai Güreli arkadaşım Seyidömer'-
den istifade edilmesini söylediler. Teknik bir 
mevzu olmak itibariyle bendeniz bu mevzu üze
rinde bir mütalâa yürütmiyeceğim. Yalnız bu 
bölgede kuracağımız santral etüdlerini tamam
larken esasen yapılmış olan bu etüdleri bir da
ha gözden geçirerek en isabetli bir karar vere
ceğiz. Şüphesiz biz herhangi bir sınai tesisi ku
rarken vatandaşa iş bulmak hedefini de bera
ber gütmekteyiz. Ancak ittihaz edilecek karar
da her türlü teknik ve iktisadi icapları beraber 
mütalâa ederek bir neticeye varmak zaruridir. 
Muhterem arkadaşımızın mütalâasını nazara 
alacağız fakat nihayet teknik tetkiklerimiz bu 
işin mutlaka orada yapılmasını icabettirmezse 
bundan Kütahya'da bulunan vatandaşlarımızın 
müteessir olmaması lâzımdır. Çünki hangi mm-
takada yaparsak diğer bir mmtaka o şekilde 
müteessir olabilir, halka iş bulmak vesaire gibi 
maksatlar yanında tesisimizi en iktisadi şekil
de ve tam yerinde kurmak hedefimizdir. 

Ele aldığımız ve mutlaka başarmağa mec
bur olduğumuz mühim konulardan biri de Ka
rabük tesislerinin ikmalidir. Saym selefim za
manında başlıyan teşebbüs bugün tekemmül et
miş, Karabük'ün ne şekilde tevsii lâzım gel
diği ve nasıl bir istihsal hedefine varılması lâ
zım geldiği esaslı olarak ortaya konmuş bulun
maktadır. Eğer biz, Karabük'ü 300 - 350 bin 
ton çelik istihsal edebilecek bir kapasiteye ulaş
tırır, ve esaslı bir hadle bir taraftan ham mad
deye diğer taraftan da modern bir liman ha
line gelerek Ereğli'ye bağlarsak bugünkü mali
yet fiyatlarını yüzde elli indirmek mümkün ola
caktır. Bu sayede Karabük fabrikalarının ma
mullerini yabancı mamullere karşı korumak diğer 
taraftan dâhilde memleketin demir ihtiyaçları
nı esaslı bir şekilde karşılamak mümkün olacak
tır. Sunuda arzedeyim ki Karabük son yılda 
sarfedilen devamlı mesai sayesinde hadde ma-
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mulleri 57 bin tona varmış, bu suretle harb yıllan 
içinde esaslı bir ilerleme kaydedilmiş bulunmak
tadır. Bugünkü dahi bu inkişaf hayırlı ve ehem
miyetli bir konu teşkil etmektedir. Yani şunu 
ilâve edeyim ki, Karabük'ün imal ettiği pike, ki 

'haddi zatmda pahalıya mal oluyor, bizim imal 
maliyetimizin üstünde fiatlarla bugün dışarıdan 
talep vardır. Fakat arzettiğim münakale müşkü
lâtı dolayisiyle her iki yüksek furunu işletmek 
imkânına malik olmadığımızdan dolayıdır ki bu
günkü dünya şartlarının bize bahşettiği bu im
kândan daha geniş ölçüde faydalanamıyoruz. 
Bu da yine muhalif partinin iktisadi işletmeleri
miz hakkındaki ters görüşünü >.erh eden diğer 
bir misal teşkil etmektedir. 

Teferruatiyle arzetmiyorum, diğer sanayi şu
belerimiz hakkında esaslı tetkiklerimiz vardır. 
Cemil Barlas arkadaşım su mahsullerine temas 
ettiler! 

Arkadaşlar, su mahsullerinin muhtelif cephe
leri vardır. Ekonomi Bakanlığı şimdiye kadarki 
devamlı araştırmalariyle işi her bakımdan hal
letmek için bir takım neticelere varmış bulun
maktadır. Bir defa su mahsullerinde balıkçıları 
düşündüren bir konu vardır. O da, balıktan alı
nan av resmidir. 

CEMİL BARLAS (Gaziantep) — Kaldıra
lım. 

EKONOMİ BAKANI TAHSİN BEKİR BAL
TA (Devamla) — Bu resmin kalkınma
sına, Hükümetçe karar verilmiş bulun
maktadır. Bu husustaki kanunu yakın
da Yüksek Meclise sunacağız. (Alkışlar) 
Bu da gösteriyor ki, Hükümetiniz memlekette 
bugün alınmakta olan vergilerde gördüğü ak
saklıkları imkân nispetlerde düzeltmek için, 
teklifle huzurunuza gelmeği ihmal etmiyor. Fa
kat memlekette balıkçılığın inkişafı için yalnız 
bu gibi engellerin kalkması kâfi değildir. Ba
lıkçılığımızın memleketin bu sahada bahşettiği 
imkânlarla mütenasip olmadığını hep biliyoruz. 
Fakat bunun muhtelif sebepleri vardır. Bir 
defa bugün balıkçılığın İstanbul'da tekasüf et
mesinin sebepleri arasında, balıkçılığa bilhas
sa müsait olan Karadeniz'de henüz bu işin inki
şafına başlıca âmil olacak mendirek ve liman 
gibi tesislerin mevcut olmaması da vardır. Ba
yındırlık Bakanı arkadaşımın dün kürsüden 
uzun uzun izah ettiği imar ve inşa plânlarının 
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bu sahada tahakkuku balıkçılığımızın inkişa
fında esaslı rol oynayacaktır. Balıkçıların tek
nik vasıtalarla teçhizi ve nihayet balık sanayi
inin kurulması ve himaye edilmesi konuları da 
vardır. Arkadaşlar, su mahsulleri sanayiini hu
susi teşebbüsün Devlet yardımı ve himayesi sa
yesinde karşılanabileceğine inanıyoruz. Fakat 
bunlar yetmediği takdirde ise Devlet müteşeb
bis olarak ta tevessül edecektir ve bu husustaki 
tedbirlerimizi yakında Yüksek Meclise arzede-
ceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, petrol mevzuuna 
temas ettiler. Bir sual takriri vesilesiyle Hü
kümetin görüşünü evvelce arzetmiştim. 

Mevcudiyetine kaani olduğumuz ve şimdiye 
kadar esaslı delillerini elde ettiğimiz petrolü en 
kısa zamanda bulmak için lâzımgelen tedbir
leri en realist bir görüşle ve memleketin menfa
atine en uygun bir şekilde olmak yolundayız. 
Bunun ne şekilde tecelli edeceği hakkında şim
diden bendenizden bir mütalâa istemezsiniz. 
Yalnız Fatin Bey arkadaşımızın ileri sürdüğü 
teknik mülâhazaya gelince bu mülâhaza varittir. 
Bunun tatbiki çarelerine memleketimizde de 
başvurulmuştur. Kendilerinin bu sahadaki yük
sek ihtisas ve bilgilerinden istifade etmek 
isteriz, kuracağımız yeni sanayiin nerede ve na
sıl kurulması lâzımgeldiği keyfiyeti esaslı bir 
tetkik mevzuudur. Bu itibarla filân fabrikayı 
filân yerde kuracağız gibi bir mülâhazayı şim
diden bu kürsüden ifade etmeğe zaten imkân 
yoktur. Yalnız şunu kısaca arzedeyim ki, fab
rika kurarken yalnız muayyen bir maddeyi is
tihsal etmeği değil, muayyen bir ınmtakaya iş ve 
hayat getirmeği, kalkındırmayı da hedef ittihaz 
ettiğimize göre memleketin heyeti umumiyesini 
nazara alarak, bilhassa g'eri kalmış bölgeleri 
kalkındırmak perensipini' gözönünde tutarak, 
şimdiye kadar da takip ettiğimiz istikamette 
ve fabrikalarınızı memleketin her tarafına 
yayacak bir şekilde hareket edeceğiz. 

Ancak, . bunları yaparken şimdiye kadar 
edindiğimiz tecrübelerden istifade ederek, yal
nız fabrika binasını yapmakla, yalnız makine
leri kurmakla iktifa etmiyeeek, aynı zamanda 
o muhintin iktisadi ve sosyal şartlarını da göz
önünde tutarak ve plânlı olarak hareket edece
ğiz. (Bravo sesleri) 

Şimdiye kadar iş başında bulunmuş olan Hü
kümetler de bu yolda çalışmışlardır, biz de aynı 

.1946 0 : 1 
şekilde ve aynı istikamette çalışmalarımıza 
devam edereğiz. 

Bu itibarladır ki, demin arzettiğim Kara
bük'ün tevsii işini Bayındırlık, Ulaştırma Ba
kanlıkları ile müştereken bir plân dairesinde ta
hakkuk ettireceğiz. 

îşçi dâvasının ve umumiyetle memleketin 
nispeten geri bölgelerinde fabrika kurmanın 
karşımıza çıkardığı en mühim mesele sosyal dâ
valar ve bu meyanda iskân meselesidir. 

Dün muhterem arkadaşım Orhan Seyfi Or-
hon Zonguldak'daki amele durumu münase
betiyle bu konuya temas ettiler ve kendilerine 
has bir belâgatle vaziyeti aydınlattılar ve Dev
let işletmesi teessüs etmediği zamana ait duru
mu da belirttiler. Muhterem arkadaşım Devlet 
işletmesinin teessüs etmediği zamanlardaki vazi
yeti reyyülayn müşahede etmiş olsalardı bugün
kü vaziyetle o günkü durum arasındaki fark 
daha beliğ ve daha canlı cümlelerle ifade ve tas
vir edeceklerinden eminim.. 

Hakikaten Zonguldak işletmesi, işçimizin 
yaşayışını düzeltme bakımından esaslı bir mer
hale olmuştur. Fakat biz bununla iktifa etmi-^ 
yeceğiz, hakikaten iyi bir işletme, sabit ve müs
takar, yani zaman, zaman değişmiyen işçiye 
büyük ölçüde malik olmakla münhasırdır. Bu
gün muhtelif fabrikalrımızda bir adam yerine 
3 adamla çalışıyorsak bunun başlıca sebebi iş
çimizde istikrar olmaması ve bu itibarla teknik 
bakımından gelişmelerine imkân bulunamama-
sıdır. ''£ıffl 

Bu dâvayı halletmenin esaslı çarelerinden bi
ri de iskân davasıdır. Fakat bu nasıl halledi
lir? Tabiatiyle ki, üzerinde çok ehemmiyetle 
durulacak bir konudur. Bu hususta arkadaşımı
zın temas ettiği konuya cevap arzetmek iste
rim. Bütün Zonguldak halkını, maden ocakları 
civarında ev yaparak orada mı iskân edelim; 
yoksa yolları yaparak işçileri seri vasıtalarla 
kendi evlerine mi gönderelim? Bu yolun hangi
sinin takip edilmesi lâzımgeleceği şüphesiz bir 
etüd mevzuudur. Fakat üzerinde durulması lâ
zımgelen cihet, şimdiye kadar köylü vatandaşı 
alışmış olduğu, evi ve bahçesi bulunan köyün
den kendi muhitinden ayırmamak suretiyle dâ
vayı halletmek uygun görünmektedir. Fakat 
işin, arzettiğim gibi, muhtelif cepheleri iyice öl
çülmek yerinde olur. 
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Sayın Uiuaoy arkadaşım; muayyen bir mın-

takada fabrika kurulduğu zaman oraya nüfus 
akının olduğunu ve bazı yerlerin bu yüzden bo
şaldığını, bunun önlenmesi icabettiğini ileri 
sürdüler. Bu gerçeklik bir şehirde, bir mmtaka-
da bir fabrika kurduğumuz zurnan oraya mem
leketin muhtelif bölgelerinden çalışacak insan
lar gelir yerleşir, bir kalkınma olur ve yeni bir 
şehir teşekkül eder. Bunun misali Karabük'tür. 
Gerçi bunun neticesinde memleketin diğer mm-
takalarında nüfus azalabilir. Bunu büsbütün 
bertaraf etmeğe imkân yoktur. Bunu bir dere
ceye kadar önleyici bir tedbir, olur. Fabrikaları 
memlektin muhtelif yerlerine yaymaktır. 

Demokrat Parti bir sual ortaya attı, Peker 
Hükümeti çok esaslı ve büyük şeyler vadetti, 
fakat bize sunduğu bütçe imkânları içinde bu
nu nasıl tahakkuk ettireceğine aklımız ermedi, 
bunu tahakkuk ettiremiyecektir. Biz, bu sınai 
kalkınmıya taraftarız fakat bunu temin ede
cek imkânlar orta/i* konmamıştır, dediler. 
Eğer hepinizin bildiği bir noktayı tekrar eder

sem mazur görmenizi rica ederim. Çünkü mu
halif parti namına söylenmiş olan sözleri 
karşılamaklığım lâzımdır. 

Sayın arkadaşlarım, bu türlü ekonomik iş
lerde ötedenberi takip olunan bir osul vardır. 
Bu müesseseler, Devletin umumi bünyesinde 
yer alan veya ona benzer bütçelerle işletilen 
teşebbüsler değildir. Devletin bünyesinden ayrı 
hükmi şahsiyet olarak sermayeli ve tamamiyle 
hususi hukuk rejimine tâbi olarak yürütülen 
müesseselerdir. Bunların hususi hukuk rejimine tâ
bi oluşunun, âmme hukuku rejimi içinde mütalâa 
edilmemesinin esaslı sebepleri vardır. Bizim 
Devletçiliğimiz, Devletin iktisadi sahayı da inhi
sar altına almasını güden bir rejim değildir. 
Bizim Devletçiliğimiz, hususi teşebbüsün yap
madığım, yapamadığını yapan bir sistemdir. 
Böyle bir sistemde Devletin kuracağı hususi 
teşebbüsün ancak hususi teşebbüslerin tâbi ol
duğu rejim altında ve aynı usullerle idare edil
mesi zaruridir. Bu teşebbüsler Devletçe konan 
sermayeyi kendi malî usulleriyle işleten teşek
küller olarak mütalâa edilmektedir, bu gayet 
tabiî ve zaruridir. 1938 senesinde konmuş olan 
3460 sayılı kanun bazı noksan ve ikmali icabe-
den taraflarına rağmen, bu esası ihtiva etmek
tedir. Nitekim bundan iki sene evvel bu işle
rin başında bulunan ve bir kısmı aramızda bu-
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lunan arkadaşlarla bu konuyu mütalâa eden 
İktisadi Devlet Teşekkülleri Heyeti Umumiye-
sinin teşkil ettiği bir komisyon aylarca çalışa
rak, dokümanları, tatbikatı ve şimdiye kadar-
ki tecrübeleri nazarı itibara alarak esaslı bir 
rapor tanzim etmiş ve aynı neticeye varmıştı. 
Bu raporun altında Muhterem Adnan Mende
res'in de bizimle birlikte imzası vardır. Bun
ları Devletin umumi bütçesinden ayrı bir bütçe 
ile ele almağa mecburuz. Bunlar vergiyle ya
pılan işler değildir, bunlar işletmelerdir. Bir 
işletmenin malî işleri ancak o işletmenin icap-
lariyle ölçülür ve yürütülür. Sayasi takdir mev
zuu değildir. Olsa olsa neticei faaliyetler Bü
yük Millet Meclisine gelmek icabeder. Rapor 
teferruatiyle tabedilmiş, dağıtılmış ve İktisadi 
Devlet Teşekkülleri Umumi Heyeti tarafından 
kabul edilmiştir. Bunun üzerinde uzun uzun 
duracak değilim. Şuhalde bu İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin kendine temin olunan malî 
imkânlarla bu işleri başarıp başaramıyacağmm 
mesnetlerini bütçenin rakamları içerisinde de
ğil, bunların malî durumları ve diğer imkânlar 
ımütalâa edilerek bir neticeye varmak lâzımdır. 
Muhalefet bu işler hakkında bize malûmat ver
mediniz diye şikâyetçidir. Halbuki gerekli ma
lûmat mevcuttur. Bunun en bariz misali 1940 -
1944 hesaplarını esaslı hülâsa eden ve geçen 
sene arkadaşlara dağıtılmış bulunan ve bu gün 
de kabili tedarik olan umumi murakabe rapor
dur. Burada bu işletmelerin iktisadi ve malî 
durumu ve bahis konusu devrede nasıl inkişaf 
ettiklerini etraflı bir şekilde görürsünüz. 

1945 yılma ait raporda umumi murakabe 
heyetince hazırlanmaktadır. Lâzımgelen malû
matı Hükümet onlardan hiçbir zaman esirge
medi. Bendeniz Bütçe Komisyonunda iki gün 
izahat verdim. Fakat Muhterem Demokrat Par
tinin söz söyliyen hatibi, üyesi ve vazifeli oldu
ğu halde o günlerde komisyona gelmemiştir. 
Ogün vakitleri yok idi ise sonradan gelip bana 
müracaat etselerdi kendilerine lâzımgelen ma
lûmatı verirdim. Zaten malûmat almak imkâ
nını kendileri her zaman malik idiler. Bu iti
barla iktisadi işletmelerin durumuna hâkim 
olan prensipler hakkında Büyük Meclis tenev
vür etmemişti1', to .cvvür etmek imkânına ma
lik değildir gibi inv:;,aı;-;'Aarınj gerinde btümaın 
Şüphesiz her istenilen şeyi aklı estiği zaman in
sanın filân kitapta bulmasına imkân yoktur. 

— 543 — 
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Tabiativle bir malûmatı toplıvabilmek iein onrn 
üzerinde durmak, teikikat yapmak, yorulma1' 
ve i'ie kendini vermek lâzımdır. Bunu yapma-
d'larsa, sormaddarsa. lâzımgelen malfımatı 
aVad'karsa bunun mesuliyetini. Fükümete Büt-
eo Komisyonu raporuna affetmek insafa uymaz 

Savın arkadaşlar, harb vıllnnrrn d"m'n a"-
••ettiğim müsait inkişaflarından faydalanan k~' 
teşekküller, bir taraftan memleketin muhtaç 
olduğu istihsali yaparken, diğer taraftan ma'î 
bünvelerini +eaoirli şekilde kon ıra"a v , |" , , ';ı-
eak karşılıkları ayırmakta da cvccikmediler ve 
nitekim mübalâğalı telekkî edilen kârları sar-
fetmedîler. Yalnız Sümerbankm km 1 > snn^ 
yıllarına ııvınak için avırmış okluğu kar"dd: 
miktarı r>8 milyon liravı asmnktad'r Be, iti
barla bugünkü sanavi tesislerimizi '10.°>S selesi 
seviyesine getirmek iein bir milyar b'rava ihti
yaç vardır ve bnnn yapamazsınız gibi sözleri 
hakikate nymıyan ve ölçüye sığmıyan bir mü
talâa olarak tavsif edersem bendenizi mazur 
görmenizi rica ederim. 

Bu kalkınma hareketini nasıl tahakkuk et
tireceğiz1? Sayın arkadaşlar, bir memleketin 
ihtiyacı bulunan iktisadi teşebbüsü, faaliveti 
normal vergi kaynakları ile yapmak ne adalete 
uygundur ve ne de maddeten mümkündür. Bu
nu nasıl tahakkuk ettirmek lâzımgeldiğînî he
piniz takdir buyurursunuz. Memlekette temini 
mümkün olan kredilerden, icabında memleket 
dışı kredilerden de faydalanmak suretiyle be
hemehal bu işi tahakkuk ettireceğiz. Ve malî 
durumumuzun bu işe hakikaten müsait bulun
duğunu Maliye Vekili ark adarı m bütçenin he
yeti umum iyesi üzerinde verdikleri etraflı iza
hatla ortaya koymuştur. Bu itibarla bu işi ba
şaracağımızdan şüpheye düşmek doğru değildi)'. 

Muhterem arkadaşlarımın temas ettikleri ve 
ileri sürdükleri temennileri not etmiş bulunu
yorum. Hepsi üzerinde önemle duracağım. 
Yalnız bir iki noktaya temas etmek ihtiyacın
dayım. Maden Tetkik Arama Enstitüsü ve 
Elektrik Etüd İdaresinin şekli hakkında bazı 
arkadaklar mütalâa serdettiler. Esasen demin 
de arzettiğim raporda umumiyet itibariyle muh
telif fikirler meyanmda 3460 sayılı kanunun 
Maden Tetkik Arama, Elektrik Etüd İdaresi 
gibi. hattâ bir iktisadi teşekkül sayılabilecek 
olan Devlet Demiryolları gibi teşekküllerin de 
iktisadi Devlet Teşekkülleri camiasına alınarak 

uı ıi mü-akabe heyeti tarafından murakabe-
J~M tHulması da avrıca dihıünüleeek bir 
-!"v-.'t olarak mütalâa edilmektedir. Tabi-

v'k' nra.<-:ı.geldiği zaman Hükümet bu husus-
; iki pkiişi'nü teshil edip Yüksek Meclise su
nacaktır. 

Sayın arkadaşlar, vaktinizi fazla aımıyacağım 
teferrııatiyle her suale ayrı ayrı cevap arzetmiş 
değilim. Fakat arzettiğim gibi arkadaşların ileri 
sürdüğü değerli mütalâatı umumî olarak cevap
landırmış bulunuyorum. Sayın İsmail bey ar
kadaşımın bahsettiği yerli mallar kurumuna 
kezatik muhterem Cemil bey arkadaşımızın harb 
sonunda küçük sanatların nasıl bir himayeye tâbi 
tutulması lâzımgelcceği konusuna temas etme
dim. Çünkü bunlar hakikaten üzerinde ehemmi
yetle durulması lâzımgelen birer mevzudur. İs
mail bey arkadaşımın temennileri veçhile, lâ
zımgelen düzeltmeyi yapmak vazifemizdir. Kü
çük sanatlara, istihsal durumumuz dolayisiyle 
kâfi iplik temin edemiyoruz. Fakat her türlü 
imkândan faydalanılarak dışardan iplik getirt
mek çarelerini aramaktayız. Bu küçük sanatları 
harb sonu şartlarına nasıl intibak ettireceğiz, 
hakikaten bu, üzerinde önemle durulması lâzım-
geclıı bir keyfiyettir. Bunların kendi sahaların
da inkişaflarını sağlıyacak tedbirleri elbette al-

| cağız. Buyurdukları şekilde, bunları korumak 
j için boyahaneler açmak, otomatik tezgahlar te-
! m in eylemek gibi terfihler mütalâa etmekteyiz. 
I Bu har!) içinde bu yolda teşebbüsler yaptık. Ener-
; jı kaynaklarına malik olan bölgelerde çalışan 
I tezgahları muharrik kuvvetle çalışan aile sanatı 
i haline getirmek için imkânlardan istifade etmeği 
; hie bir zaman ihmal etmiveceğiz. 
i Sayın ITulki Karagülle arkadaşımızın plânlı 

j ve programlı hareket etmek hususunda ileri sür-
ı düğü mütalâalar, tabiativle, göz önünden kaçır-
| madiğimiz bir noktadır. 

Sayın arkaadslar, sözüme son vermeden ev
vel iktisadi durumumuz hakkındaki görüşümü 

I arzedeyim, 
Çok sıkıntılı bir devreyi, bugün memnuniyet-

J le, iftiharla söyliyebilirizki, memleket şartları 
I ve ölçüleri içinde mümkün olduğu kadar az sı-
| kmtı ile geçirmiş bulunuyoruz. Memlekette ha

yat pahalılığı, ki bu hayat pahalılığı denilen nes-
I ne ,.\]j 7':f'v;-+ Merîsinin rnznamesini tetkik 
ettim, o gün dahi, yani, 1938 senesinden evvel 
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dahi bu memlekette bir dâva olarak ortada mevcut
tu. Bizim de vardır. Hayat pahalılığı; muhtelif sı
nıf ve zümrenin kazançlariyle geçim şartları ara
sındaki ahenksizlik, demektir. Mevcut olan 
bu ahenksizliği, Demokrat Parti, bizim inkâr et
tiğimizi idda etti. Hayır asla, Hayat pahalılığı
nı inkâr etmiyoruz. Aksine hayat pahalılığını gi
dermek içindir ki 7 Eylül kararlarını almış bulu
nuyoruz. Hayat pahalılığını inkâr ettiğimiz fik
ri nereden çıkarılmıştır bilmiyorum. Evet memle
kette mevcut olan hayat pahalılığını gidermek için 
esaslı adımı atmış bulunuyoruz. Muhterem Maliye 
Bakanının çok güzel izah ettikleri gibi, 1939 dan 
evvelki dış ticaret münasebetlerimiz başlıca Or
ta Avrupanm muayyen memleketlerine bağlanmış 
idi. Bu memleketlerle kleringe müstenit iki ta
raflı ticaret anlaşmaları yapmış bulunuyorduk. 
Memleketimizde bu 7 Eylül kararları meyanmda 
dış ticaretimizi sıkan bütün güçlükler kalkmış, 
memleketimiz dış ticareti bütün dünya piyasa-
lariyle en uygun şekilde münasebette bulunma 
imkânlarını elde etmiş oluyor. Ve bunun dış ti
caretimizde doğurduğu güçlükler malûmdur. 
Artık bugün memleketin sıkıntısının giderilmesi 
dâhilde istihsali geliştirme yanında dâhilde ya
pamadığımız ana ihtiyaç maddelerinin dışardan 
gelmesine bağlıdır. Bunn çare ve tedbirleri üze
rindeyiz. Karar ve tedbirlerimizin neticesi ola
rak esasen şimdiden azalmış olan bu sıkıntı ya
rın, umduğumuz üzere daha da azalacaktır. Ve 
biz eminiz ki, alınmış olan bu iktisadi kararlardan 
sonra bu memleket daha iyi günlere ulaşacak
tır. 

Demokrat Partinin iddia ettiği fakat izah et
mediği bir iktisadi sıkıntıdan bahsederek sabır
sızlanmasını ben; geçen intihap propagandasında 
kimsenin yedi iktidarında buluıımıyan iktisadi 
sıkıntıyı istismar hususunda haiz olduğu fırsa
tın da, olduğumuz ve daha da alacağımız iktisadi 
tedbirler sayesinde tamamiyle kalkacağı endişe
sinden ileri geldiği zannındayız. Biz Yüksek Mec
lisin itimadına dayanarak yolumuzda devam ede
ceğiz. Aldığımız tedbirlerin isabetine kaniiz ve 
memleketin istikbalinden emin bulunuyoruz. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — Ekonomi Bakanlığı bütçesinin 
tümü hakkında görüşmelerin kâfi görülerek bö-
lümlero geçilmesini kabul buyuranlar ... 

ÎSMAÎL SABUNCU (Giresun) — Reis Bey, 
müsaade buyurunuz. 
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BAŞKAN — Görüşmeler kâfi görüldü. Bö

lümlere geçiyoruz. 

B. Lira 
619 Bakan ödeneği 5 320 

ÎSMAÎL SABUNCU (Giresun) — Efendim, 
Muhterem Bakan arkadaşımız belki ifade eder
ler diye bekledim ve daha evvel söylemek iste
medim. Fakat bu şeye temas etmedikleri için 
söz almak mecburiyetini hissettim. Binaenaleyh, 
bir iki noktayı sormak istiyorum. 

Yeni bir teşviki sanayi kanunu getirecekler 
mi? Çünkü bu kanun kalkalı epeyce zaman ol
du. Yeni bir sanayi hamlesi yapılacağına göre 
bizim mamullerimizle pahalı gözüken Avrupa 
mamullerini kıyaslarsak yeni kuracağımız sa
nayiin bunların rekabeti karşısında dayanaca
ğına inanıyorsak aldanmış oluruz. 

İkincisi; bu müessesatm baremine temas et
mediler. Bunu da açıklarlarsa herhalde faydalı 
olur. 

Bir noktaya daha temas edeceğim: Vakıa he
nüz zamanı değildir denebilir, amma bunun ma
liyetle, hayat pahalılığı ile, sıkı alâkası vardır. 
Geçen senelerde de birkaç defa arzetmiştim; 
maliyete müessir vergiler hakkında acaba Hükü
met ne düşünüyor? Bunu düşürmek bendenizce 
zaruridir. Yeni sanayi hamlesi yapıldığı zaman 
bu vergilerin miktarı inmiyecektir, herhalde ar
tacaktı». Halbuki bunların yüzdelerini indir
mekte fayda vardır. Bu da memlekete ucuzluk 
temin edecektir. 

EKONOMİ BAKANI TAHSİN BEKİR BAL
TA (Rize) — Memleket sanayiini ancak makul 
gümrük tarifeleri içinde himaye etmek sistemi
miz olduğuna göre elbetteki, bilhassa, bilhassa 
yeni kurulacak olan sanayi için teşvik ve hima
ye tedbirleri almak zaruridir. Bu itibarla Sa
yın İsmail Sabuncu arkadaşımızın hakkı vardır. 
Bu hususta hazırlanan tasarı yüksek Meclise 
yakında sunulacaktır. 

Barem meselesine gelince; İktisadi işletme
lerin, hakikaten iktisadi zihniyetle rasyonel bir 
şekilde çalışmaları için, onların, da malî bir 
bareme tâbi olmaları lâzımdır. Bu itibarla, Hü
kümetin yakında derpiş edeceği barem tadilâtı 
içinde İktisadi Teşekküller bünyelerine uygun 
bir şekil bulmak tasavvurlarımız arasındadır. 

Üçüncü noktaya zannederim ki, Maliye Ba-
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kanı arkadaşımız çok açık olarak temas ettiler, 
hakikaten bilhassa harb şartları içinde memle
ketin malî ihtiyaçlarını karşılamak için bilhas
sa Muamele Vergisi ve istihlâk vergilerinden 
istifade edildi. Bunların yüksekliği kaabili in
kâr değildir. Fakat bunun da azaltılması ve 
nispeten mâkul hadlere indirilmesi üzerinde he
pimiz müttefikiz. 

Bütçe Komisyonunun vergi hakkındaki umu
mi temennileri bu ciheti de şâmildir. Geçen se
ne de biz Bütçe Komisyonu iken aynı mütalâ
ayı serdetmişizdir. Bugün de aynı kanaattayız, 
fakat bu gibi esaslı bir vergi ıslahatının derhal 
tahakukuna imkân olmadığını kabul buyurur
sunuz. Bunların indirilmesi yeni vergi kaynak
ları bulunmak suretiyle ancak mümkündür. 
Hükümetinizin takip evf»ği hattı hareket, vergi 
mükellefiyetlerini vatandaşlar arasında mâkul 
bir şekilde tevzi etmek program ve zihniyeti 
içindedir, fakat arkadaşın bunun akşamdan 
sabaha tahakkuk ettirilebilecek bir konu olma
dığını kabul buyururlar. 

Gl. VEHBÎ KOCAGÜNEY (Erzurum) — 
Sayın Başkanımın da müsaadeleriyle bir sual 
sormak istiyorum: 

Memleketin her tarafına ve ihtiyaca göre 
fabrikaların yayılacağını ifade buyurdunuz. 
Halbuki bundan bir müddet evvel Ankara'da 
bir harita çıkmıştı, bunda fabrikaların Malat
ya - Sivas hattının batısına tekasüf ettiği gö
rülüyordu. Bugünkü sözleriniz beni çok sevin
dirdi. Beyanatınızda yeni müesseselerin Doğu
ya doğru götürülmesi, ve oraların da fayda
lanması hususunun gözöniinde tutulduğu bildi
rilmiştir. Bu cihetin daha fazla açıklanmasını 
rica edeceğim. 

EKONOMİ BAKANI TAHSİN BEKlR BAL
TA (Rize) — Muhterem arkadaşlarım, şunu 
arzedeyim ki, bilhassa memleketimizin geri kal
mış olan Doğu bölgesi için esaslı bir program 
yapmaktayız. Bu itibarla programımızı yapar
ken, yeni fabrikalarımızı kurarken, yerleri 
tâyin ederken, bu bölgeyi de gözönünde bulun
duracağımız tabiîdir. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Bölüm hakkında başka müta
lâa yoktur. 

Bölüm kabul edilmiştir. 
B. Lira 
620 Aylıklar 1 487 431 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

B. 
621 Hizmetliler ücreti 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
622 Geçici hizmetliler ücreti 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
623 Geçici tazminat 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
624 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

625 Merkez büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

626 îller büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

627 Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

628 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

629 Kira karşılğı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

630 Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

631 Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

632 Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

633 4598 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

634 Teşviki Sanayi Kanunu gereğin
ce prim karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edümiştir. 

635 Sanat modelleri satınalmması, 
dağıtılması giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

636 Kongrelere ve uluslararası ku
rumlara katılma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

637 Krom madenleri ve Ereğli hav
zası ocakları ve başka maden
lerin ruhsat tezkeresi ve imti
yaz sahibine 2818 sayılı kanu
nun 6 ncı maddesinin A. B. C. 
bentleri gereğince verilecek taz
minat ile aynı maddelerdeki te-

Lİra 
220 000 

24 000 

78 750 

66 000 

36 000 

11 500 

10 000 

41 922 

8 000 

7 000 

118 501 

10 000 

10 000 

60 000 

10 002 

5 * 6 -
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B. 

638 

639 

640 

641 

sisat karşılığı olarak ruhsat tez
keresi veya imtiyaz sahiplerine 
verileeck tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yazı, yayım ve propaganda gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yabancı uzmanlar, tercümanlar 
ve memurlar ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Onarma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 

6 000 

10 000 

175 000 

2 000 

2 500 

B. 
642 

Lira 
4644 ve 4805 sayılı kanunlar ge
reğince ödenecek emekli kesene
ği karşılığı 85 296 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir 

643 Geçen yıl borçları 5 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

644 Eski yıllar borçları 2 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

645 Kurumlara yardım 4 250 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Bu bütçenin de müzakeresi bitti. 
Bugün saat 15 te toplanmak üzere Birleşi

me son veriyorum. 
Kapanına saati : 12,17 

Î K Î N O Î OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Tevfik Fikret Sılay 
KÂTİPLER : Dr. Fahri Kurtuluş (Bize), Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli) 

^ • » » 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

B — Sağlık ve 
Bütçesi. 

Sosyal Yardım Bakanlığı 

BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı Bütçesi müzakeresine geçiyoruz. Doktor 
Kâmil tdiî. 

Dr. KÂMİL İDİL (Maraş) — Aziz arkadaş
larım, milletlerin kalkınmasında en mühim fak
törlerden bir tanesi de hiç şüphesiz ki, sağlık 
işleridir. İnsanların çalışma, istihsal, savunma 
ve yaratma kabiliyetleri muhakkak ki, kendi 
sağlıklariyle birlikte yürür. Hükümetleri mil
lete ve ferde en kolay ve en ucuz şekle yak
laştıran vasıta yine sağlık teşkilâtıdır. Bugün 
bütün dünyada harbin husule getirdiği hara-
biyi, sağlık bakımından husule gelen düşkün
lüğü kalkındırmak için büyük milletler, ileri 
milletler, büyük hamleler yapmaktadırlar. Bu 
hamlelerin en başında sağlık işleri ele alınmış 
bulunmaktadır. Sosyal tababetin çok ileri git
tiği bu memlekette sosyal tababetin büsbütün 

şümullendirilmesi ve Devlet tababeti haline 
konmasına büyük gayretler sarfediliyor. 

Cumhuriyet Hükümetimiz bundan 23 yıl ev
vel daha sağlık teşkilâtını yeni kurarken Dev
let tababeti mevzuunu ele almış, güzel düşün
müş ve sessizce tatbikina geçmiştir. Bu 23 se
nede sağlık teşkilâtının başarısını şöylece göz
den geçirirsek yapılan kalkınmanın azametini 
kolaylıkla takdir edebiliriz. Bugün komşuları
mızda devamlı patlaklar veren ve sık sık hava
dislerini işittiğimiz kolera gibi, veba gibi âfet
lerin 20 küsur senedir memleketim zin sınırla
rından geçmediğini hepiniz takdir edersiniz. 
Frengi gibi çok mühim içtimai bir hastalığı da 
asgari hadlere indirmiş bulunuyoruz. Bu başa
rılarından dolayı Sağlık Teşkilâtımızı şükranla 
över ve bunu kuran ve bize hediye eden ilk ku
rucularını da saygiyla, şükranla yâdetmeyi borç 
bilirim. Fakat arkadaşlar, bu kadar başarıla
ra rağmen Sağlık Teşkilâtımızın önünde daha 
birçok dâvalar vardır. Bunların başında, üç 
büyük dâva vardır ki, sayılmıya değer 1 - sıt
ma, 2 - bağırsak hummaları grupu adı altında 

W -
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topladığımız hastalıklar, 3 - Tüberküloz.. Bun- j 
lardan başka birçok intanî ve paraziter hasta
lıklar bu hasta insanların lûyikiyle bakımı gibi 
mühim problemler yine Sağlık Teşkilâtının 
önünde halledilmek üzere durmaktadır. 

Diğer taraftan köylerimiz gittikçe büyü
mekte, kasabalarımız şehir haline inkilâp et
mekte, şehirlerimizdeki endüstri taazzuv eyle
mektedir ki, bunların ijiyen mevzularının da 
birer birer ele alınması-gerekmektedir. 

Arkadaşlar, sıtma her sene yurdumuzda can 
ve mal kaybı bakımından çok tahribat yap
maktadır. Onun için ben şahsen sıtmayı bugün 
memleketin bir numaralı düşmanı olarak te
lâkki ediyorum. Sıtma yüzünden her sene bir 
kaç yüz milyon liralık zayiat verilmekte olması
na göre bu hastalık cidden savunulmak icabe-
den bir tehlike halinde tebellür etmektedir. 
Memleketimizin jeolojik durumu, dağlarımızın 
dik ve çıplak oluşu her düşen yağmuru bir sel 
haline kalbetmekte ve hiç umulmadığı zaman
da vadilerde ovalarda namütenahi sel yatakları, 
su birikintileri husule getirmektedir. Bunun 
yanında esaslı bataklıklarımız vardır. Bunlar
dan belki de daha mühim olarak halkın bile
rek veya bilmiyerek ötede beride yaptığı su 
birikintileri sivrisinek yetişmesi bakımından 
esaslı birer kaynak oluyor. 

Arkadaşlarım, bunun yanında bağırsak hum
maları gurupu ismi altında topladığım ve bu
laşmaları birbirine benziyen fakat değişik mik
roplu bir sürü hastalıktır ki tahribat bakımın
dan hiç te sıtmadan geri kalmazlar. 

Tifo, paratifo, dizanteri ve çocukların yaz 
isalleri her sene 20 - 30 bin vatandaşı aramızdan 
alıp götürmektedir. Bunların sebep olduğu has
talıkların mucip olduğu zararlar ve ölüm su
retiyle aramızdan kaybettiğimiz insanların kıy-
meti herhalde küçümseııeıniyeeek kadar azim
dir. Bu problemin belli başlı hal çaresi içme su
larımız ve kanalizasyon işlerimizin mesken dâ
vamızın ele elmmasiyle ancak husule gelebilir. 
1927 senesinde umumi Hıfzıssıhha Kanunu çık
tığı zaman oradaki hüküm gereğince şehir ve 
kasabalarımız âzami beş sene zarfında kendile
rine ait içme suları ve kanalizasyon projeleri
ni hazırlıyacaktı. Sadece proje hazırlamak için 
bile beş sene verilmiş iken aradan onsekiz sene I 
geçtiği halde kasabalarımızın % 20 sinin bile 
henüz projeleri hazırlanmış değildir. | 
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miz olan Ankara'da bile halledilmiş değildir, 
henüz 3 oni ele alınmış bir mevzu olarak bulunu-
nuyor. İşte bu yüzden hergün her köşemizden 
bu hastalıkların bir patlağını ve faliyetine şa
hit obnaktayız. Tüberküloz bugün bütün dünya
nın davasıdır. Harbin sebep olduğu mahrumi
yet1 er, sefaletler Avrupada büyük gedikler aç-
miş ve tüberküloz eskisine nazaran çok artmıştır. 
Biz de belki bir miktar artmıştır, fakat haddi 
zatında esas problem olarak dikkati çekmek
tedir. Bugün Birleşik Amerika refah içinde ol
masına rağmen tüberkülozun nüfusun iki bin üç 
yüzde biri nispetinde her sene ölüme sebep ol
duğunu istatistikler bize gösteriyor. Bunu bize 
nispet edersek senede on bin kişi kaybediyoruz 
demektir. Bizde sıhhi şartlar ve refah derecesi 
de az oMuğu için bir misli daha artıtırsak de
mek her sene 20 000 kişi aramızdan gi
diyor. Şu halde tüberküloz dâvası haki
katen memleketin en mühim dâvalarından 
birisidir. Bunun için memleketimizde ya
pılmış olan iş, Devletin, hususi teşekkül
lerin, hususi sermayelerin yapmış olduğu 
bütün hastanelerin yekûnu sanatoryum yatakları 
sayısı ancak bin rakamı ile ifade edilebilir. 

Arkadaşlar; Sağlık bütçesini tetkik ettiğim sı
rada. iki esas masrafların yani birisi sağlığı ko
ruma, ikincisi de sosyal yardım işlerine tahsis 
edilmiş olan ödeneklerden, sağlığı koruma işleri
mizin <>;i.tn?;;e azamet peyda etmesine rağmen tah
sisatında oldukça büyük bir eksiklik gördüm me
selâ sıtma savaşı tahsisatından 360 bin lira in
dirilmiştir. Refik Saydam Merkez Hıfsıssıhha 
Enstitüsü tahsisatından da 125 bin lira indiril
miştir. 

Bu sıtma tahsisatına tekrar döneceğim. Sağ
lığı koruma işleri için sarf ettiğimiz para topye-
lam 5 milyon 100 bin lira olarak tesbit edilmiş
tir. Yani nüfus başına 28 kuruş isabet ediyor. 
üîr senede milletin fertlerini korumak üzere nü
fusu başına sarf ettiği para 28 kuruştur! Bu bir 
sürü problemlerin karşısında, bu işle mücadele 
etmek üzere elde mevcut olan sıhhat ordumuza 
gelince; 5690 hekimimiz vardır. Bunun 1100 
tanesi ordu mensubudur. : Beynelmilel standart
lara göre mevcut olması icabedenin üçte biri ve 
hiç olmazsa bizim arzettiğimiz miktarın" da iki 
buçukta biridir. Dişçi 1 085, Hemşire ise 475 
tir. Bu mevcut olması icabedenin 25 de bi-
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ridir. Ebe 1 635, Sağlık memuru 2 195, köy ebe
si ve köy sağlık memurları ise 1 300 küsur ra
kamlarını arzetmektedir. Yurtta sıhhî personel 
ihtiyacını ehemmiyetle göz önünde bulunduran 
Cumhuriyet Hükümetimiz bu hususta teşebbüsle
re geçmiş, yurtlar açmış, hekim yetiştirmek için 
âzami gayret sarf etmiş ve diğer teşkilâtta mec
buri hizmet tehsil müddetinin hiç olmazsa bir 
misli iken rağbeti celp etmek üzere burada üçte bi
rine indirilmiştir. Ebe mektepleri, hemşire mek
tepleri, sağlık memuru mektebi gibi bir çok 
tesislerde kurulmuş olmasına rağmen 23 senelik 
çalışmalarımız, bize hakikaten muhtaç olduğu
muz personelin üçte birini bile temin edememiş
tir. Onun için Sağlık Bakanımızın önünde yo
rucu hizmetler vardır. 

Şimdi Devlet Sağlık Teşkilâtına geçiyorum. 
Bizim sağlığı koruma işlerimizin ckzekütif 

(icra) elemanları olarak illerimizde sağlık mü
dürlerimiz Hükümet doktorlarımız ve sağlık 
memurlarımız; ebelerimiz vardır. Bunların kifa
yetli olmadığı yerlerde hususi, Sıtma, Trahom ve 
Frengi mücadele teşkilâtı kurulmuştur. 

Fakat arkadaşlar; bugünkü durumu ile ge
rek iller teşkilâtı gerekse mücadele teşkilâtı per
sonel bulmakta çok büyük müşkülâta mâruz kal
maktadır. Bunun başlıca âmillerini iki noktada 
toplayabiliriz. Bunların birincisi geçim mesele
si, ikincisi iş bölümünün muvazenesiz bir surette 
tevzi edilmiş olmasıdır. 

Geçim meselesi olarak, belki hatırlayanları
nız vardır, uzun seneler Devlet •hizmetinde bulu
nan hekimlerimize, gerek sağlık müdürlerine ge
rek hastane mütehassıslarının 6 seneden fazla 
bir zaman 55.liradan fazla bir barem derecesine 
yükselmelerine müsaade edilmemiştir. Ondan 
sonra yapılan büyük eforlar bunların en çok 80 
liraya kadar çıkmalarına imkân vermiştir. Bir 
hekimin yaşayışı, okumıya muhtaç olduğu ki
taplar ve çalışma tarzı dolayı siyi e kendisine tah
sis edilen maaşlar hiçbir zaman, onun stan
dart bir şekilde yaşamasına kifayet etmez. Bu 
bakımdan hekimlerimiz kendi vazifeleri dışında 
pratisyen hekimlik yapmak suretiyle kendi ge
lirlerine bir miktar eklemek zorunda kalırlar. Bi
zim büyük aksaklıklarımızdan birisini teşkil eden 
bu noktadır. 

İş bölümüne gelince; bazı yerlerde bazı he
kimlerimize namütenahi işler yüklemişiz, bazı yer-
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lerdeki hekimlerimiz de hemen hemen işsiz kal* 
iniştir. Meselâ; Hükümet tabiplerini elimize alalım. 
Devletin sağlık işlerini esaslı bir surette yürütecek 
olan bu elemanlara bakın ne gibi vazifeler yük-
lctilmiştir: Salgın ve bulaşıcı ahstalıklarla müca
dele, sosyal hij iyenin değişik tatbikatı adlî ta
babet, dispanser hekimliği, memurlarla aileleri
nin muayene ve tedavileri, idari görevler, 
bundan başka teşkilât bulunmıyan yerlerde sıtma 
mücadelesi, trahum mücadelesi, frengi mücade
lesi, iskân işleri, okul hekimliği evsaire gibi va
zifeler, Bütün tahsili sadece hasta tedavisi öğ
retmek olan Tıp Fakültesinden çıkan yeni bir 
hekim doğrudan doğruya Hükümet tabibi olmak
tadır. Bu Hükümet tabibine biz her birisi bir 
veya iki mütehassısın ömrünü yiyecek kadar mü
him olan 4 - 5 ihtisas mevzuunu tevdi etmişizdir. 
Meselâ bunlardan Adalet tabipliğini ele alalım. 
Adalet mekanizmasını yürüyeceği yolda aydınla
tacak olan adlî tabiplerimizin önemi ne kadar bü
yüktür. Yanlış bir hüküm bir vatandaşı hak
sız yere cezaya earptırabilir veyahut bir hakkm 
ziyama sebep olabilir. Bir kararsızlık en mü
him bir noktanın karanlıkta kalmasını mucip 
olabilir. 

Bir hekimin adlî tabip olabilmesi için iki se
nelik bir öğernhn devresnden geçmesi ve bu 
müddet zarfında krminoloji, patolojik anatomi, 
biyoşimi, psikoloji gib ilimleri öğrenmiş olması 
lâzımdır. Halbuki biz daha dün Tıp Fakülte
sinden çıkmış bir arkadaşa böyle bir vazifeyi 
çekinmeden veriyoruz, ve kararma göre adalet 
makanizmamızı harekete geçiriyoruz. Adalet 
Bakanlığı Kanununun kendisine verdiği yetkiye 
dayanarak hekimlerden bu suretle istifade et-
miye devam ettiği müddetçe adlî tabip yetiş
tirmeyi ihmal etmekte ve onu birinci pilâna 
almamakta ve bu yüzden memleketimizde adli 
fabibler azalmaktadır. Bugün bunların sayısı 
10 na kadar inmiştir. Diğer taraftan bir yerde 
salgın mı var yahut hayatı tehdit altında bulu
nan ve daimi sürveyans altında bulunması ge
reken hastalarını mevcut, katiyen nazarı iti
bara alınmaz ve hekim cürmümeşhut tetkikatı 
için çalışma merkezi dışına götürülür. 

Arkadaşlar; emin olunuz sırf adli tabiplik 
yapmak yüzünden ayın bir haftasında Hükümet 
tabipleri kendi çalışma sahalarının dışında 
kalmaktadırlar. Ve esas vazifelerini göreme
mektedirler. Bu yüzden Adalet Bakanından ri-
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cam şudur: Adlî tabip yetiştirmek için hususi 
tedbir alsınlar. Ve Hükümet doktorlarını ken
di bünyelerinde çalışmaları için serbest bırak
sınlar. Bu suretle Adalet, daha emniyetli ve 
bilgili ellerde aydınlatılmış olur. 

Arkadaşlar; Hükümet tabipliği» esaslı bir ih
tisas konusudur. Fakat biz hekimlerimizi henüz 
forma olacağı sırada yani ilk tecrübesini geçi
rip, üç, dört sene çalışıp, bir parça kanunlarm 
yürüyüşünü öğrenip, koruyucu hekimliğin esas
larına nüfuz edip faydalı olacağı sırada ya 
mecburi hizmeti biter, ve yahut terfi etmek 
arzusuna kapılır, kariyerden ayrılır. Çünkü 
Hükümet tabipliğinde muayyen bir dereceden 
sonra terfi etmek için sıhhat müdürü ulnıak lâ-
zımgelir. O ise büsbütün başka bir konudur. 
Bu itibarla biz Hükümet tabipliğinde daima 
yeni yeni simalarla karşı karşıya geliriz. Ve 
onları yeni baştan yetiştirmek mecburiyetinde 
kalırız. 

Mücadele teşkilâtımıza gelince bunda da ay
nı şekilde malûlüz. Arkadaşlar, memleketimizde 
sıtma mücadelesi 1923 te kongre ile kararlaştı
rılmış ve teşkilât ona göre tanzim olunmuştur. 
Mücadele gibi bir hizmetin ne kadar zor oldu
ğunu takdir eden Sağlık Bakanlığı ozamanki 
valilerin maaşlarından daha yüksek belki de 
iki misli diyebileceğim bir miktarda sıtma mü
cadele şeflerine, tabiplerine maaş vermeğe baş
lamış ve bu suretle kendi bünyesine gayet kıy-
mtli elemanlar alabilmiştir. 1932 de dünya buh
ranı gelip çattığı vakit bütün masraflardan 
kesintiler yapmak zarureti hâsıl olmuş bu 
meyanda Sağlık Bakanlığı da kendi masrafla
rından bir miktarını tenzil etmiştir. Ozanıan 
sıtma mücadele tahsisatında memur maaşları ve 
diğer masraflar tek bir fasıldan verildiği için 
umumi masrafları lâyiki veçhile karşılıyabilmek 
üzere Sağlık Bakanlığınca memur maaşlarının 
küçük tutulması ve kabil olduğu kadar küçük 
maaşlarla sıtma teşkilâtına memur alınması 
mecburiyeti hâsıl olmuş bu yüzden tedricen kıy
metli elemanlar birer birer elden çıkmış ve bu 
işi başarabilecek kalitede insanlar azalmıştır. 
İlk zamanlarda 1923 den 1930 a kadar olan sıtma 
mücadelesi işlerini tetkik ederseniz, mücadele böl
gelerindeki halka nüfus başına sarfedilen Öde
nek senede 70 kuruş iken 1932 de birdenbire 27 
kuruşa düştüğünü görürsünüz. 1932 den itiba-
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ren bütün gayretlere rağmen çok yavaş bir iler
leme kaydediliyor ve bu yüzden hem teşkilât 
kalitesinden kaybetmiş oluyor hem de sıtma mü
cadele vasıtaları, nakil vasıtaları vesaire kiy-
metlerinden çalışma kabiliyetlerinden büyük za
yiat veriyorlar . 

1939 Dünya harbi gelip çattığı sırada Sağllık 
Bakanlığı sıtma mücadelesi bakımından bu za
yıf durumda idi. Ozaman ilâç stoku azdı. Ba
rem Kanunu takyitleri ücretlilere de teşmil edil
mişti bu yüzden ancak ve ancak yurt mezunu 
hekimler sıtma mücadelesine almıyordu. Bu su
retle büyük bir buhran içerisinde kaimdi. Bu yet
miyormuş gibi her 4 - 5 senede bir memleketi
mizde tezahür eden sıtma epidemilerinden birisi 
1943 de patlak verdi ve 1944 de devam etti. Bu 
iki büyük epidemi memleketimizde büyük ıstı
raplara sebep oldu. Elimizde ilâç çok az oldu
ğu için büyük fedakârlıklar yaparak Almanlar
dan bir miktar ilâç almak suretiyle ihtiyacı kar
şıladık. 1945 de Bakanlık bu acı tecrübelerin 
bir daha tekerrür etmemesi gayesiyle bir kongre 
topladı. Orada bu mevzu en yetkili şahsiyetler 
tarafından konuşuldu. Ondan sonra Yüksek Mec
lise gelen kanun kabul edildi. 22 senede sıtma 
mücadelesi teşkilâtı 28 milyon lira almışken o 
sene 7 milyon lira gibi büyük bir tahsisat alındı? 
Bu para ile 57 vilâyette teşkilât kuruldu, büyük 
çalışmalar yapıldı. 1945 de mevsim çok favorabl 
geçti. Ondan evvel geçen iki senede epidemilerin 
sebep olduğu muafiyetler de yardım etti, mem
leket biraz nefes aldı. Hattâ bu sene dahi ola
ğanüstü savaşın ve bu muafiyetin iyi neticeleri 
ile karşı karşıyayız. Ben çok temenni ederdim 
ki, bu olağanüstü savaş devam etsin. İkinci 
üçüncü senelere intikal ederek memleketimizde 
mevcut önemli sıtma kaynakları ortadan kalk
sın. 

Arkadaşlar geçen seneye nazaran bu bütçede 
sıtma mücadelesi tahsisatından 360 bin lira ten
zil edilmiştir. Bu gibi hareketler memleket için 
çok tehlikeli neticeler verir. Yurdumuz 1947 de 
hareketli bir sıtma mevsimi geçirecektir. 1948 -
1949 da 1944 de gördüğümüz epidemi gibi bir epi
demi ile karşılaşacağı muhakkaktır. Bu bakım
dan bilhassa dikkatinizi çekerim, önümüzdeki 
seneler için sıtma teşkilâtına esaslı ödenekler kon
ması için tedbirler alsınlar. 

Trahom mücadelesi teşkilâtımız da hemen he
men aynı dertlerle malûldür. Hekim kadrosunun 
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yarısından fazlası boştur. Bunun sebepleri de; 
Barem takyitleri, icrayi tababet zorlukları ve
saire vesaire... 

Arkadaşlar, koruyucu hekimlik sahasında 
ençok işmize yarıyacak olan teşkilât, şüphesiz 
ki, sağlık merkezleridir. Sağlık merkezleri 
hakkında uzun boylu izahat vermiyeceğim, Eti
mesgut'a gidip görürseniz orada çalışan teşkilâ
tınızın ne dereceye kadar muvaffak olduğunu, 
halkın sağlığını koruma bakımından ne derece
ye kadar faydalı olduğunu göreceksiniz. Bir 
sağlık merkezi, bulunduğu mevkiin coğrafi 
jeolojik, içtimai, siyasi her türlü durumunu tes-
bit eder, fertleri birer birer tanır, onların ma
ruz kaldıkları tehlikeleri ve epidemileri önler, 
halkı tenvir eder, propagandasını yapar ve bu 
suretle sosyal tababette sarfedilmesi icabeden 
parayı çok aşağıya indirir. O bakımdan bugün 
ancak iki sağlık merkezimiz bu şekilde çalış
maktadır. Birisi Etimesgut'tadır, diğeri de İs
tanbul'da şehir merkezidir. Onun dışında kalan 
sağlık merkezleri, personeli temin edilemediği 
için, bir sağlık merkezi gibi değil âdi birer dis
panser gibi çalışmaktadır. 

Sağlık merkezlerinin her yerde açılabilmesi 
için gerekli personelin yetiştirilmesi ve bu per
sonelin yerinde, faydalı şekilde kullanılması za
ruridir. Bu bakımdan Hıfzıssıhha Okuluna çok 
ehemmiyet vermek lâzımdır. Onun için Sağ
lık Bakanına bu hususta fikirlerimi ayrıca söy-
liyeceğim. Burada sizi daha fazla rahatsız et-
miyeceğim. (Allah razı olsun sesleri). 

Sosyal hizmetlere gelince; Sosyal hizmetle
rimiz maalesef sadece mediko sosyal sahada kal
maktadır. Bunun dışına çıkamamaktadır. Ya
ni hastane hizmetlerine inhisar etmemektedir. 
Bunun dışında kalan, felâketzedelere yardım, 
çok çocuklu annelere yardım gibi hizmetler 
umumi tıbbi hizmetlerimizin yüzde onunu tut
maz. 

Hastane hizmetlerimizin kifayeti hakkında 
geçengün Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
nın göndermiş olduğu sağlık plânında kâfi de
recede malûmat vardır. Onun için zamanınızı 
almamak bakımından tekrar etmiyeceğim. Yal
nız hekimlerimizin çalışma tarzına temas etmek 
istiyorum. Bu, çok mühimdir, arkadaşlar. Has-
tahane hekimi sabah 8,30 da hastanesinde bu
lunmak mecburiyetindedir. Saat üçe kadar ora-
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da çalışır. Aldığı para kendisine yetmediği için 
gider, muayenehanesinde de çalışır. Bu işler 
saat 20 - 21 e kdar sürer. Ondan sonra gece 
nöbetleri dolayısiyle devamlı surette emre âma* 
de bulunmak zaruretindedir. Bu gayri tabiî ça
lışma tarzı hekimlerimizin çabuk yorulmaları
nı ve çabuk ihtiyarlamalarını intaç ediyor, ve 
bilhassa yaratıcı araştırmalar yapmalarına engel 
oluyor. Bunu dikkt nazarına alıp Devlet işi 
gören hekimlerimizi hariçte icrayı tababet et
mekten menedecek ve onlara lüzumlu refahi te
min edecek çarelere başvurulması zamanı çoktan 
gelmiştir. Bu suretle hem hekimlerimiz lüzum
lu, lüzumsuz töhmetlerden kurtulmuş olur, hem 
do halkımız kendileri için efektif tıp hizmetine 
nail olurlar. 

Bir de müstahzar ilâçlar meselesi vardır ki, 
çok mühim bir mevzudur. Bütün dünyada bü
yük ilâç endüstrileri küçük birer lâboratuvardan 
doğmuştur. Bunlar, muhitlerinden aldıkları teş
vik ve rağbetle büyümüşlerdir. Biz de de birkaç 
nüvesini gördüğümüz bu müstahzarları yapan 
lâboratuvarlarımız kâfi bir himayeye mazhar 
olmuyor ve bu yüzden haricî rekabetin tesiri al
tında ezilip gidiyorlar. Bence bu haricî rekabeti 
ortadan kaldıracak esaslı tedbirlerin müstahza
rat kanununa girmesi gerekmektedir. Çünkü 
memleket dâhilinde yapılabilen gayet basit müs
tahzarlar vardır ki, harice namütenahi dövizimi
zi götürmektedir. Bu suretle maddei iptidaiye-
mizi alırız ve memleketimizdeki ilâç endüstrisi
ni kuvvetlendirmiş ve büyütlmüş oluruz. Bu 
itibarla vergi sistemimizde bir parça değişiklik 
yapmak lâzımdır. Çünkü büyük lâboratuvar
larımız, ilâç endüstrimiz bu vergi sisteminin tat
biki yüzünden gelişemiyor ve daima küçük kal
mağa mahkûm oluyorlar. 

Şu arzettiğim bakımlardan ve daha benim 
görmemiş olduğum birçok noktalardan bütün 
teşkilâta şâmil bir reformu ele almanın bir za
ruret halinde olduğunu görüyüorum. Zaten bu 
işi takdir eden Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı da iki senedenberi çalışmakta ve son zaman
da hazırladığı bir sağlık plânını da tatbik etti
rerek arkadaşlara dağıtmış bulunmaktadır. 
Sağlık Bakanlığı bütçesinde bu plâna temas 
edilmediği için bu işi uzun boylu tahlil edecek 
değilim. Yalnız idealim olan sağlık koruma iş
lerini hayalden hakikate, düşünceden tatbik sa
hasına getirecek olan böyle bir plânın realizp 
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edilmesini candan ve gönülden isterim ve Sağ- , 
lık Bakanına da şimdiden başarılar temenni ede
rim. 

Yalız bu plân realize edilecek diye diğer teş
kilâtımızı ihmal etmek ve ana reformu geriye 
bırakmak bence doğru değildir. Önümüzde 
Sağlık Bakanlığının terliyeceği kadar bir çalış
ma devresi vardır. Kendilerini bu problemleri 
halletmek yolunda çalıştıracak olan günleri ih
mal etmiyeceğiz. Çünkü işin içinde sağlık var
dır, sağlıksa varlığımızdır. 

Mâruzâtım bukadardır. (Alkışlar). 
AHMET EYMlR (Amasya) — Sayın arka

daşlar ; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Büt
çesini inceledim, bütçenin mucip sebeplerini 
ifade eden, izah eden raporunu okudum, büt
çenin hizmet tablosundaki rakamlardan bazıla
rının geçen yıla nazaran bir hayli indirilmiş 
olduğunu gördüm. Raporda bütçenin rakamları 
üzerinde yapılan eksiltme ve azaltmaların zaru
ret ve mecburiyet yüzünden iktihamı ve tasar
rufu mümkün olanların bulunduğu ifade edil
mekte ve Bakanlığın çalışmaları ve önemli gö
revleri üzerinde müessir olabileceklerin bulun
duğu da itiraf olunmaktadır. Arkadaşlar; bu 
itirafta raportörün duyduğu derin bir iç sızısı
nın şümullü mânasını seziyorum. Fakat Rapor
törün, Bütçe Komisyonu, o âlî Heyet ne yap
sınlar ki, gelirler, giderler bu kadar imkân ve 
bu kadar fırsat verebilmiş. Raportör Bütçe Ko
misyonu, Âli Heyet ne yapsınlar ki, gelirler, gi
derler bu kadar imkân bu kadar fırsat verebil
miş. Yoksa millî sağlık konusunda muhak
kak bir tasarruf zihniyetinin güdülmediğine 
kaaniim ve ben de onunla teselli bulmaktayım. 
Bütçede memleket sağlığına yeniden kazandırı
lan Heybeliada Verem Sanatoryumu, Trabzon ı 
Hastanesi, izmir Behçet Uz Çocuk Hastanesi, 
Adapazarı Verem Dispanseri gibi cidden önemli 
tesisler içinde Sağlık Bakanlığının teşvik ve 
ilhamları alınarak, yardımlarına güvenilerek 
Samsun'da yapılmakta olan kırk yataklı do
ğumevinin hiç te yer almadığını gördüm. Arka
daşlar, şükran duyguları içinde arzederim ki, 
bu doğumevinin plân ve projeleri Sağlık Bakan
lığınca hazırlandı ve Samsun'a hediye edildi. 

'Bina 300 000 lira keşif bedelli ve üç katlıdır. 
Samsun- halkı bir anda, bir tahtada 80 bin li
ra verdiler. Bununla birinci katı yaptık ve çı
kardık. Bu bina bugün yağmurlar ve yaşlar al- | 
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tında duruyor sular nüfuz ediyor, bozuluyor ve 
mukavemetinden muhakkak kaybediyor. 

Arkadaşlar, doğumevleri biliyorsunuz nesil
lerin bakılmasını ve milletlerin tarih boyunca 
yaşamalarını çoğalmalarını sağlıyan en önemli 
tesislerdir bu ihtiyacı içten duyan bütün hayat 
unsurlarının ifadesi ve tek mânada ifadesi 
olan, bu hayati ihtiyacı içten duyan ve bu bü
yük dâvayı gönülden güden Samsun'lular güç
lerinin yettiği kadar millî ve mahallî ödevlerini 
yaptılar. Şimdi vazife, nâçiz telâkkime göre 
Hükümet ve Devlete düşüyor. 

Sayın Sağlık Bakanının selefleri Muhterem 
Sadi Konuk, Samsun'a geldiler, inşaat yerine 
götürdüm, gördüler, mütehassis oldular. Sağ
lık Bütçesinden 100 bin lira civarında bir yar
dım yapacaklarını vâdettiler. Bütçede buna ait 
bir rakam, ne bir tahsisat, ne de bir işaret gör
medim. 

Arkadaşlar; cümlenizin malûmudur. Millet
ler hayatlarını iki esaslı temel üzerine kurmuş
lardır; nesiller feyizlerini, varlıklarını ondan 
alırlar, ona borçludurlar. Ana ve çocuk, bu, 
nerede gür ve gürbüzdürse orada cemiyet te 
vardır, millet, gürdür, memleket gürdür. Cemi
yet ve millet gürdür ve gürbüzdür. Böyle önem
li bir tesisi hem de büyük bir halk topluluğuna 
malik olan yurdun en mühim noktasında vücu
da getirilmiş olan bir^tesisi artık Devletin eline 
alması lüzumuna, hattâ, hücumuna işaret etmek 
isterim. Sayın Sağlık Bakanının Karadeniz 
bölgesinin en işlek bir limanının ve büyük bir 
hinterlandın biricik «çocuk doğum ve bakımevi* 
olan bu tesis imkân bularak bütçesinden 
yardım etmesini rica ediyorum. Seleflerinin 
vecibeleri kendilerine intikal eden vaitlerine 
dayanarak istiyorum, ki, bu vecibe kendilerine 
intikal etmiştir. 

Sayın Sağlık Bakanının bütçe müzakereleri
ne rastlıyan şu günlerde gözlerimizin önüne 
serdiği birinci on yıllık sağlık plânı ile yur
dun çeşitli yerlerinde büyük ve mütekamil sağ
lık tesisleri yapılacağını ve özel idarelerin elle
rinde bulunan hastanelerin tamamen umumi 
muvazeneye alınacağını müjdeliyor. Plânın ana 
hatları geniştir, ümit vericidir, genel sağlığı 
kavrıyan büyük bir iştir. Tahakkukunu dile
rim, candan dilerim. Bu plân, bu güzel plân 
seyrini ve hamlelerini takibederse yurdun 
içinde olduğu gibi ve olduğu noktada biran 
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dahi durması mümkün olmıyan ve caiz olmı-
yan: öyle sıhhi tesisler vardır ki, bu plânda 
onların hali feci kelimesiyle tavsif olunur. Ar
kadaşlar, feci halli tesisler nelerdir, biliyor 
sunuz? Bütçeleri 300 000, 400 000 liradan iba
ret olan yoksul vilâyetlerin ellerine verilmiş 
olan, sırtlarına yükletilmiş olan memleket has
taneleridir. Bunlar şunlardır: Amasya, Urfa, 
Ağrı, Bitlis, Muş. (Maraş da var sesleri.) Bu 
hastanelerin umumi muvazeneye alınabilmesi 
için Hazinenin yardım faslına 500 bin liralık 
tahisat konuduğunıı şükranla gördüm, fakat 
yeter bulmadım, âcil ihtiyaçları karşılayacak 
miktarda bulmadım. 

Arkadaşlarım; bu saydığını hastanelerin 
halleri cidden elem vericidir. 

BİR ÜYE — Kapatmalı. 

AHMET EYMÎR (Devamla) — Bütçeleri bir 
milyon lirayı geçen, nispî refah içinde bulu
nan vilâyetlerin hastanelerinin hallerine benze
mez. Meselâ büyük vilâyetlerimizden Konya 
hastanesinin, Aydm hastanesinin bugünkü 
hallerine, mütevazı bütçeli vilâyetlerimizden 
Çorum ve Tokad hastanelerinin dünkü halleri
ne de benzemez. îşte size bir misal arzediyo-
rum: 

Amasya, o tarihî diyarın, büyük Türk ih
tilâlinin, büyük Türk inkılâbının başlangıç 
noktasını, Büyük Atanın, onun Saraydüzü'-
ndeki bir odasında şahidi olduğum bir toplantı
da çizdiği o, büyük vilâyetlerden iken bugün 
kolu budu kesilmiş zayıf bir bütçe ile kalmış 
olan vilâyetin 50 yataklı bir hastanesi ol
masına, böyle bir kadroyu taşımasına rağmen 
bazan tek doktorlu, bazan çift doktorlu bir 
dispanser mahiyetindedir. Halk sıkıntı içinde
dir. İstırap içindedir. Müstacel hallerde, mü
dahale icabeden hallerde Ankara, Samsun has
tanelerine taşınmakta, yollarda zayiat vermek
tedirler. Size canlı misaller arzederek üzmek 
istemiyorum, şimdilik üzmek istemiyorum. Yal
nız Bakanlık bütçesinin fasıllarında, maddele
rinde, bütçe icapları teknik tatbik şekilleri ba
kımından tasarruflar vuku bulacağı muhak
kaktır, âeizinizce de malûmdur. Bunları bu 
işe hasrederek, tahsis ederek ve biranevvel ve 
fakat ancak bu mahiyetteki hastanelerin 1947 
yılı içerisinde umumi muvazeneye alınmasını 
Sağlık Bakanından rica ediyor, kendilerine mu

vaffakiyetler dileyerek sözlerime son veriyorum. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Hasan Reşid Tankut, 
HASAN REŞİD fTANKUT (Maraş) — Sa

yın arkadaşlar, yüce huzurunuzda harcıyaca-
ğım beş on dakikayı daha yetkili arkadaşlara 
bırakmağı düşünmüştüm. Fakat Sağlık Bakan 
lığırın bütçesini ve yine Sağlık Baklalığının 
çıkardığı Millî Sağlık plânını okuduktan sonra 
bana da birkaç kelime söylemek düşeceği ka
naatine vardım. Bütçe istediğim kadar ham
leli değildi, Devletin bütçe tümü içinde kendi
sine ayrılan yeri almak için mütevazı davran
mış hissini aldım. Fakat plân, bugün için 
memlekete cidden lâzım olduğuna inandığım 
ileri, katî ve başarılı hamleyi ifade eden bir 
eserdir. Onu bilgin insanlar memleket ve mes
lek aşkiyle yazmışlar. Beni en çok mütehassis 
eden tarafı, kavrayışıdır. Bu plân memlekette 
sağlık durumunu ve bu durumu sağlamak ve ile
ri götürmek için gerekli olan herşeyi bihakkin. 
kavramış kafaların mahsulüdür. O henüz tasarı 
halindedir. Belki yarın yüce huzurunuza ge
lecek, kanuni kıymet kazanacaktır. Madamki 
bugün çıkmış, bence yetkili ve sorumlu insan
lar vazifelerini yapmış demektir . Gerek bütçe
nin, gerek plânın bana verdiği ilhamla mem
leketin sağlık durumunu huzurunuzda, gururla 
ümitle sevindiren, diğeri acı, acı düşündüren iki 
tablo halinde arzetmeme izninizi rica ediyo
rum. -

Anadolu ötedenberi kuvvetli ve sağlam in
sanların vatanı oldu. İster bu dağ tepelerinde 
toplanmış olsun, ister, bozkırlarının sathında ya
yılmış bulunsunlar. Anadolulu olan insanlar da
ima gövde yapısının üstün vasıflarını muhafaza 
ettiler. Bu memleket onları bazan İmperatorluk 
kurımya heves ettirdi, hududu aştılar, uzaklara 
gitiler. O zaman Anavatanı bir kuvvet kayna
ğı olarak kullanmıya mecbur oldular. İşte Ana
dolu'nun felâketleri o devirlerde baş gösterdi. 
Millet kendine gelipte hududunun içinde millî 
bir varlık olarak yaşamıya karar verdiği zaman 
Türk milleti cevherini, cevherinin büyük erkini 
derhal meydana çıkardı. Harabolmuş yurtlar 
derhal imar edildi, kaybedilmiş olan sağlıklar 
derhal istirdat edildi. Anadolu'da Selçuk dev
rinden ve Fatih devrine kadar Osmanlı sal
tanatı zamanında böyle mamur bir mem
leket ve böyle kuvvetli bir millet gö-
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rüyoruz. Anadolu halkının yani Türk mille
tinin gövde yapısı ve insanlık cevheri bakı
mından vasıfları büyüktür. Fakat bu vasıfla
rın başında birinci olarak geleni bereketli bir 
nesle sahip olmasıdır. Cumhuriyet bize bu mem
leketi 12 - 13 milyonluk bir nüfusla devraldı. 
Halbuki şimdi görüyorsunuz 18 milyonu bulduk 
ve eğer biz memleketi korumak ve cihan sul
huna biraz yardım etmek duygusuyle milyonluk 
bir orduyu 7 sene elde tutmak mecburiye
tinde kalmasaydık 20 milyonu bulacaktık. 
Geçen harbi takibeden senelerdeydi Avru
pa milletleri nüfus bakımından çırpmıyor
du. Viyana'da bir konferans dinledim. Sözcü 
bir âlimdi, konusu demografi idi. Nüfus hare
ketleri üzerinde tetkikler ve incelemeler yapı
yordu. Dedi ki, Avrupa milletlerinde doğumun 
erkek ve kız nispeti şudur. 12,5 kız çocuğuna 
mukabil 11 erkek çocuk doğar. Bu nispet Şark' 
ta bilhassa Türk Milletinde tersinedir. Orada 
12 den fazla erkeğe mukabil 11 kız doğar. Ve 
ilâve etti, zaten bu milletin bereket ve tenasül 
ölçüsü bizim ölçümüzle mukayese edilemez, o 
bambaşka bir millettir. Arkadaşlar o zaman 
gençtim. Birden bire heyecana kapıldım, ken
di kendime. Ortaçağ Türk şövalyelerinin şu sözü
nü mırıldandım. Saymakla bitmez kırılmakla tü
kenmez bir milletiz. Bu millet o günkü fazileti, 
o kıymeti hâlâ muhafaza etmektedir. 

Arkadaşlar, Türk anası en iyi bir çocuk anası 
olmaktan kalmış değildir. Nüfus kol ve konforu 
bol yerlerde vücut hacminden kaybettiğimiz hor 
şeyi geri almaktayız. Eğer Ankara gibi, İstan
bul gibi iyi yaşamağa başlamış olan memleketleri 
mizdeki boy ölçüsünü tetkik edecek olursanız ora
larda 160 ı çoktan bırakmış 170 i dahi geçmiş ol
duğumuzu görürüz. Fakat köylerimizde maate-
essüf, nispet çok henüz yukarı çıkmış değildir. 
Arkadaşlar bu, Türk Milletinin sağlığı bakımın
dan bizi gururlandıran iyi tarafıdır. Fakat bu
na karşı sağlığımızı tehdit eden, korkutan düş
manlarımız da çoktur. Bu düşmanların başında 
nüfus dağılımı ve toplamını, yani, demografi du
rumu gelir. Memlekette 18 milyonun. 16 milyo
nu, 43 000 i köy ve 17 000 i mezra olmak üzere 
50 O00 insan toplumu barındıran köyler halinde 
dağılmış bulunuyor. Bir kalker tepelerde ve or
man kuytuluklarında gömülen insan obaları sıt
ma bataklıkları üstünde yerleşmiş vatandaşlar 
öyle bir manzara arzediyorlar ki bu manzarayı, 
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dünyanın sayılmıyan milletlerinin hiç birisinin 
toprağında göremezsiniz. Nüfus dağılımımız bu 
kadar perişan ve perakende olduğu için mesa
feler zalim, yollar yıpratıcı olmuştur. Bir köy
den bir köye imdat varana kadar orada olacak ol
maktadır. Bu imdadın kurtarabildiği hasta an
cak % 5 - 6 dır. Nüfusu bu kadar perakende, 
mesafeleri bu kadar zalim, yolları bu kadar yıp
ratıcı olan bu memlekette yer yer, vakit vakit 
açlık olmaktadır. Bu bölgelerin halkı tokluk de
nilen şeyi ancak mide şijkinliği ile tanımışlardır. 
Maksadım midelerini şişiren gıda maddelerinin 
zayıflığıdır. Bunlar böylece tedrici bir kansız
lığa uğrarlar ve açlık, bilirsiniz ki, insana ev
velâ vicdanını yedirir. Vine bu zalim mesafeler 
ve bu yıpratıcı yollar, sağlık arzusuna ve sağ
lık hissine karşı tedbir arama teşebbüsüne karşı 
bir gevşeklik, bir uysallık doğurmuştur. Ba
karsınız bir bölgede bir mide deşilmesinden, bir 
apandisit noktalamasından, bir ülser ve hatta 
burun kanamasından, güneş çarpmasından, bel
ki bir barsak düğümlenmesinden., yere serilmiş 
insanın kendisi ve sahibi ellerini kavuşturup te
vekkülle beklemekten başka bir şey yapamaz. 

Benim memleketim, Elbistan'ın medeniyete 
açılan bir tek yolu vardır. Bu yolda gelip gi
denlerdim her sene 7 - 8 hastanın yolarda öldüğü 
nü söylerler. Bu sebepten kötü yollar bizim 
sağlık mücadelemizin başlıca düşmanıdırlar. 
Hastalığa karşı uysallık mevcut olmakla beraber 
bu hal âdet olmuş değildir. Hastanesi bulunan 
memleketlere eşek üstünde, at üstünde, sırt üs
tünde'hastalar götürüyorlar hattâ hazan bir 
eşeğin iki tarafına bağlandığı kavaklarla bir 
tahtarevan yaparlar, ortasına bir yatak koya
rak hastayı yatırırlar. Bu şekilde hastayı ge
tirirler fakat hastaya hastanede yer olmadı
ğından veyahut içeri alınacak bir hastalığı ol
madığı için ekseriya döner gider. Demekki has
tane ve doktor bulduğu yere Türk herşeyi göze 
alarak gider. Fakat mesafelerin uzaklığı, yol
ların bozukluğu bu imkânları selbetmektedir. 

Bu nüfus perakendeliği bize birçok bakımdan 
kalkınmayı güçleştiriyor. İktisadi hamlelerimi
zin bazan kısık kalışı, zirai mahsullerimizin ya
kışır değeri bulunmaması, bunların hepsi bu 
yüzden olduğuna göre elbette bunların sebebini 
bulmak ve bunları bulduktan sonra ıslah çare
lerini aramak lâzımdır. Meclisimiz daima bü
yük hamlelerle büyük başarılara alışmış bir 
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Meclistir. Ancak bunun için zamana ihtiyaç 
vardır. Fakat bu zaman içerisinde mütemadi
yen ölüm vermek, mütemadiyen sakat vermek, 
bizim için büyük vebal olur. Benim " plânda 
okuduğum şudur: Madem ki, köylü ve bu pe
rakende ve dağınık nüfusu sağlık merkezlerine 
getirmek kaabil olmuyor, sağlık merkezlerini 
sağlık elemanlarını iyi bir yayma ile onlara 
doğru götürmek baş tedbirdir. Yine plân diyor 
ki, ben evvelâ sağlık teşkilâtım kuvvetlendire
ceğim, sağlık teşkilâtıma yardımcı kuvvetler il
hak edeceğim. Bunları hastayı kendine çeke
cek kadar hareketli hale getireceğim. Yahut 
ben o kadar hareketli olacağım ki, hastanın ya
nma kendim gideceğim. Epidemilerden ve sal
gınlardan bahsetmiyorum, bunlar benim aklı
mın eremiyeceği şeylerdir. Ancak arzedeceğim 
bir misal vardır. Dağbaşında bir çocuk gör
düm, hayaları şişmişti, eteğinin altında to
puğuna kadar inmiş, acayip bir hal almıştı. 
Yanındaki çocuğa sordum, ıstırap çekmiyor 
mu dedim. Aman efendi, bu çocuğun gece yas
tığını dişlediği halini görsen sen de acırsın 
dedi. Şehire indim, doktorlara sordum, böyle 
bir hal gördüm dedim, bir bıçaklık iştir, üç 
günde iyi ederiz, dediler. Fakat arkadaşlar ne 
o hastaneye gidebilir, ne neşter ona çıkabilir. 
plânda Doktor Uz diyor ki, ben sağlık merkez
leri yapacağım, bu merkezlerde ihtisas sahibi 
doktorlar olacaktır, yardımcıları olacaktır, 
bunlar, hastaları hastaneye getirecek vesait 
ile mücehhez olacaktır. 

Arkadaşlar, elbette bu iş çok para ister. Fa
kat verilecek olan para öyle bir paradır ki, 
bizim varlığımızla alâkadardır. Bütün kuvve
tini, mesaisini milletin sağlığına ayırdığı gün 
Hükümet mutlu bir vazife yapmıştır. Plân yük
sek Meclise geldiği zaman muzaheretinizi ri
ca ederim. (Alkışlar). 

Dr. GALÎP KENAN ZAÎMOĞLU (Giresun) 
— Sayın arkadaşlarım, Sağlık ve Sosyal Yardım 
işlerimiz hakkında mâruzâtta bulunacağını: 

Fakat teşrih ve izahı uzun sürecek geniş 
ve o nispette komplike bir dâvanın yalnız bir 
kısmına, sağlık işlerimizin en önemli telâkki 
ettiğim hastaneler mevzuuna temas etmek ve 
onun bazı noksan ve daha ziyade ıslah ve tadile 
muhtaç gördüğüm taraflarını yüksek huzuru
nuzda açıklıyarak bu dâvanın muvaffak olması, 
daha iyi yürüyebilmesi için yapılması lâzımge-
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len tedbirlere ait nâçiz kanaatlarımı belirtmek 
mâruzâtımın esasını teşkil edecektir. 

Yalnız asıl mevzua girmezden evvel küçük 
bir istitrat ve mukayeseye müsaade ve müsa
maha buyurunuz. 

Herhangi bir fabrikanın açılması ve verim
li bir surette işletilmesi için o fabrika binası
nın yapılması ve lüzumlu makine ve tesislerin 
noksan olarak gelişi güzel konması nasılki mak
sada kâfi gelmiyerek her şeyin tam ve yerli 
yerindo bulunmasına, ve bir çalışma ve ihtisas 
mekanizmasının tesisine, teknik metot ve pren
siplerin hâkimiyetine lüzum ve zaruret varsa; 
sıhhat dâvamızın en başı ve en başlıcası olan 
hastanelerimizin de aynı ruh ve zihniyete göre 
tanzim edilmesine ve ayarlanmasına, daha katî 
bir ifadeyle lüzum ve ihtiyaç bulunduğu kanaa-
tmdyım. 

Şu noktayı peşinen arzetmek isterim ki, ma
ruzatımın ihtiva edeceği tedbir ve esaslar daha 
ziyade bütçeye ve paraya taallûk eden işler de
ğil, bunların mühim bir kısmı yapılmış olan 

masraf ve, himmetleri daha verimli bir hale 
getirecek tedbir ve çarelerdir. Bu gün yüksek 
huzurunuzda şu noktayı katiyetle arzedebilirim 
ki, hastanelerimiz hâlen içinde bulundukları, 
tatbik edilmekte olan, zamanla eskimiş, aksamış 
sistem ve prensipler birçok noksanlıklar yü
zünden istediğimiz kadar, bize milletçe lüzumlu 
olduğu derecede çalışamamakta ve verimli ola
mamaktadır. Geniş ve büyük ölçülü tasarı ve 
tasavvurlar uzun vadeli programlar, rasyonel, 
verimli ve metoda istinat ettirilin edikçe reel 
pratik, objektif temellere dayanmadıkça nazarî 
kalmak, tahakkuk edememek tehlike ve tehdi
dine mâruzdurlar. Sayın Sağlık Bakanımız pek 
yerinde bir himmetle hazırladıklarını memnuni
yetle gördüğümüz ve tahakkukunu memleket ve 
millet namına candan ve yürekten temenni et
tiğimiz 10 yıllık sağlık plânının bize getireceği 
tesisatın daha pratik daha amelî bir idare ve 
çalışma temeli üzerine kurulduğunu görmekle 
pek bahtiyar olacağımızı bu kürsüden arzetme-
ği pek yerinde ve lüzumlu bulurum. 

Biz bugün, dar ve gayri kâfi malî imkânlar 
içinde yapılan himmet ve fedakârlıklardan 
âzami randımanı almak mecburiyetindeyiz. Bil
hassa idari bünyesinde lüzumlu ve zaruri olan 
ıslah ve tadilleri yapmadıkça, noksanları ta-
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mamlamadıkça hastanelerimiz ne kadar büyük 
ve adedleri ne kadar fazla olursa olsun bugü
nün sıhhi icaplarım önliyecek bir başarı sağla
maktan daima uzak kalacaklardır. Hastaneleri
mizin liyakatli, bilgili, tecrübeli hekimlerin 
eline teslim ve tevdi edilmiş olduğunu yakinen 
biliyorum. Fakat hekimin bilgi ve tecrübesi ya
nında, muvaffakiyetini temin edecek âmiller 
arasında idari faktörlerin rolünün zan ve tahmin 
edildiğinden daha çok fazla olduğunu Yüksek 
Meclise arza lüzum bile görmem. 

Askerî hastanelerimiz, askerliğin bizatihi 
kendi büneysinde mevcut inzibat ve disiplin ru
hunun sağladığı bir idare mekanizması elinde 
ayrı bir hususiyet arzeder. 

Sayın arkadaşlar, bu vesile ile bir noktaya 
kısaca temas etmek istiyorum, Millî Savunma 
bütçesi müzakere edilirken kıta sıhhiye sandık
ları mevzuubahis oldu. Bendeniz tümen ölçü
sünde sıhhiye amirliği gibi bu sahada oldukça 
salahiyetli bir vazifeden yeni gelmiş bir arka
daşınızım. Seçimler yapılıp Yüksek Meclise ka-
tılmcıya kadar bu vazifenin başında bulunuyor
dum. Binaenaleyh, bu sahada oldukça bilgi ve 
salâhiyet sahibi olduğumu zannediyorum. 

Sayın arkadaşlarım kıta sıhhiye sandıkları 
askerî sıhhiyeciliğin, birlik hekiminin en önemli 
bir mevzudur. Bu sandık mevcutları tam
dır, kadroları kapağının içinde yazılı veyahut 
ayrı bir defter halinde içlerinde mahfuz ve 
mazbuttur. Büyük ve kahraman Ordumuzun 
bütün dünyaca bilinen kudret ve azamatine lâ
yık ve ona muvazi olarak askerî sıhhiye teşki
lâtımız da kendisine bütün vazifeleri her 
an yapmıya hazır bir iktidar ve mü
kemmeliyettedir. Bunu yüksek huzuru
nuzda arzetmekle sonsuz bir gurur ve iftihar 
duyarım, Sayın arkadaşlarım. Yüksek Heyetini
zin malûmudur. Bunu biliyorum. Hastaneleri
miz bugün adeden az yatak sayısı nüfusumuz nis
petine göre çok düşüktür. İstatistiklere nazaran 
bizde her on bin nüfusa sekiz yatak isabet et
mektedir. Halbuki bu nispet ingiltere'de 154, 
Bulgaristan'da 20, Filistin'de 53, Mısır'da 15, 
İrak'ta 11 dir. Amerika'da 1 700 000 yatak 
vardır. Bu rakamları 10 yıllık sağlık plânın
dan aldım. 

Evet hastanelerimiz adedçe azdır ve yatak 
sayımız noksandır. Bu, daha ziyade malî im
kânlara dayanan bir meseledir. Çok ümit ve 
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temenni ediyorum ki, zamanla bu büyük mil
let, bu fedakâr memleket, Büyük Millet Mecli
sinin elinde daha büyük imkânlara ulaşacak 
ve memleket ihtiyacını her hususta karşılıyacak 
tesisler yapmağa ve o nispette yataklar açmağa 
muvaffak olacaktır. 

Şimdi hastahanelerimizin, noksan gördüğüm 
ve bilhassa üzerinde durmak istediğim tarafları
na geliyorum. Hastanelerimiz bu gün sıhhi te
sisat, teknik alât ve malzeme bakımından yok
sul mahrum bir vaziyettedir. Mükellef bir 
hastahane binası yapmak kâfi değildir. O bi
naya o sıfat ve vasıfları kazandıracak bütün va
sıtaların da beraber yerleştirilmiş olması lâ
zımdır. Bir çok misallerden bir tanesini yüksek 
müsaadenizle arzedeyim. 

Sayın arkadaşlarım, biraz evvel bu kürsüden 
maruzatta bulunan sayın Hasan Reşit Tankut 
arkadaşımızın da pek isabetli söylediği gibi bu 
hastahanelerin bir an evvel malzeme noksanlığı 
temin edilmelidir. Bir çok emsalinden birini ar-
zetmek istiyorum. Bundan bir kaç sene evvel 
(Oiresun'da) oldukça güzel bir hastahane ya
pılmıştır. Bu her hususta şayanı şükrandır. Fa
kat bu hastanenin mühim bazı noksanları vardır. 
Meselâ üst kattaki ameliyathaneye âcil ve der
hal amelyata muhtaç olan hastaları çıkaracak, 
yeri yapılmış olmasına rağmen, bir asansörü yok
tur. Bu hastanede röntgen de yoktur, kalori
feri de yoktur. Bu, büyük beton bina fındık 
kabuğu yakılan sobalarla ısıtılmaktadır. Bunun 
ne dereceye kadar maksada kâfi geleceğini izaha 
lüzum görmüyorum. Bir kalorifer yapılırsa, 
mahrukat olarak yine fındık kabuğu yakmak pe
kâlâ mümkündür. Bunların bir anevvel temi
nini sayın Bakan arkadaşımdan rica ederken bi-
razevvel sayın Ahmet Eymir arkadaşımızın pek 
yerinde olarak ifade buyurdukları gibi hususi 
muhasebelerin dar bütçesiyle beslenemeyen has
tanelerden biri olan Giresun hastanesinin de 
umumî bütçeye alınmasını ayrıca istirham edi
yorum. 

Arkadaşlarım hastanelermizin bir çoğunda 
ciddî lâboratovar tetkikatı maalesef yapılama
maktadır. Mikroskopu olmıyan hastanemiz var
dır. Acıdır fakat hakikati olduğu gibi söyle
mek lâzımdır. Bugünkü fen mazhar olduğu te
rakki ve inkişafa muvazi olarak bize bir çok yar
dımcı vasıtalar vermiştir. Bir hastanede rönt
gen lâzımdır, metabolizma cihazı lâzımdır, 
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elektro - kardiyogram lâzımdır, daha birçok şeyle
re ihtiyaç vardır. Röntgen cihazı bugün karlı dağ
ların tepesine, okyanusların dalgaları üstüne ve 
çöllerin ortasına kadar giden ve hattâ havalarda 
bile vazife görebilen basit bir âlet haline gelmiş
tir. Bendeniz bir Avrupa şehrinde müşteriye sa
tılan ayakkabının ayağa intibak edip etmedi
ğinin basit bir röntgen cihazı ile kunduracı dük
kanının içinde muayene edildiğini kendi gözle
rimle gördüm ve hattâ kendim de ayağımı mu
ayene ettim. 

Sayın arkadaşlar; Hastane hekimi bu yardım
cı vasıtalardan hiçbir zaman müstağni kalamaz. 
Röntgensiz Pnrömoteraks yapılamaz, yani rönt-
gensiz, bir hastanın ciğerine hava verilemez, 
tehlikelidir. Röntgensiz, bir çok ameliyatlar ya
pılamaz mahzurludur, röntgensiz kırıklar tedavi 
edilemez yoksa memleket malûl ve sakatlarla do
lar. Bunları bir anevvel temin etmek ve has
tanelerimizi bu en lüzumlu yardımcı vasıtalar
la teçhiz etmek mecburiyetindeyiz. Hekim ne ka
dar bilgili olursa olsun, hekim ne kadar liya
katli olursa olsun bu vasıtalar olmadan yapı
lan iş natamamdır, noksandır ve böyle kalmağa 
mahkûmdur. 

Ben şahsen yeni yapılacak tesislerin noksan
ları tamamlanmadan hizmete açılmaması taraf
tarıyım. Çünkü bir iş nasıl başlarsa öyle gidi
yor. Fakat noksanlarını tamamlayacağım diye 
bu sihhat müesseselerinin uzun müddet muattal 
kalması da tecviz edilemez. Bu yardımcı vası
talardan mahrum bir hastane, köprüsüz bir yo
la benzer. Yolcu derenin karşısına nasıl köprü 
ile geçerse hekim de yolunun ötesine, yani teş
his tarafına bu vasıtalarla geçebilir. Tababetin 
köprüsü de bu yardımcı vasıta hırdır. Köprüsüz 
bir yol ne kadar az kaabili tasavvursa bu yar
dımcı vasıtalardan mahrum bir hastane de o 
kadar daha az kaabili tasavvur ve tahayyüldür. 

İkincisi, hastanelerimizde hekim noksanlığı
dır. Evet sayın arkadaşlarım, hastanelerimiz 
hekim bakımından fakirdir. Bunu hepimiz bi
liyoruz. Bu, daha ziyade bir rakam ve zaman 
meselesidir. Memleketin bugünkü hekim ihti
yacını karşılıyacak Ankara ve istanbul Fakülte
leri vardır. Inşaallah yakın bir vakitte Tıp Ta
lebe Yurdunun kadrosu tezyit edilerek ihtiyaca 
kâfi hekim yetiştirilmek imkânı hâsıl olur. Sa
yın Sağlık Bakanımız 10 yıllık sağlık programm-
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da bu mevzua pek yerinde ve büyük bir has
sasiyetle işaret buyurmuşlardır. 

Sayın arkadaşlarım; benim asıl üzerinde 
durmak istediğim bir mevzu da, hastanelerimize 
hasta yatırmak şeklidir. Benim şahsî kanaatim
ce ve şimdiye kadar edindiğim tecrübe ve inti-
baa göre, bu yatırma şekli sakattır. Dünyanın 
hiçbir yerinde, - Amerika'da nasıl iyi bilmiyo
rum - fakat Avrupa'da hasta, o hastanenin için
den yatırılmaz. Bugün bizim hastanelerimize has
taların mühim bir kısmı polikliniklerden yatı
rılmaktadır. Yani, hastane hekimlerinin hal
ka meccanen yaptıkları muayeneler sonunda te
davisine lüzum gördüğü hastalardan yatırılmak
tadır. Bunun dışında Devlet müesseselerinden 
gelen hastalar ve âcil tedaviyi icabettiren has
talarla, adedleri ne kadar az sahası ne kadar 
dar olursa olsun, hususi olarak yatırılan has
talarda vardır. 

Arkadaşlarım, bugün İstanbul'un ayrı ve 
hususi bir vaziyeti vardır. Memlekette yatak 
adedimiz 16 bin küsurdur. Bunun hemen yarı
sına yakın kısmı İstanbul'dadır. 

Sonra; İstanbul'da birçok değerli, bilgili, 
tecrübeli, hocalık yapmış ve yapmakta olan 
hekimlerimiz vardır. Bu yüzden Anadolu'dan 
akın akın İstanbul'a hasta tehacümü mevcuttur. 
Hepimiz biliyoruz. Bu hastalar sokaklarda, 
hastahane kapılarında sefil, perişan dolaşmak
tadır. İşlerinde memleketinden getirilen fak-
rihal mazbatalariyle yatırılmış kimseler de 
şüphesiz ki vâkıdır. Fakat bizim daima 
gördüğümüz hazin bir manzara vardır. Bu 
iş himmete muhtaçtır. Benim naçiz kanaatime 
göre bazı idarî tedbirlerle bu işe çare buluna
bilir. Dünyanın bir çok memleketlerinde Dev
let, bizde olduğu gibi, halkın tedavisini para
sız, bedava üzerine almamıştır. Bu Cumhuriyet 
idaresinin Türk milletine sağladığı en büyük 
hizmetlerden birisidir. Bunu şükranla yadet-
mek lâzımdır. Bunu milletin bilmesi lâzımdır. 
Başka memleketlerde bu şekilde bedeva hasta 
tedavi edilmez. 10 yıllık sağlık plânımızda 
Sağlık Bakanı arkadaşımızın temas ettikleri 
hasta kasaları bu mahzuru önliyecek, hem has
tanelerin bugün içinde bulundukları ağır yü
kü hafifletecek, hem de yatırma işini kolaylaş
tıracak sebep ve çarelerden biri olabilir. Fakat 
benim bugün için arzetmek istediiğim tedbir 
bu değildir. Devlet hastahanel erinin vazifesi her 
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şeyden Önce fakir ve nrahtaç olan vatandaşı 
tedavi etmektir. Bu şimdilik bir zarurettir. Yal
nız bizde halivakti yerinde, zengin varlıklı 
hastaların da daha ziyade fakir halka bahşe
dilen bu nimetten faydalanmak istedikleri kes
retle görülmektedir. Bu işi de önlemek ve Dev
let hastahanelerini yalnız fakir halka ve bu 
arada memurlara hasretmek yerinde olur. Fakat 
hiç şüphe yok, Anadolu'da ve uzak vilâyet
lerde istisnai haller bu mülâhazanın dışındadır. 
Mâruzâtım büyük şehirlere raeidir. 

yapılacak tedbir ne olabilir? İstanbul'da 
deminde arzetiğim yatak bulmak zarureti için
de dolaşan ve elindekini avucundakini sarfeden 
ve çok defa da bir hastahanede yatak bulma
ğa muvaffak olamıyarak köyüne geri dönmek 
mecburiyetinde kalan bu vatandaşlara istan
bul'da büyükçe bir misafirhane, 500-1000 yataklı 
bir revir açmalıdır. Buraya hastalar alınır ve 
bir kaç doktor bunlara ayak vizitesi yapar ve 
bir sıcak çorba, temin edilir ve sıraya konur. 
Bu suretle hastahanelerden boşalan yatakların 
ededine göre her birisi ait olduğu servislere 
sevkedilir. Yalnız bu işi idare edecek bir maka-
nizmanın mevcudiyeti ve hastahanede boş kalan 
yatakların derhal buraya bildirilmesi şart ol
malıdır. 

4 ncüsü : Hasta bakım servisi gelir. Sayın 
arkadaşlarım bugün hepimiz biliyoruz ve bil
hassa sayın Milletvekili hekim arkadaşlarım 
daha yakından bilirler ki hastahanelerimizde 
hasta bakım servisi noksandır, mühmeldir, la
ubalidir. Hastabakıcı doktorun muvaffakiyetini 
temin eden en büyük âmildir, en büyük yar-
dımcisıdır. Hekim iyi bir hastabakıcı servisine 
şiddetle muhtaçtır. Yorgun argın işinden evine 
dönen hekim hastasını hastahanede artık emni
yetli bir ele teslim etmiş olmasının kanaat ve 
huzuru içinde bulunmalıdır. Hekim hiç bir za
man yirmi dört saat hastanın yanında kalamaz. 
Onun için bugün derme çatma, - belki bugün 
için malî bir zarurettir - şuradan buradan top
lama hastabakıcılarla döndürmeğe çalıştığımız 
bu işin daha teknik, daha işlek bir hale geti
rilmesi bir zaruretir. 

Hastabakıcının küçük nispette bir pisiko-
log olması lâzımdır. Onun temiz, müşfik.kardeş 
eli çok defa hastanın ıstıraplarını yarıyarıya 
indirmiye kâfi gelir. Onun için halen teşkilâ
tımızda mevcut 400 küsur hemşire adedinin 
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meslekin necabet ve kutsiyetine lâyik şekilde 
ve kendilerine bu kutsi vazifeyi telkin edecek 
bir ruh ve terbiye içinde yetiştirmek suretiyle 
artırılmalarım canü gönülden temenni ediyorum. 

Beşinci iş mesai meselesi; bugün hastaneleri
mizde mesai işi biraz gevşektir. Gerek teknik 
ve gerek idare personellerin vakti zamaniyla 
iş başında bulunmaları temin edilmelidir. Bu 
hizmete ve üzerinde durmağa değer bir iştir. 

Altıncı mevzu, hiç şüphe yoktur ki, sayın 
arkadaşlarım, hastane demek sıhhat demek, te
mizlik demektir. Hastane kovuşları, koridor
ları, mefruşatı herşeyi, lâboratuvarı hasta 
yatakları tertemiz gülgibi olmak lâzımdır. 
Bu işe de ehemmiyet vermek iktiza eder. 

Hastanelerimizde bir de eczacılık meselesi 
vardır. Bugün birçok hastanelerimizde belki 
tahsisat bulunmaması gibi malî imkânsızlıklar 
yüzünden idare hastane eczacılığı dışarıda ec
zanesi olan eczacılarla idare edilmektedir. Bu 
iş mahzurludur. Çünkü dışarıda işi olan bir 
arkadaş hiç şüphe yokki hüsnü niyetine gayre
tine rağmen iki işi birden güçlükle başarabilir. 
Bu yüzden hasta ilâçlarının vaktinde ve zama
nında verilememesi veyahut bir hastanın ilâcı
nın diğer bir hastaye verilmesi gibi yanlışlıklar 
doğmaktadır, bu nevi hasta doğrudan doğruya 
yalnız eczacıya değil hastane bakım servisine de 
aittir. 

Sekizinci iş: îdare amirliği ve başhekimlik 
işi: Hastane başhekimi hastane içinde görülmek
te olan teknik, idari bütün işlere vukuf sahibi 
ve bunları lâyikiyle, yerinde kontrol edebilecek 
bilgi ve liyakata malik olmalıdır. Meslekî gör
gü ve tecrübeleriyle, hastane personeli üzerin
de, otorite yapabilecek başhekimlerin seçilmesi 
pek yerinde olur. 

Bir de sayın arkadaşlarım; fazla uzatmıya-
cağım mevzuımıun sonuna geldim; hastanele
rin teftiş işi vardır, idari teftişler yapılmakta
dır fakat bir de fenni ve teknik teftişler var
dır ki, bunun da yapılmakta ve devam etmek
te olduğunu zannediyorum. Fakat ben bugünkü 
meslekî ihtisas ve murakabe işini kâfi görme
mekteyim. Bu işlerin daha tecrübeli bilgili, 
mütahassıs müfettişler mekanizmasına tevdi 
edilmesi çok faydalıdır. Bu tedbir hastaneleri
mizin veriminin artmasına bir âmil, esaslı bir 
saik olacaktır. 
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Sayan arkadaşlarım; hastanelerimizin bir 

de kütüpane işi vardır. Her hekimin, her şube
de çalışan arkadaşın bütün ihtiyaçlarını önliye-
cek zengin, her lisanda kitaplarla dolu bir kü
tüpane bulunması ve elinin altında hekimin | 
bütün arzusunu tatmin edecek eserlerin temin I 
edilmesi lâzımdır. 

Sayın arkadaşlarım; maruzatım nazarî de
ğildir. Memleketimizin her tarafında, bilhas
sa istanbul'da yedi sene gibi uzunca bir zaman 
büyük hastanelerde vazife görmüş bir mütahas-
sıs arkadaşınız sıfatiyle edindiğim ve gördüğüm 
müşahedelerimi, tecrübelerimi arzediyorum. 

Arkadaşlar; bizim resmî hastanelerimizden 
başka bir de hususi hastaneler mevzuumuz var
dır, yurdun birkaç büyük şehirinde, bilhassa 
istanbul'da bulunan bu hastanelerin mühim bir 
kısmının değerli, liyakatli ellerdedir. 

Fakat az bile olsa bazı hususi sıhhat mües
seseleri vardır ki bunların çalışma ve hareket 
tarzları pek yakından murakabe edilmemekte, 
ne işle meşgul oldukları yakinen bilinmemekte
dir. Bu işin de dikkat ve hassasiyetle ele alı
narak bu gibi müesseselerin yakından kontrol 
edilmesini, gerek hekimler ve ge^tk halk ara
sında suizan, ve şüphe doğuran çalışma tazları-
na düzen verilmesini Saym Bakanımızdan bil
hassa rica ederim. 

Arkadaşlar, Sağlık bütçesini tetkik ederken 
doğumevleri faslında bir azaltma yapıldığım 
hayretle gördüm. Doğumevleri gibi Türk nes
line, Türk çocuğuna analık şerefi vazifesini 
gören, kadınlarımızın en mübrem, en zaruri, 
fakat o nispette en mukaddes bir melcei olan bu 
yurtların, bu hayırlı müesseselerin memleke
timizin her tarafında artırılmasını, çoğaltılma
sını beklerken bunun tersine olarak bir azaltma 
yapılmış olmasını yerinde bulmadım. Bu azalt-
a 50 000 lira kadardır, fazla bir şey değildir. 
Fakat mevzu bu 50 000 liraya bile mütehammil 
değildir. Biz daha fazla artacağını beklerken 
bu azaltmayı görüyoruz. Bu bir zarurete da
yanmış olabilir. Fakat bu zarureti başka ta
raftan telâfi etmek daha yerinde olurdu kana
atindeyim. 10 yıllık sağlık plânımızda bu do
ğumevlerinin 7 bölgeye ayrılmış olduğunu gör
düm. Benim kanaatimce bu iş biraz mahzurlu
dur. Yüksek Heyetin malûmudur ki, doğum, 
ekseriya normal şartlar altında cereyan eder 
ve hangi hastanın, hangi kadının bir doğum 
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arızasına, müşkilâtma mâruz kalacağı ekseı' 
ahvalde - tabiî istisnaları vardır - önceden teş
his olunamaz. ITele Anadolu'nun, uzak kasaba 
ve şehirlerinde bu teşhis imkânı daha azdır. Bi
naenaleyh doğum gibi yerinde müdahale edil
mesi lâzımgelen ve süratle yardıma muhtaç 
olan bir arızalının uzak yerlere nakli mahzur
ludur. Plânda derpiş edilen yedi hastaneye 
isabet eden 1400 yatağın küçük kısımlar halin
de ihtiyaçlara göre vilâyet merkezlerine kadar 
getirilmesi pek yerinde olur. Benim memleke
tim olan Giresun'da bu yüzden her sene birçok 
facialar, elim vakalar cereyan ettiğini yakinen 
biliyorum. Bu bakımdan ilerde tatbikına geçi
lecek programda bu yatakların vilâyetlere ka
dar götürülmesini teklif ederken, o zamana ka
dar da Giresun'da mevcut hastaneye bir kadın 
mütehassıs gönderilmesi'pek yerinde olur. Bu
nu Bakandan rica ederim. 

Sayın arkadaşlar, sözlerime son vermezden 
evvel çok mühim ve hayati bir mevzua temas 
ederek birkaç kelime söylememe müsaade etme
nizi rica ederim. 

Son zamanlarda memleketimizde bilhassa bü
yük şehirlerde ve daha doğrusu İstanbul'da 
âdi, sakim, zararlı bir moda gittikçe artan bir 
hızla yayılmak ve genişlemek istidadındadır. 
bu bir şapka, manto modası değildir. Saym ar
kadaşlarım, cemiyet ahlâkını ve nüfus siya
setimizi kökünden baltalayıcı, tahripkâr, kor
kunç bir hastalık.... Çocuk düşürme diye adlan
dıracağım bu korkunç âfet hiç mübalâğa etme
den arzediyorum ki, nüfus sayımız üzerinde 
bir kolera ve tifo salgınından daha fazla tah
ribat yapmakta ve onun yanında cemiyet ah
lak ve fazileti üzerinde daha derin uçurumların 
açılmasına büyük ve daha çöküntülere sebep ol
maktadır. (Bravo sesleri). 

Kanunlarımızın muayyen cezai hüküm ve 
maddelerle menetmiş olduğu bu menfur cinayet 
büyük bir teessür ve esefle arzediyorum ki, 
sayın arkadaşlarım lâyık olduğu ciddiyet ve 
alâka ile takip edilmemekte, mütecasirleri ya 
pekaz ve yahut hiç ceza görmemektedir. Bu
gün bu arzettiğim şehirlerde yalnız bu işle ken
dine refah temin eden, bu menfur cinayeti ka
zanç vesilesi ittihaz etmiş olan insanlar ve hatta 
çalışmasının mühim bir kısmını bu sahaya has
retmiş müesseseler bulunduğunu nefretle işitiyo
ruz. Sistemli, organize bir surette çalışan bu 
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cinayet şebekesinin faaliyetinin yok edilmesi, 
imhası, nüfus sayımız ve cemiyet ahlâkımız 
namına birborçtur, bir vecibedir. 

Sağlık Bakanlığımızın olduğu kadar, Ada
let cihazımızın da bu gibiler hakkında amansız 
ve uyanık olması, Türk neslinin beka ve ko
runması, Türk ahlâk ve faziletinin salâbet ve em
niyeti adma şiddetle musırran rica ediyorum. 
Talep ediyorum. 

Sayın arkadaşlarım, bizim milletçe mukad
des bildiğimiz bir nüfus dâvamız vardır. Her 
Türk münevverinin, her Türk gencinin, her 
Türk vatandaşının .hassasiyetle üzerinde dur
ması lâzımgelen bu dâva, hiç şüphe yoktur ki, 
millî iradenin, millî varlığın ifadesine en büyük 
tecelligâh olan Yüksek Büyük Millet Meclisinin 
en büyük bir davasıdır. 

Bu bizim ölüm, dirim savaşımızdır. Bugünün 
olduğu gibi yarmm da hür, mesut, müreffeh 
Türk vatanı nüfusunun sağlamlığı kadar sayı
sının çokluğu ile de haklı bir gurur ve iftihar 
duyacaktır. 

Sayın arkadaşlarım; hepiniz tek bir iman, 
tek bir gayenin birleştirdiği bir bütünüz. Türk 
milletine büyük hizmeti şaşmaz parolamızdır. 
Refah ve selâmete giden en güzel en doğru oldu
ğuna inandığımız yolumuzda şimdiye kadar ol
duğu gibi bundan sonrada ilerilemekte devam 
edeceğiz. Her an daha iyisini, daha yenisini, 
daha mükemmelini istiyen bir görüş ve gidişe 
can ve gönülden bağlanmış erleriyiz. înaçları-
mız, dileklerimiz hep aynı asil kaynaktan süzü
lüp gelmektedir. 

Büyük dâvalar geniş programlar bizim ham
leci, yapıcı yaratıcı karakterimizdir. Her işi
mizde, her teşebbüsümüzde olduğu gibi sağlık 
dâvamızda da gönüllerimizde yanan ateşten 
kuvvet ve ilham alarak özlediğimiz hedefe mut
laka ulaşacağız. Bu bizim milletçe, Devletçe en 
büyük emelimizdir. 

Sağlık Bakanına ve sağlık teşkilâtımıza ba
şarılar dilerim (Bravo sesleri, alkışlar). 

Dr. FAHRÎ KURTULUŞ (Rize) — Muhte
rem arakadşlar evvelce söylenmiş sözlerden be
nim de mevzuumda olanları geçiyorum. Evvelâ 
kendi intihap dairem olan Rize'den bahsedeyim. 
Rize'de verem istatistiklerin gösterdikleri haddi 
aşmış ve aşmaktadır. Bizim kanunlarımıza göre 
•% 6 nispetinde verem olan yerlerde Hükümet 
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dispanser açmıya mecburdur. Fakat arkadaşlar 
esefle arzedeyim ki, Rize'de verem nispeti % 
25 dir ve hatta bunun da üstüne çıkmıştır. Bi
naenaleyh orada açılan dispanser kâfi değildir 
röntgenimiz yoktur. Diğer bir arkadaş röntgenin 
lüzumunu belirtti, onun üzerinde durmıyaea-
ğmı. Bizim röntgenimiz yoktur. Binaenaleyh 
verem mücadelesine Sıhhat Bakanımızın önem 
vermesini rica edeceğim. 

Sonra memleketimizde mekatoryoz yani çen
gelli kurtlar vardır. Bundan bütün halk muz-
tarıptır. Diyebilirim ki, hemen hemen her 
evde vardır. Bunlar insanın kanı ile beslenir. 
Bu hastalığa yakalanan insanlarm rengi, ben
zi, yüzü, sarıdır, soluktur. Kendileri halsizdir. 
Bunun için de ayrıca bir mücadele teşkilâtının 
kurulmasına şiddetle lüzum vardır. Bu yalnız 
sondaj yapmakla olmaz. Orada daimî şekilde ekip
lerin bulunması ve mücadele etmesi lâzımdır. 
Hastanemizin yeri de ahali tarafından alınmıştır. 
Binaenaleyh Sayın Bakandan bu sene zarfında bu 
hastaneye başlatmasını rica ederim. Şimdiki 
hastanenin hastane denecek bir hali yoktur. 
Orada çalışan arkadaşlarımız da buradadır. İcab-
ederse Bakanlığı tenvir edebilir. 

Arkadaşlar; bütçenin tetkikinden anlaşılacağı 
üzere Hıfzıssıhha Okulu ile Refik Saydam Ens
titüsü müsahdemlerine ayrı ayrı paralar veril
mektedir. Bence; Hıfzıssıhha Okuluna biraz 
fazla para vermektense Refik Saydam Enstitü
sünde çalışan elemanlara daha fazla para ver
meği daha faydalı görürüm. Çünkü burada 
çalışanlar teknik işlerde doktorların yardımcıları
dır. Nitekim tifüs vesaire gibi korkunç hastalık 
seromlarının hazırlanmasında bunlarm büyük 
emekleri vardır. Binaenaleyh bu iki müessese 
arasında, zaten ikisi de bir duvar içerisindedir, 
farklı para vermek icabediyorsa Refik Saydam 
Enstitüsündekilere daha fazla para vermek doğru 
olur. Çünkü Refik Saydam Enstitüsü gittikçe 
elemanlarını kaybediyor, Hıfzıssıhha Okuluna 
geçiyor. Bunun da önlenmesini Sayın Bakanlık
tan çok rica ederim. 

Arkadaşlar, şimdi bendeniz hiç temas edilme
miş bir konuya temas edeceğim. Oda istanbul'da 
bulunan Tıp Talebe Yurtlarının vaziyetidir. 
Ben de bu yurtlardan yetişmiş bir kimse oldu
ğum için bunun üzerinde salâhiyetle durabilirim. 

İlk önce şunu arzedeyim ki, Hükümetin bu 
yurtlar için yapmakta olduğu anlam, kaybol-
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muştur. Çünkü bizim zamanımızda 9 binada 
vardı. Ayrı ayrı binalarda okumanın ne gibi 
arızalar yaratacağını huzurunuzda ayrıca taf
sil edecek değilim. Benim elimde bulunan şu 
cetvelde Hükümetin 1937 den 1946 ya kadar 
192 975 lira verdiği yazılıdır. Halbuki bu yurt
lar zannediyorum 1926 da tesis edilmiştir. Bina
enaleyh 1937 den evvelki zamana göre o günkü 
rayice de bir 40 - 50 bin lira siz koyun, binaena
leyh biz senede 800 - 900 öğrenciyi barındırmak 
için fazladan 230 - 240 bin lira sarfetmiş oluyo
ruz. Halbuki arkadaşlar o günkü rayice göre bir 
yurt tesis edilseydi kaça malolurdu? bunun mas
rafı ne olurdu? bunu takdirinize bırakıyorum. 
Biz yüksek tahsil mensubu olmamıza rağmen, am
bar memurunun karşısında yoklama olurduk. 
Vakıa yüksek insanlar değildik amma hiç olmaz
sa karşımızda bir doktorun bulunmasını isterdik 
ve bu hakkımızdı. Şimdi bilmiyorum, nasıldır, 
tetkik etmedim. 

Fuat Paşa binası merkez idare binasıdır. 
Diğer 11 bina bundan hariçtir. Yemek mer
kez bina olan Fuat Paşa binasında pişer. Araba 
ile Beyazıt'a gelir, ondan sonra tekrar Lâleli'ye 
kadar gider. Araba ile bu kadar yola giden ye
meklerin halini bir düşünün. Plâvı tabağa kor
duk, plav tabağı ters çevirdiğimiz zaman düş
mezdi. Binaenaleyh bu mevzuu da muhakkak 
halletmek lâzımdır. 

Sonra talebenin istirahatlerini temin etmek 
de şarttır. 14 kapıcı yerine bir kapıcı, 14 hade
me yerine bir hademe, 14 talefon yerine bir te
lefon. Bunları bulmak her halde bir adam bul
maktan daha zordur. Binaenalyh bu mesele üze
rinde sizi fazla rahatsız etmemek için fazla dur-
mıyacağım. 

Yalnız sıtma savaşında çalışmış bir arkadaşı
nız olmak sıfatiyle bu mevzu üzerinde biraz du
racağım: Hükümet bu işin ehemmiyetini takdir 
ederek hepinizi tatmin edecek şekilde harekete 
geçmiştir. Bugün sıtma savaşının başında çok 
kıymetli hocamız Adana Sıtma Enstitüsü Müdü
rü Seyfi Okan getirilmiştir ki, bu zatın ahlâkı 
kadar emeğinden de lâzımgeldiği kadar Vekâle
tin istifade edeceği muhakkaktır. Aynı zaman
da bu konuda çalışan arkadaşlar da bu zatın 
şahsında kıymetli bir hami bulmuş olacaklardır. 
Bu suretle sıtma savaşındaki mevcut anlaşmazlık
lar da ortadan kalkacaktır. 

Arkadaşlar sıtma savaşında çalışan bir arka

daşımız doktor değildir. Yani sıtnuu savaşında 
çalışan doktor kazara bir hastaya baksa onun için 
bu,- bir suçtur. Binaenaleyh sayın Behçet Uz
dan rica ediyorum, bu mevzu muhakkak halle
dilmelidir. Sıtma savaşında çalışan doktorlar 
da diğer doktor arkadaşlar gibi, Hükümet dok
toru gibi, dispanser doktoru gibi, belediye dok
toru saati mesai haricinde bir hastası geldiği za
man o hastasını hiç olmazsa kabul edebilmeli
dir. Arkadaşlar bir insan hem var hem yok ola
maz. Bu arkadaşları doktor diye nasıl kabul 
etmiyebiliriz? Ben öyle reisler gördüm ki; nahiye 
müdürlerine muhtarlara pullu mektup bırakır
lar, sıtma doktorları buraya gelir hastaya bakar 
para alırsa ihbar edin derler. Doktor bu köyle
re gelir, muhtar biz sana gösteririz der, binaena

leyh bu mevzu Sayın Behçet Uz'un zamanında hal
ledilmelidir. Yalnız burada şunu tasrih etmeli
dir ki, bu arkadaşları mesai saati haricinde çalış
malıdırlar, mesai saati bitti mi onlar da 3 - 5 
lira alsınlar, muayene hanelerinde muayenele
rini yapsınlar. 

Mevzuumuz sıtma savaşı iken şunu da arzc-
deyim, bu teşkilâtın muhakkak surette motorize 
olması lâzımdır. Bu gün araba ile savaş yapıyo
ruz. Çukurovayı düşünün, dümdüz ve geniş 
bir arazidir. Arabayla günde üç köv sezilebilir
ken ben şahsen otomobil ile günde 18 köyü gez
dim. îhtyaç hasıl olsa bir telefon edilir, dok
tor otomobille derhal yetişir, anında gitmek kaa-
bildir. 

Binaenaleyh Bakanlık bir formül ile bu işi 
halledebilir. Bunlara ikişer, üçer jip arabası te
min edebilir. Bu suretle hem devamlı kontrolü 
ve mütemadi surette köyleri gezerler hem de 
memlekete daha faydalı olurlar. Başınızı ağırt-
mıyayım başımdan geçtiği için birşeyi arzede-
ceğim: Arabaya 13 lira verirdim, üç köyü ge
zerdim, otomobile 16 lira verdim günde on iki 
köyü gezdim. Binaenaleyh bunlara birer jip 
arabası temini cok yerinde bir iş olacaktır. 
Çünkü ânında, doktor hastanın, köylünün ya
nındadır. Binaenaleyh bu işin de muhakkak su
rette hallini istirham ediyorum. 

Sonra arkadaşlar: kazalarda ve vilâyetlerde 
resmî doktorların vaziyetleri çok dağınıktır, 
eğer kabilse bunların hepsi bir yere toplansın, 
vatandaş, filân köyden gelmiş, bunu doktor bul
mak için yer yer gezdirmiyelim, bu çok zor bir 
vaziyet ihdas etmektedir. Doktorların hepsi 
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aynı yerde olursa yapacağımız hizmet daha ko
lay ve vatandaşı yorgunluksuz olarak muayene
lerini yaptırabilmesi için sıhhat müesseseleri 
mümkün olduğu kadar yakın ve hattâ bir bina 
içinde toplansın. Bunun üzerinde de in
celeme yapmasmı rica ediyorum. Meselâ Tar
sus'u ele alıyorum. Sıtma teşkilâtı başka yer
de, Hükümet tabipliği başka yerde, belediye 
tabipliği yine başka bir mahaldedir. Vatandaş 
ateşli ânında nereye koşsun? Yoruluyor ve bu 
da iyi bir tesir yapmıyor. 

Elimizdeki 10 yıllık sağlık plânı o kadar bü
yük bir realist görüşle hazırlanmıştır ki, hangi
miz olursak olalım, bu kadar etraflı ve bütün 
ihtiyaçları ihtiva eden bir tenkit yapmak iste
sek bunu yapamazdık. Bu kadar cesaret göste
ren Sayın Behçet Uz'u tebrik eder, görevlerinde 
başarılar dilerim. 

Arkadaşlar; muhakkak ki, her meslek çok 
yüksek ve muhteremdir. Fakat bunlar içinde 
doktorluğun bir hususiyeti vardır. Gece, gün
düz, kar, fırtına, yağmur, yatak, karı, çoluk 
çocuk demeyiz, çağırılan hastanın imdadına ko
şarız. Doktorluk bu bakımdan üstün bir ruh 
taşır. Doktorluk, şefkat bakımından zengin ile 
fakiri tefrik etmiyen ve hastasına icabeden ihti
mamı gösteren meslekler içinde en muhterem 
bir meslektir. Ben bu kürsüden bu yolda can
larını feda eden, hasta olan, uzuvlarını kaybe
den meslekdaşlarımı saygı ile anar ve bu yolda 
yürüyeceklere muvaffakiyetler diler saygıları
mı sunarım. (Alkışlar). 

MEBRURE AKSOLEY (Ankara) — Sayın 
arkadaşlarım; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığın 1947 yılı bütçesi konuşulurken, yıl
lardır sosyal yardım konuları ile çok yakından 
ilgili bulunduğumdan bazı müşahedelerimi ifade 
etmek için huzurunuza geldim. Konuma geçme
den önce yıllardır gönlümde hasretini çektiğim 
ve tahakkukunu arzuladığım birçok konuları 
içine almış olan 10 yıllık millî sağlık plânım 
hazırlıyanlara minnet ve şükranlarımı arzetmek 
isterim. 

îsterim ki, herbir maddesi üzerinde hassa
siyetle durularak başarı ile tatbik olunsun. 

Arkadaşlar, gerek Ankara'da gerekse diğer 
illerde birçok sıhhi müesseseleri gezdim. Benim 
görüşüme göre bu müesseseleri iki kısma ayır
mak lâzımdır. Birisi; eski binalar içinde gayri-
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müsait, hattâ, gayrisıhhi şartlar altında kurul
muş çalışmakta olan müesseselerdir ki, bunları 
zaman zaman, bir bir, ortadan kaldırıp yerle
rine yenilerini yapmak şarttır. 

ikincisi, yeni, modern sıhhi müesseselerimiz-
dir. Bunlara gelince; yatak adedinin azlığı, bil
hassa nüfus kesafeti olan yerlerde, büyük bir 
ıstırap tevlit etmektedir; ihtiyacı karşılayama
maktadır. Hastalar günlerce hastane kapıların
da bekledikleri gibi bir yatakta iki hastanın yat
tığı, şezlonglarda hastaların yattığı vâkıdır. 

Sanatoryumların vaziyeti çok daha acıklı
dır. Hepinizin malûmudur. 300 - 400 kişi sı
rada bekler ve bunlara 5 - 6 ay sonra sıra ge
lir. Bunun için benim ricam, bu mecvut sıh
hi müesseselerin yanma basit olmak şartiyle 
pavyonlar inşasıdır. Bu suretle yatak adedini 
artırmak lâzımdır. 

İkincisi; sıhhi müesseselerimizdeki perso
nelin kifayetsizliğidir. Hastalar bakımsızlıktan 
muztariptir. Birçok tanıdıklarım, kendi has
talarını beklemek üzere hastanede kaldıkları 
zaman aynı koridor üzerinde bulunan diğer 
hastaların da yardımına koşmak zaruretini duy
muşlardır. Personel kâfi gelmemektedir. En 
basit ihtiyaçları bile telâfi edilememektedir. 
Personelin çoğaltılması ve aynı zamanda ücret 
ve maaşlarının artırılması lâzımdır. Hastane 
hizmetleri güç ve ağır hizmetlerdir. Dışarda 
aynı para veya ücreti bulanlar hastane hizmeti
ni tercih etmemektedirler. 

Arkadaşlarım, geçen sen de temas ettiğim 
gibi yine hastabakıcı hemşire yetiştirme konu
suna temas edeceğim. Memleketimizde hasta
bakıcı hemşire yok denecek kadar azdır. Bunu 
önemle ele almış olan Sağlık Bakanlığı geçen yıl 
bir karar verdi. Tam teşkilâtlı yedi hastanede, 
yedi ilde hemşire okulları açacaktı. Lâkin, be
nim öğrendiğime göre, bunun ancak bir ikisini 
açabildi. Bunun sebebi de şudur: Geçen yıl 
Sivas'a gitmiştim, bu konuda soruşturmalar 
yaptım. Orada da bir hemşire okulu açılmak 
istenmiş, afişler asılmış, ilânlar yapılmış, fa
kat bir tek talip çıkmadığı için bu okul açıla
mamış. Bafra'da bir lokantanın duvarında gü
zel bir afiş göldüm. Hastabakıcı hemşireleri 
kurtarıcı melek diye vasıflandırıyor ve Türk 
kızlarını bu mesleğe davet ediyordu. 

Şimdi okul açmakla dâva hal olunmuş değil
dir. Hastabakıcı hemşirelik mesleğinin tam 
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değer ve kıymetini vermek için Sağlık Baka
nından rica ediyorum, bize hususi bir kanun ge
tirsinler. Orada bu meslekte çalışanlara maddi, 
mânevi bir takım imkânlar sağlasınlar. Bu su
retle öğrenci bulabiliriz kanaatmdayım. 

Arkadaşlar, son bir ricam daha vardır. 
Hasta vatandaşlar en çok iyi muameleye, şefkat 
ve merhamete muhtaç olan insanlardır. Hasta
neye müracaat eden hasta vatandaşlara; köylü, 
şehirli, tanıdık; yabancı, fakir, zengin farkı 
gözetmeksizin eşit muamele yapılmalıdır. Bu
nun için de gereken tedbirlerin alınmasını Sa
yın Bakandan diliyorum. 

Bir noktaya daha işaret etmek istiyorum: 
Yetiştirilecek genç tabiplerin meslek terbiyele
rine önem vermek lâzımdır kanaatmdayım. (Al
kışlar.) 

BAŞKAN — Dr. Muzaffer Canbolat, 
Dr. MUZAFFER CANBOLAT (Gazianteb) 

— Sayın arkadaşlarım, Sağlık bütçesi konuşu
lurken sağlık teşkilâtımızın noksan ve gayri-
kâfi cihetlerini açıkça tebarüz ettirerek bunla
rın yurttaşa daha faydalı olabilmesi için dü
şüncelerimi arzetmek ve aynı zamanda Sağlık 
Bakanlığının sarih, açık düşüncesini de öğren
mek için söz almış bulunuyorum. 

Sayın arkadaşlarım, birçok arkadaşlarımın 
tebarüz ettirdiği noksanlardan gayri olarak üç 
mevzu üzerinde bugünkü zaruretleri arzedece-
ğim. 

Birincisi eczaneler, eczacılık. İkincisi tra
hom mücadelesi, üçüncüsü de hastanelerimizin 
acıklı ve feci vaziyetidir. 

Arkadaşlarım; 1926 senesinde Büyük Re
fik Saydam yurdun eczacısız ve eczanesiz ol
duğunu düşünerek o vakit Türkiye'de mevcut 
bulunan 600 eczaneden 300 nün İstanbul'da ve 
300 nün de Türkiye'nin muhtelif yerlerinde ol
duğunu nazarı itibare alarak buna tek bir çare 
bulmuştu, demişti ki, eğer eczaneleri tahdit eder 
bir kanun getirirsek yurdun her tarafında ecza
ne' olur, hakikaten 926 da böyle bir kanun gel
di ve bu kanun üzerinden 20 sene geçmiş olma
sına rağmen vaziyet mucip sebepte zikrolundu-
ğu gibi olmamış, o gün yurdda 600 eczane var
dı. Bunun 300 ü İstanbul'da diğer 300 ü de 
memleketin diğer köşelerinde, bugün vaziyet 
şöyledir: Türkiye'de 508 eczane bulunmakta 
bunun 147 si İstanbul 'da 300 küsuru da yurdun 
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muhtelif köşelerindedir. Acıklı olan cihet şu
dur ki, arkadaşlar 20 senedenberi bu kanun, 

I eczanesi olmıyan bir kasaba veya şehre eczane 
açtırmamış denilebilir. Onun için bu kanun, 
tahdit kanunu ancak ve ancak IstanbuL İzmir 
ve Ankara gibi yerlerde eczana adedini tahdit 
eder bir neticeye ancak varmıştır. Bu gün üç 
vilâyetimizin merkez ve kasabalarında hiç ec
zane yoktur. Diğer ikisinin merkez vilâyetinde 
yine eczane yoktur. Ben tahdidin leh ve aley
hinde birşey söylemiyeceğim. Bunu olduğu gibi 
vekâletin dikkat nazarına arzetmekle geçece
ğim. Fakat arkadaşlar hiçbir zaman bir vilâyet 
bütün ilce ve köyleriyle 280 e yakın kaza mer
kezi eczanesiz kalmamalıdır. 

Sa£bk Bakanlığı bunu en nihayet 1947 se
nesi içinde bir sonuca vardırarak bin prensip 
kararı ve bir kanun tasarısı ile Büyük Meclisin 
huzuruna gelmelidir. Düşününüz ki, milyonlar
ca insanın yaşadığı yerde eczane olmazsa bunun 
sıhhi itiyacm karşılanmamış olduğu mânasına 
"öleceğini zannederim, Sağlık Bakanı arkadaşım 
da kabul edemez. Onun için bu eczanelerin be
hemehal açılması lâzımdır. Bunlar şöyle açıla
bilir arkadaşlar. Sosyal yardım faslından, vi
lâyet idarei hususiyesinden ve belediyelerden, 
fakirse sosyal yardımdan çok almak şartiyle, 
bütün bunların heyeti umumiyesinden toplana
cak bir para ile orada bir eczane açmalıyız ve 
bu eczanenin sermayesini orayagidecek eczacıya 
bırakarak, bu eczane senindir istediğin gibi ça
lımı demeliyiz. Çünkü demin de arzettiğim gibi 
bireok yerler bir eczaneyi kurtaracak vaziyette 
değildir. Fakat oralarda eczanenin açılması da 
lâzımdır. Aksi takdirde vatandaşın sağlığiyle 
vakmdan alâkadar olduğumuzu iddia edemeyiz. 
Bu gibi yerlerin de eczanesiz bırakılmaması için 
bira^ maddi fedakârlığa lüzum vardır. 

Arkadaşlar, ikinci mevzuum trahomdur. Su 
kadarım arzetmek isterim ki, yurdun içerisinde 
vnrttaşa ıstırap verecek bu mevzu kadar elîm ve 
hakikaten feci olan ikinci bir mevzu yoktur. 
Türkive'de 12 ilimizde ki bunlarda oturan vatan
daş nüfusu 3 milyonu bulmaktadır, bu illerimiz
de, Sağlık Bakanlığından aldığımız endekslere 
nazaran % 60 trahomlu vardır. Hastalar mik
tarı 1,5 milyonu geçmemektedir. Arkadaşlar, 
bilhassa yaz mevsiminde oralarda bulunmak in
sanın tüylerini ürpertir. Yalnız bir kazamızda 
arkadaşlar, Sağlık Bakanlığının rakamlarına is-

— 563 — 



B : 24 26.1 
tinadederek arzediyorum, biray içerisinde Tra
hom polikliniğine müracat edenlerin sayısı 46 
bin küsurdur. Arkadaşlar, bu kaza merkezimiz
de mütahassıs bir hekim yoktur. Mütahassıs ol-
mıyan bir tabibi bulmakta şansa bağlıdır. Ar
kadaşlar; açık söylüyorum, eğer sağlık Bakanı 
bu söylediklerimi tekzip eder mahiyette söz söy-
lors't ben kendilerine vesikalar getireceğim. 
Binaenaleyh, trahom mücadelesi için, bir bu
çuk milyon vatandaşı tehdit eden trahom mü
cadelesi için 400 bin lira gibi bir para ile Mec
lis huzuruna gelmek hakikaten cesaretli bir 
iştir. Eğer ben olsaydım buna cesaret edemez ve 
derdim ki bu hastalıkla mücadele etmek ve bir 
buçuk milyon Türk vatandaşının gözlerini kör 
olmaktan kurtarmak için 10 milyon lira lâzım
dır, bu kadar parayı vermeğe takatimiz yoktur, 
biz 400 bin koyduk, siz ne yaparsanız yapınız, 
der vebali hepinizin üzerine bırakmağı tercih 
ederdim. 

Arkadaşlar, bir trahomluya Devletin bir se
nede verdiği 25 kuruştur. Bu ne kadar acıdır. 
Sa^hk Bakanlığının sebebi teessüsü, vazifei as
liyesi evvelâ koruyucu tababettir. Bugün Sağ
lık Bakanlığı bir tek şehrimize kendisine ait ol
madan verdiği para miktarı 600 lirayı bulmak
tadır. Fakat 12 vilâyetin 3 milyon nüfusunun 
1 milyon 800 bini, ben 1,5 milyon diyorum, te
davi için 400 000 lirayı nasıl olur da kor ve bu
nu millete nasıl ifade eder? Bunu behemehal 
Sağlık Bakanı tasrih etmesini ve ne zaman tra
hom mücadelesi için daha elverişli bir kanunla 
ve tahsisatla geleceğini söylemesini rica ederim. 
Çünkü bu bir vazifedir. 

Vplpv; eczacılık bahsini söylerken şunu unut
tum, ilâve etmek isterim; Türk eczacılığı, bilhassa 
harb yıllarında, bilgisiyle, feragatiyle, fenniyle 
hariç piyasalara ihtiyaç . göstermiyerek ileri, 
fennî bir eok müstahzarlar yapmışlardır. Bun
ları bu kürsüden tebrik etmeyi de bir vatan bor
cu bilirim. Yalnız Sağlık Bakanlığnıdan bir ri
cam vardır. Eczacılığa bir övey evlât muamelesi 
yapmasın. Eczacılığı himaye etmeleri, teşvik 
etmeleri çok yerinde olur. 

' Arkadaşlar üçüncü mevzu, hastahanelerdir. 
Ben öyle tahmin ediyorum ki, yurdumuzun 
nüfus nispetine göre hiç bir yerde kâfi derece
de hastahane vardır değil, en zaruri ihtiyaçla
rımızı karşılıyacak derecede hastahanemiz olma
dığını katiyetle ifde etmek isterim. Arkadaş-
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larm bazısı 16 000 yatak olduğunu, bunun 
7 500 nün İstanbul'da, diğerlerinin de Türki-
yenin başka yerlerinde olduğunu ve bu suretle 
10 000 kişiye 8 yatak düştüğünü söylediler. 
Hayır arkadaşlar bu duruma göre 10 000 kişi
ye ancak 3 yatak bile düşmez. Bu yatakların en 
mükemmelleri İstanbul'dadır. Bunu İstanbul 
için çok gören, fazla gören değilim, fakat di
ğer vilâyetlere kalan kısmı, sekiz bini bütün 
vurt için çok az görelim arkadaşlar. Niçin yur
dun bir tarafında hastahaneler olsun, Devlet 
onu finanse etsin de, diğer taraftaki hastalara 
bir tek lira dahi harcanmasın? Asıl Sağlık Bakan
lığının üzerinde durması lâzım gelen nokta bu
dur. Nihayet arkadaşlar, sebebini sonra arzede-
eeğim, hastahane Sağlık Bakanlığının vazifesi 
dâhilinde değildir, ona Sağlık bütçesinden para 
avırmak icabetmez. Fakat Sağlık Bakanlığı 
aldığı paranın içinden ayırdığı parayı bazı vi-
lâvetlerdeki hastahanelere 300 bin, 400 bin ola
rak verivor ve her sene bazı vilâyetlerin hasta-
hanelerini Muvazenei Umumiyeye alıyor. Ar
kadaşlar bu 36 hastahaneden başka memleketin 
<iiğer yerlerinrlekiler hastahane değil midir? 
Hastasına cok kere ekmek dahi bulamıvan bas
mahanelerimiz vardır. Niçin Saflık Bakanlığı 
bunları da bütçesine almasın? Paralarını alsın 
fakat bütün hastahanelere de ieabettiği şekilde 
•nara vermek lâzımdır. Zaten hepsini alsa. dahi 
bir kıvmet ifade etmemektedir. Oünki bus'ün 
bütün dünva hastahane mevzuunda bir prensip 
kovmuştur. Bu, bizim keşfimiz değildir. Biz de 
o n ^ n n vardıklarına bakarak avnmı vanabm. 

Bir de bütün hastahaneleri tekelden idare 
^tmek lâzımdır. Sağlık Bakanlığı eüvle isleti
len. diğer Devlet müesseseleri tarafından isle-
+iip.n hns+ahaneler vardır. Meselâ Eskişehir'de 
Seker Şirketinin. Ordunun Demirvolnn-nn birer 
ha.staha.nesi vardır. Fakat Münakalât Bakanın
dan soruvomm : Maraş'taki Gazianteb'teki bir 
hastasını Eskişehir'e veya Ankarava mı getiri-
vor, yoksa oradaki Devi ot. hastahanelerine mi 
yatırıyor?. Tabiî ki Devlet hastahanelerine yatı-
nvor. Binaenalevh bu sağlık işlerini tekelden 
Vlare etmek lâzımdır. 

Doğumevleri meselesinde; noktai nazarım 
«mdur: bizim yurdumuzu tetkik etmek, ve 
ona göre bu işlere veçhe vermek hakika
ten çok yerindedir ve ideal bir iştir. Ben hiçbir 
vakit doğum evlerinin ayrı yapılmasını doğru 
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bulmuyorum, kendi meslekimin bu olmasına rağ
men. Doğumevi ve hastanenin, ikisinin ayrı ayrı 
masrafı vardır, ayrı ayrı başhekim ister ayrı 
ayrı hastabakıcı ister, hemşire ister. Hâlen 
memleketimizde doğumevlerinin yatak adedi yir
miyi geçmemektedir. Eğer biz bunu hastanemizin 
içerisinde ayrı olarak yaparsak bütün bu teşki
lâttan istifade eder yalnız bir doğum mütehassısı 
ilâve etmekle meseleyi halletmiş olur ve her halde 
bu suretle daha isabetli hareket etmiş oluruz 
kanaatındayım. (Bravo sesleri). Arkadaşlar, bir 
doğumevi yalnız bir doğum mutahassısı ile yürü
mez. O müesesede bir bakteriyolog bulunmalı, 
bir dahiliye mutahassısı bulunmalı ve röntgeni 
de mevcut olmalıdır. Binaenaleyh fikrimce do-
ğumevlerini hastanelerin yanında yaparsak hem 
masraftan tasarruf etmiş hem de yurdun bir ye
rinde olacağına bin yerinde doğumevi açmak 
imkânını bulmuş oluruz. Bu suretle Doğum 
kısmının medeni alâtı tıbbiyeden ve mütehassıs 
hekimden istifade ettirmiş oluruz. Vekil Beyin 
bu husustaki noktai nazarını öğrenirsem, çok 
memnun olacağım. 

Sözelrimi bitirirken arkadaşlar, şunu da ilâ
ve edeyim ki, bütün bunların tek çaresi şudur; 
belki dördüncü defa söylediğim için bu kürsüden, 
tekrar sayacaksınız, fakat benim için Türkiye'
nin sağlık işinin medeni şekilde teessüs ede
bilmesi, inkişafı tutunabilmesi için milletin bizzat 
kendi sağlık işine para ödeyerek iştirak ettirilmesi 
lâzımdır. Bir milleti sıhhi teşkilâtsız, bir mil
leti hekimsiz, bir milleti eczanesiz bırakmak, 
ondan para istemekten daha fena değil midir? 

Yanımızdaki milletlere de bakalım. Henüz 
on bin nüfusa 8 yatak bulunmıyan memleketi
mize mukabil, demin bir arakadaşımm söyledi
ği gibi Filistin'de on bine 58, Bulgaristan'da 
20, Yunanistan'da 28 yatak vardır. 

Arkadaşlar; Sağlık Bakanlığının üzerinde 
durduğu gibi bütün yurdaşı her ne bahasına 
olursa olsun sağlık işi için behemehal para ver-
miye mecbur tutmalıyız. Bu topladığımız para 
ile Devletin de takati dâhilinde koyduğu ve 
koyabileceği parayı da ilâve ederek sağlık dâ
vamızı çok müstacel şekilde tahakkuk ettir
meliyiz. 

Arkadaşlar; vilâyet merkezlerimizde ve kaza 
merkezlerimizde behemehal birer hastane ol
malıdır, doğumevi ile, çocuk hastalıkları ile 

.1946 0 : 2 
oranın o yurt parçasının ihtiyaç gösterdiği bii-
tün hastalıkları cami, zararı yok küçük olsun, 
mütevazı olsun iki milyon liraya çıkacak bir 
hastaneyi 150 bine yapalım. Yalnız yeter ki, 
hastane olsun, hasta geldiği zaman yatıra
cak bir yatak bulunsun. Arkadaşlar; dilerim, 
sağlık bütçesinin içine milletin de para vermesi
ni gerçekleştirecek kanunu bu hayırlı şerefli işi 
yapmak Sekizinci Devre Büyük Millet Meclisi
nin Milletvekillerine nasip olsun. Yine arka
daşlarım, dilerim, insanlar nasıl ki müşterek 
düşmanlara karşı birleşerek mücadele eder, 
düşmanı yener istiklâl ve hürriyetini kurtarırsa 
yine aynı milletler, yani anlaşabilir milletler, 
hastalıklara karşı müşterek çalışarak, onu yenmeyi 
insanlığa temin etsin; ve bunu görmek bu nes
le nasip olsun. (Bravo sesleri, alkışlar). 

FAHRİ KARAKAYA (Elâzığ) — Saym ar
kadaşlarım; benden evvel söz alan birçok kıy
metli ve değerli arkadaşlarım, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle 
umumi ve hususi dertler üzerinde etraflıca ko
nuştular. Müsaade buyurursanız ben de birkaç 
dakikanızı, seçim bölgemize ait dertlerden bah
setmek için alayım. 

Sayın arkadaşlarım; iki sene evvelisine ka
dar, intihap bölgemiz olan Elâzığ'da sıtma 
müthiş bir âfet halinde kendini göstermişti. Bu 
yüksek Mecliste birçok hatipler, bu meyanda 
Elâzığ Milletvekillikleri de dâhil olduğu halde 
bu ehemmiyetli derdi tebarüz ettirdiler. Şük
ranla kaydederim, Sağlık Bakanlığı 1945 sene
sinde bir teşkilât kurarak, bu ehemmiyetli ko
nu üzerinde süratle faaliyete geçti. Hakikaten 
1945 yılı sonuna doğru alman netice yüzde 90 
müspet bir halde idi. Fakat arkadaşlar, sanki 
bu yaz devresindeki bu faaliyet kâfi imiş gibi, 
hastalığı kökünden kaldırbış gibi bir zihni
yetle olacak her halde, 1946 yılında bu kadro 
kırpıldı, kırpıldı, gayet basit hemen hemen 
ihtiyacın % 1 ni karşılıyamıyacak bir hale ge
tirildi. Bugünkü durum da bu vaziyettedir. 
Onun için sayın Bakandan önümüzdeki 1947 yılı 
için bu konuda ehemmiyetle vazife aldırmasını, 
bu konuya büyük yardımlar temin etmesini 

j rica ederim. 
Şunu da arzedeyim ki Elâzığ'ın Sivilce ka

zası merkezi yakınında Kürk istasyonuna ya-
ı km Gölcük sularının tevlit ettiği büyük batak-
I lıklar vardır. Yine Palo kazasından akmakta 
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olan Murat nehirinin Elâzığ ovası, Altunovası-
nm yakınlarında onbinlerce araziyi bataklık 
haline getirmiştir ki, uzun zamandanberi bu
nun üzerinde birçok şikâyetler ve müracaatlar 
olduğu halde henüz faaliyete geçilmiş bir vaziyet 
yoktur. 

Hastanelerden arkadaşlarım bahsettiler. Bi
zim Elâzığ'da da, şayanı şükran bir vaziyettir, 
Cumhuriyet Hükümetinin yüksek himmetiyle 
milyonlarca lira sarf edilerek 100 yataklı bir has
tane binası inşa edilmiştir. Bu binanın mal
zemesinin mühim kısmı dâhil olduğu halde her-
şeyi vardır. Fakat doktor kıtlığı vardır. Me
selâ boğaz - burun mütahassısı yoktur, kadm 
hastalıkları mütahassısı. yoktur, doğum müta
hassısı yoktur. Röntgen ve mütahassısı yoktur. 
Bunun da az zamanda, imkân nispetinde Sağ-
lığ Bakanlığınca temin edilmesini rica ederim. 

Şimdi bizim Elâzığ'ın garip bir tarafı var
dır, onu arzedeceğim: Arkadaşlar Elâzığ için 
«Şarkın Paris'i» derler. Fakat bununla müte
nasip olmıyan bir müessesesi vardır. Miskinler 
Hastanesi Elâzığ'da ve civarında cüzzamlı yok
tur. Buraya bu türlü hastalar tedavi edilmek 
üzere Van'dan, Kars'tan, Karaköse'den vel
hâsıl diğer Doğu illerinden gelmektedir. Şimdi 
biz Elâzığ hastanesinin herhangi bir derdi, nok
sanı üzerinde söz söylemek isterken, Sağlık 
Bakanı da pek tabiî olarak, canım ben sizin 
cüzzam hastanenize de masraf yapıyorum diye
bilecektir. Asıl, garibi ve fecii de buraya ge
len hastalar günlerce arabalarla, trenlerle ve
ya otomobillerle gelirler ve hasta olmıyanlar-
la temas ederler. Elâzığ hastanesinin içinde 
boş yatak bulunduğu zaman diğer illerden bu
raya bir sağlık memurunun refakatinde 20 - 30 
hasta getirilir. Bizzat şahit oldum, Diyar
bakır'dan Elâzığ'a böyle bir kafile getirilirken 
üçüncü mevkide seyahat ettirilmekte ve jan
darmanın nezareti altında bulunan bu hastalar 
halktan tecridedilmemiş vaziyette bulunuyor
lardı. Bilhassa son zamanlardaki tren kalaba
lığını da nazarı itibara alacak olursak tasavvur 
buyurun bu sâri ve mühlik ve herkesi korku
tucu ve tiksindirici hastaların, bu zavallı va
tandaşlarımın halk arasında gezmesi hem sağ
lık bakımından hem de mânevi bakımdan ne 
kadar yerindedir bilmiyorum. 

Bugün Elâzığ'da oturanlar yataklarına ya
tarlarken acaba biz de mi bu hastalığa tutulduk 
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diye bir endişe içindedir. Şahsan ben de ayîli 
endişeyi duymaktayım. 

Asıl son söz olarak Şarkı bilhassa Güney 
Anadolu'yu önemle alâkadar eden bir mevzu 
üzerinde duracağım: 

Şarkta yıl yarası deriz, burada Şark çıbanı 
diyorlar, malûmu âliniz bu hastalık memleke
timizde bir âfet halinde kendisini hissettirmiş
tir. Bir güzel kadm vardır, herhalde sinekler 
yüze daha kolay temas ettikleri için, o güzel 
kadının yüzüne burnuna konar ve bu hastalı
ğı aşılar. Bu güzel ,kızm, bir güzel kadının, 
bir güzel gencin yüzü bu hastalıktan sonra ba
kılmaz bir hale gelir. Gözleri kör eder, burun
ları düşürür. Böyle tehlikeli, kötü bir hastalı
ğın şimdiye kadar Diyarbakır İlinde hastalığın 
başlangıcında daha ilerlemeden tedavisini yapı
yorlar ve önlüyorlar, emetinle mi, atebrinle 
mi ne ise bir ilâç bulunmuştur. Fakat bundan 
tam ve katî bir netice almamıyordu. Bugün 
şu dakikada öğreniyorum ki ilim ve liyakat-
larma yakinen vâkıf bulunduğum iki arkadaş 
Diyarbakır Askerî Hastanesinde yedek subaylık 
vazifesiyle bulunurken; birisi röntgenci, biri
si de cildiyecidir, bu arkadaşlar birleşerek, 
mesailerini teksif ederek bu konu üzerinde ça
lışmışlar ve tam yüzde yüz tedavi çaresini bul
muşlar ve bu yılçı banının tedavisini on, on beş 
gün gibi kısa bir zamanda ve hangi devrede 
olursa olsun temin etmişlerdir. 

Sağlık Bakanlığı bütçesini tetkik ederken 
baktım ki, sâri hastalıkların bölümleri ayrı ay
rıdır, tahsisatları ayrıdır. Yalnız 661 numara
da bulaşıcı ve salgın hastalıklarla mücadele 
tahsisatında 745 bin lira bir para vardır. Acaba 
imkânı yok mudur ki, bu bulaşıcı ve salgın 
hastalıklar tahsisatından bir miktar ayırarak 
bu mmtakaya - Elâzığ ve Urfa'da fazla tahri
bat yapmaktadır, burada kısmi olsun bir mü
cadele yapılsın. - Zannediyorum ki doktor arka
daşlarımda Sağlık Bakanlığı ile yakında temas 
edeceklerdir. Bunlarla alâkadar olunarak bu 
mmtakada mücadele başlasın. 

Sayın arkadaşlar, Elâzığ 'a bir memur tâyin 
ediliyor, fakat memur ailesini oraya götürmü
yor. Veya kızını getirmiyor. Ekseriya, ailesi 
İstanbul'da oturtur. Kızını yanma getirtirse 
o çibandan yüzünde çıkacaktır, gözünü kör 
edecektir veya çirkin yapacaktır diye milletin 

— 566 — 



fc : 24 28 .: 
kafasında bu kadar korkunç şekilde yer almış 
bir yaradır. 

Bunu Sağlık Bakanımızdan rica ediyorum, 
tetkikatta bulunsunlar. Trenlerimizin her tara
fa, Şarka, Garba, Cenuba yayılması dolayı-
siyle daha birçok yerlerde bu çibanın asarına 
tesadüf edilmektedir. Meselâ Yerköy'de, Kay
seri'de hattâ İstanbul'da bu çıbanı çıkaranlara 
tesadüf edilmektedir. Bunun için Sağlık Ba
kanımızdan bu konu üzerinde ehemmiyetle dur
masını tekrar rica ediyorum. 

ALİ RIZA ESEN (Siird) — Sayın arkadaş
lar; Sağlık Bakanlığının bütçesi müzakere edi
lirken seçim dairem olan Siird'in sıhhi durumu 
hakkında bazı düşüncelerimi burada arzedeceğim. 

Arkadaşlar; Siird aşağı yukarı memleketin en 
güzel bir parçasıdır. 36 bin kilometre saha üze
rinde 200 bin nüfus serpilmiş. Buranın bir vi
lâyet merkezi, 10 ilçesi, 19 bucağı ve 750 köyü 
ile âdeta memleket için iktisadi ve aynı zaman
da hayatı ve durumu itibariyle de memleketin 
kalesi denilecek kadar mühim bir ülkedir. Şim
di burasının sıhhi durumunu kısaea arzede-
yim. Bu 200 bin nüfusa malik olan memlekette 
merkezde bir sıhhat müdürü, Kurtalan'ında bir 
doktor, Beşiri'de bir sıtma bakıcısı ve aynı za
manda Arosta bir küçük doktoru vardır. Bizim-
duyduğumuz acıyı ve bu teşkilâtın mensup oldu
ğu Bakanlıkta duymaktadır. Bakanlık yapılması 
mümkün olanı yapmak ister. Fakat yapamaz. 
Vekili söylemeden ben söyliyeyim. Bir kere o 
muhitin ilçelerinin çetin olması bizim doktorla
rımızın yaşama şartlarına elverişli ol
maması, beytutet edecek evin bulunmaması. Bun
lar birer âmildir. Bu âmiller olmakla beraber 
verilen paranın azlığı ve aynı zamanda ele gelen 
doktorların orduya alınması, bu da bir âmildir. 

Bunu önlemek için alınması lâzımgelen ted
birleri arzedeyim. Yeni çıkan doktorlarımız bin 
liralık tazminatı ödeyerek mecburi hizmetlerin
den kurtulmak istiyorlar. Bu keyfiyeti Bakan-
lıkdan önlemesini rica edeceğim. Esasen bunun 
için bir tasarı hazırlanmaktadır. Bunun biranev-
vel Kamutaya getirilmesini rica ederim. Bu taz
minat miktarının artırılması ve Devletin para
sı ile okuyan doktorların ayrılmasına mâni ola
cak tedbirlerin alınması lâzımdır. Bu bir 

İkinci ricam şudur; Şimdi Hükümet o hava
lide, arzettiğim ilçelerde ev yaptırmağa başlamış-
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tır. Demek ki doktorların rahatı ve huzuru te
min edilmiş olacaktır. Bu da vücuda geldikten 
sonra, kendilerinin ihtiyacı olan dispanser ve sıh
hiye çantaları ve içerisinde ilâç vererek ihti
yacı temin ederse bu çocuklar da bu köylere gi
derler ve vazife yaparlar. Bakanlığın bunu & - 6 
ay içinde temin edeceğine inanıyorum. 

İlin özel idare elinde bulunan bir hastanesin
den bahsetmek i ;terim. Uç devre Siird'in Mil
letvekili olduğum için her sene gider her tarafı
nı gezer ve oranın her derdini alâkadar Baka
na arzederim. Bu hastanede geçen yıla gelin
ceye kadar iyi bir doktor bulunamamıştı. Bunun 
sebebini arzettim, Bakanlık buranın doktoruna 
çok az para veriyordu. Az para ile oraya doktor 
gitmez. Gidenler de kısa zaman sonra kaçar. 
Bu defa gittiğim zaman hakikaten idealist, mem
leketini seven, değerli bir doktora rastladım, 
İsmi; Ömer Bircandır. Bu, tanınmış bir doktor
dur, cidden idealist bir arkadaş. Hastane gayet 
temiz. Mümkün olan her şeyi yapmak istiyor. 
Ben bir ameliyatında da bulundum. Bir mesa
ne ameliyatı yaptı. Fakat âlet bakımından çok 
sıkıntı çekmektedir. Çünkü bu hastaneyi ilk 
kuran bir göz hekimidir. Elindeki pensler hep 
göze ait penslerdir. Geçen sene buranın ıslahı 
için Bakandan rica etmiştim. Bakan Dr. Sadi 
Konuk'tu. Vâdetti ise de birşey olmadı. Hasta
neyi hususi idareden almalarını bu sene yine ri
ca ediyorum. Bu sene alırlarsa çok iyi olur. 
Bu memleketin vaziyetini açıkça huzurunuzda 
söylemiş bulunuyorum. 

Orada bir de trahom hastalığı vardır. An
cak trahom üzerinde tedaviye başlanmış bulun
duğuna göre hastalığın herhalde önlenmesi 
mümkün olacaktır. Benden evvel bu husustan 
bahseden arkadaşın söylediği gibi vaziyeti o 
kadar üzüntülü görmemekteyim. İlk gittiğim 
seneler işi ciddî bulmuştum. Fakat mütaakıp se
nelerde gittikçe hastalığın azaldığını gördüm. 
Buradaki hastane 15 yataklıdır. Mütahassıs 
bir doktaru bir de hastabakıcısı vardır. Bir de 
yardımcı verirse çok iyi olacaktır. Çünkü 
hastalar hakikaten çoktur ve tedaviye inandık
ları için müracaat etmektedirler. Bugün hasta
lık durmuştur, kör yoktur denebilir. (Kâfi, kâ
fi sesleri, alkışlar) . 

Üçüncü ricam, Beşiri'ye aittir. Burası geçen 
seneki ricalarımızla sıtma mıntıkası olmuştu. 
Geçen sene gittiğim vakit iki tane doktur vardı. 
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Bu sene gittiğimizde bunların ikisi de git

miş ve burası doktorsuz kalmıştı. Sayın Ba
kandan rica ediyorum bu sefer bir doktor gön
dersinler. Eruh ilçesinin de sıtma mmtakasına 
alınması da lâzımdır. 

Asıl söyliyeecğim b'ir mevzu vardır ki bu, 
Şark bölgelerini de ilgilendirir, o da resmî ni
kâhlarda köylünün doktora muayene meselesi
dir. Bu doktor muayenesinin yerinde olduğuna 
ben kaniim. Ancak köylerde, biçok kazalarda 
doktor olmadığından Kanunu Medeninin bu hük
mü nasıl yerine getirilecektir? Muhtaç olursa 
bu ne vaziyete düşecektir? Uayet umumi su
rette bunu önlemek için ilçelere bundan sonra 
gönderilecek doktorlara bunların köylerde bu 
işleri yapmasına ve muayene etmesine salâhi
yet vermelidir. Salâhiyet vermekle köylüler
den j ara alsın demek istemiyorum. O dokto
run parasını vererek nur yyen zamanlarda köy
lere göndermek ve evlenme çağında ve talebin
de bulunanları muayene edip belge vermelidir. 
İlenim hatırıma gelen kolaylık budur. Başka 
şekli de yoktur. Başka şeklini beş, on senede 
yapacağımızı da tahmin etmiyorum. Aksi tak
dirde bu kanun hükmünü yürütemeyiz veya
hut her zaman af kanunları çıkartmak mecbu
riyetinde kalırız. Bu da doğru değildir arka
daşlar. Evvelce çıkardığımız kanunun hükmü 
bu sene bitiyor. Bir İ s a f t a n bu evlenme me
selesi varken, diğer taraftan da kanunun tatbi
kini mümkün kılmak zarureti vardır. Bunu 
yapmazsak kanunun yürütmesine imkân yoktur. 
Şark vilâyetlerinde böyledir, Orta Anadolu'da 
da belki böyle olabilir, bunu arzetmek istiyo
rum. 

Bundan başka bir fecaati da arzedeyim; 
arkadaşlar Şark vilâyetini yakından bilirler, 
asa.yig, inzibat yerindedir, hırsızlık denen şeyler 
yoktur. Yalınız orada nizamı bozan bir şey 
vardır, askere giden erler, evvelce evli ol
duklarını zannettikleri eşini, askerden dönüş
lerinde başkaları ile evlenmiş görüyorlar. Bu
nun üzerine o erkeği ya öldürüyorlar veya ha
sım oluyorlar. Bu suretle nizam çok bozulu
yor. Bunu önlemek için arzettiğim sekili ya
kın bir zamanda ele almak J.ızımchr. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Dr. Makbule Dıblaıı. 
Dr. MAKBULE DIBLAN (Seyhan) — Ar

kadaşlar, Sağlık ve Sosyal Bakanlığının hu
zurunuza Verem Mücadelesi bahsinde daha 
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geniş ve verimli bir plânda gelmiş olmasını 
temenni ediyordum. Verem tahminimizin çok 
üzerinde, zamlımızdan daha çok geniş olarak 
hüküm sürülmektedir. 

Memleketin, çok yakın bir zamanda yap
tığım ve sağlam zannedilenler arasında yap
tığım bir verem taramasında vatandaşların bü
yük biı- kısmının esefle verem hastalığına müp
telâ olduğunu gördüm. Hepiniz takdir edersi
niz ki, verem kulakla her zaman teşhis edilemez. 
Eğer bu taramayı bir röntgen cihazı ile yapmış 
olsa idim bulacağım nispetin çok daha yüksek 
olacağında katij^en emindim. Bu hastalıkla 
mücadele eden en aktif Organ şüphesizki verem 
mücadele dispanserleridir. Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının bütçesinde bu işe yalnız 
123 bin lira gibi küçük bir rakam tahsis edilme 
sini hayretle karşıladım. Aranıza girinceye ka
dar ve bu işlerde çalışmış bir hekim olmasa idim, 
bu rakamı görünce memlekette verem diye birşey 
yoktur der ve sevinirdim. Fakat verem esaslı 
plânlı bir mücadeleyi icabettirecek şekilde Tür
kiye'nin her tarafına kol budak salmış, her va
tandaşı tehlikesi karşısında bulunduran büyük 
bir tehlikedir, Verem. İstisnasız vatandaşları 
en genç yaşından en yaşlı zamanlarına kadar 
musap kılan bir hastalıktır. Fakat asıl büyük 
savletini, hücumunu daha ziyade gençler üze
rine yönetir. Bu suretle çalışması icabeden va
tandaş iki defa müstehlik olur. İki defa müs
tehlik olur diyorum çünkü veremli yalnız tedavi 
edilmekle kalmaz aynı zamanda bol ve kuvvetli 
gıda alması lâzımdır. Sur alini entation ister. 
Veremlinin en büyük tehlikesi kendisinin kay
bedilmesi değildir. Veremli asıl muhitindekiler 
için büyük bir tehlikededir. Her şeyden evvel 
verem mücadele dispanserlerinin Sağlık Ba
kanlığı Bütçesinde yakışan ve lâyık olduğu yeri 
almasını istiyorum. Çünkü verem dispanserleri 
yalnız tedavi için kurulmuş müesseseler değil
dir, kültür verici, koruyucu müesseselerdir. 

Verem mücadele teşkilâtının Türkiye'nin her 
tarafına, her bucağına yayıldığı o mesut günleri 
düşünüyorum. O günler geldiği zaman Türkiye 
mesut olacaktır. Vatandaşlar ayakta dimdik du
racaktır. Fakat o mesut günlere kavuşmak için 
bütçeye konan bu tahsisat kâfi değildir. 123 bin 
lira gibi küçük bir rakamla Sağlık Bakanımız 
nasıl huzurunuza çıkıyor? Sıhhat Bakanından 

' ben de bunu soruyorum. Arkadaşlar, 123 000 li-
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ra bir vilâyetin verem mücadelesine kâfi gel
mez. Ben Türkiye'nin en çok veremli vilâyet
lerinden birisinde, fakirler, yoksullar arasında 
hekimlik yapmış aranıza geldiğim güne kadar 
verem dispanseri içinde veremli hastalarla oğ-
raşmış bir hekim sıfat ve salûhiyetiyle konuşu
yorum. 123 000 lira Rize İlinin verem mücadele
sine hiçbir suretle yetmez. Türkiye'de Rize gibi 
kaç tane Rize var. 

Ondan evvel Adana Verem mücadelesinde 
esefle gördüm ki, mensucat sanayii vatandaşla
rımızın ciğerlerini günden güne harap ve tah
rip etmektedir. Verem mücadelesinde iki kısım 
müessese vardır. Birisi sanatoryumlardır. Hü
kümet bakımından sanat.oryom.lar mühim değil
dir. Mücadele bakımından mühim değildir. 
Çünkü sanatoryomlar halkın hıfzıssıhhası bakı
mından yalnız veremlileri tedavi eden müessese
lerdir. 500 yataklı bir verem saııatoryomu se
nede nihayet 1 500 kişinin ihtiyacını bile karşı
lamaz. Halbuki Anadolunun bir köşesinde bir 
verem dispanseri bir ayda bin vatandaşı tedavi 
edebilir. Bu itibarla verem dispanserlerinin lâ
yık oldukları yeri almalarını temenni ediyorum. 

Verem bahsi deyince ikinci bir mesele mevzuu-
bahsolur. Bu da verem mütehassısı meselesidir. 
Bilmiyorum, nazarı dikkatinizi celbetti mi, mem
leketimizdeki hekimler arasında verem mütehas
sısları gayet azdır. Sebebi de gayet aşikârdır. 
Arkadaşlar, verem mütehassısı denilen kimse 
sabahtan akşama kadar şifa ihtimali az olan bir 
hastalıkla uğraşır ve bu türlü hastaları maddeten 
ve manen tedavi eder. Eğer bu kadar feragat is-
tiyen bir meslek için biz 40 lira asli maaş verir 
ve bu para ile onları vazifeye çağırırsak elbette 
mütehassıs bulamayız. Çünkü bu iş için tıp 
tahsili de yetmez, muhakkak mütehassıs olmak 
lâzımdır. Okulunu bitiren bir hekim verem mü
tehassısı olabilmek için feragat ve fedakârlıklara 
katlanarak çalışmak zorundadır. İhtisas yapma
nın bir hekim için ne demek olduğunu bu yol
dan geçmiş olanlar pekâla bilirler. Senelerce bir 
hastanenin içinde, bütün beşerî haklardan feda
kârlık ederek, mahrumiyetlere katlanarak uğ
raşmak lâzımdır. Verem mütehassısına muaye
nehane açmak hakkını da çok görürsünüz. O, 
maddi bakımdan da feragati kabul etmiş bir in
sandır. Fakat veremle uğraşan, gıdanın, kon
forun ne demek olduğunu bilen kafası işliyen 
sen aç kal demek doğru değildir. Bu verem 
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mütehassıslarını korumak için onların hususi bir 
baremle terfihi lâzımdır. Bunlar, bir meslek
taşın korunması için söylenmiş sözler değildir. 
Hakikatin birer ifadesidir. 

Sonra bir meselede röntgenciler azlığı üzerin
de nazarı dikkatinizi celbetmektir. Bugün Tür
kiye'de röntgen mütehassısı gayet azdır. Benim 
de çalıştığım Türkiye'nin en büyük hastanelerinin 
]»irisinde röntgenci aynı zamanda başka bü
yük hastanelerin birisinin de röntgenciliğini 
yapmak mecburiyetinde kalmıştır. İki bÜ3Tük 
hastanenin röntgen mütehassıslığını bir kişinin 
omuzuna bırakmak ne demektir? Röntgen tıbbi 
teşhis vasıtalarının en başında gelen modern ve 
fennî teşhis vasıtasıdır. Röntgenciyi bir rönt
genle teçhiz etmezsek ve röntgenciyi terfih etmez
sek bu ihtisas şubesine girecek doktor ve eleman
ları zor bulacağız. Çünkü röntgen şuaı ile uzun 
seneler uğraşanlar şifası gayri kabil hastalıklara 
muşa]) oluyorlar. Arkadaşlar en basit orta halli 
bir teşhis iâboratuvarı açabilmek için bir rönt
gencinin binlerce liraya ihtiyacı vardır. Bu iti
barla röntgen ihtisası arzu edilir bir şube ha
linde değildir. Bu itibarla Türkiye'de rönt
genci azlığı vardır. Onlar için hususi bir barem 
isliyorum, onların terfih edilmesi lâzımdır. Bun
lar hayata atıldıkları zaman cemiyet tarafın
dan, Hükümet tarafından bir yardım görme
lidir, elinden tutulmalıdr ki, röntgen arzu 
edilir branş olsun. Ancak bu şekilde Devlet 
müeseselerimizde ve serbest sahada yeter sayıda 
röntgenci bulabiliriz arkadaşlar. 

Say m Sağlık Bakanından bir de sualim var
dır. Acaba negatör mücadelesi için ne düşünü
yor! ar? Sağlık Bakanlığında ayrıca bunun için 
bir teşkilât vardır. Fakat Zonguldak'ian Hopa'
ya kadar bütün Karadeniz sahilinde bu has
talıkla mücadele eden teşkilâtı kaç. kişidir bili
yor musunuz? Bir mücadele başhekimi ile bir de 
yanında bir asistandan ibarettir. Bunlar za
man zaman teftişe, tahkikata gönderilir. Kasta
monu'da bilmem nerede bir tahkikat var, git de
nir. Nihayet bir hekimin omuzları üzerinde 
kutsi negatör mücadelesi talimatnamesinde 
memleket hastaneleri dahiliye mütehasısları ve 
aynı zamanda Hükümet tabibleri de negatörle 
mücadele ederler.. 

Arkadaşlar insafınıza sığınırını, ben memle
ket hastaııesininde dahiliye mütehassısı, verem 
mücadelesi ekipi hekimi olarak ve aynı zamanda 
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negatör mücadelesinde de menıuren çalışması ica-
beden bir arkadaşınızım. Elimden geldiği kadar 
çalıştım, uğraştım. Fakat günün saatları niha
yet 24 dür. 48 değil. Bir insan takati bu ka
dar işe nasıl kifayet eder. Arkadaşlar, bu iş 
halledilmesi lâzım gelen işlerin en başında ge
lir. Bütün Karadeniz mmtakası bu hastalıkla 
muztariptir. Salâhiyetle soyuyorum. Bu müca
deleyi yapacak ekipleri derhal göndermek lâzım
dır. Vatandaşlarımızın kanını emerek birçok ki
şileri kemiren ve öldüren bu hastalıkla böyle 
lâfla mücadele edilemez, bir mütehassısla, bir 
hekimle yapılacak iş değildir bu. Zonguldak'tan 
Hopa'ya kadar düşününüz arkadaşlar. 

Ayrıca Sağlık Bakanından bir mesele üzerin
de daha durmasını rica edeceğim. Bu bahis üze
rinde benden evvel konuşan bazı arkadaşlarım da 
durdular. 

Sağlık bahsinin ikinci personeli hastabakıcı ve 
hemşire davasıdır. Esefle söylüyorum ki, bizde 
hastabakıcı ve hemşire yoktur. Birçok defalar 
hastalarımızı yaşıyanlarla ölenler aleminin ara
sında büyük bir mücadele yapan hastalarımızı 
ehliyetsiz ve liyakatsiz ellere bırakmak mecbu
riyetinde kaldık. Bu vaziyet hâlâ devam etmek
tedir. Bütün hekim arkadaşlarım bu işin ıstı
rabını çekmişlerdir. Hemşire, hemşire bütün 
dünyada şerefli mevkiini almıştır. Tıp âleminin 
şerefli, fedakâr ve feragatkâr ve faziletkâr bir 
hadimidir. Fakat biz öyle bu talimatla hemşire 
yetiştirebileceğimizi ve bulacağımızı beklersek al
danırsınız arkadaşlar. Hemşireyi yirmi dört 
saat hastanede hapsederiz, haftada bir gün ser
best kalması için dahi başhekimden izin alma
yı şart koyuyoruz. Böylelikle hemşire buluna
bilir mi? Hemşireyi hademe ile hastabakıcıdan 
fark etmezsek biz kolaylıkla hemşire bulamrya-
cağız. Hemşire meselesinin halledilmesi muhak
kak lâzımdır. Bunun için Sağlık Bakanlığı büt
çesine büyük paralar koysun. Bu zarar edile
cek bir para değildir. Avrupa'da, Amerika'da 
hemşirelik tahsili için genç kızlarımızın gitmesi
ni temin etsinler. Kızlarımız başka memleket
lere gitsinler, mümasil memleketlerdeki hemşi
relik ruhu, hemşirelik şefkatini, hemşirelik tek
niğini öğrensinler, gelsinler. O zaman hastane
lerimizden ayrılırken içeride bıraktığımız in
sanlara itimat ederek huzurla dönmüş oluruz. 
Çünkü hekim hastayı tedavi etmez, tedavisini 
tanzim eder, hemşireye bırakır. Bu suretle has

tamızı ehil insanların eline bırakmış oluruz. 
Sonra arkadaşlar hastanelerin; iç talimatna

mesinin bazı maddeleri üzerinde durmak isti
yorum. Bu maddelerden bir tanesi fakrühal 
mazbatasına ait olanıdır. Bu niçin konulmuş
tur. Ben senelerce hastane hekimliği yapan bir 
arkadaşınız olmak sıfatiyle bu hükmün lüzumu
nu bir türlü anlıyamadım. Fakrühal mazbata
sının yalnız bir tek şey için yapıldığını gördüm. 
O da hastayı yoran, hasta vatandaşı lüzumsuz 
bir çok kapılara götÜKîn bir iştir. Sizin insa
fınıza terkediyorum. Rize'nin 18 saat mesafe
sinden 15 - 20 kişi sırtlarında ağır bir hastala
rını getirirler. Mütahausıs hekim muayene eder. 
Derhal hastaneye yatırılıp ilk tedavisinin yapıl
masına lüzum gösterir. Fakat karşısında bir 
formalite kapısı vardır, kapalıdır. Hastane 
başhekimliği, haklı veya haksız, ondan fakrühal 
mazbatası sorar, burna getirmezsen yatamazsm, 
der. Bu fakir ve ağır hasta o kâğıdı temin et
mek için 18 saat geriye gidecektir. Tedvinin 
ilk saatleri geçmektedir, hasta perişandır, onun 
yanında olan 15 - 20 kişi perişandır. Hem han
sın saatlerde hastaları en ağır bir vaziyette bulun
duğu zamanlarda. 

Nihayet mesele başka yollardan da halledi
lir, yakın bir mahallenin muhtarından, yakın bir 
köyün muhtarından bir kâğıt alınır. Nazarı 
dikkatinizi celbederim arkadaşlar, vatandaşla
rın ahlâkı bozulmaktadır. Muhtar köyünde, 
mahallesinde olmıyan bir kimseye fakirmiş gibi 
bir fakrihal mazbatası verir. Hastanelerin 
esasen c/c 10 u paralı, % 90 ı parasızdır. 40 ya
taklı bir hastane farzediniz. Bunun 4 yatağında 
para ile yattıktan sonra geriye kalan diğer ya
taklarda parasız hastalar yatmaktadır. Mem
leketimizin hali malûm. Yurdun dört köşesinden 
gelen hastalar vardır. Banlardan bir vatandaş 
paralı ise, eğer yoksul değilse bu dört yatak 
dolduktan sonra orada para ile yatmak imkâ
nını bulamıyacak mıdır? Bilhassa çok uzaklar
dan gelenler vardır. 

Bu fakrühal mazbatasının biran evvel halel-
ledilmesini, bu mazbatanın tamamiyle kaldırıl
masını, bunun takdirini mütahassıs hekimin ka
naatin bırakılmasını rica ederim. 

Bir de hastanelerin mutfak meselesi vardır. 
Bilhassa 1939 yılından sonra mutfak meselesi 
çok mühim olmuştur. Diyet mutfağı olmıyan 
hastanelerde hastaları tıbbi rejimin icaplarına 
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göre doyurmak mümkün değildir. Hekimin tıb
bi salâhiyetini ve tıbbi kanaatini tahdit eden bir 
ekonomi payesi olarak ortaya atılmıştır. Arka
daşlar, huzurunuzda şunu söyliyeyim ki, ben 
buna ekonomi adını da veremem, bu bir hasis
liktir. Arkadaşlar, hastanın yiyeceğini azalt
mak ekonomi olamaz. Tahditle husule gelecek 
miktarın yekûnu ele alındığı zaman fazla bir 
şey tutmıyacağı görülecektir. Esasen bu ekono
mi yapılması icabeden bir konu da değildir. Bu
nun tatbiki ne komplikasyonlar, ne sıkıntılar 
doğuruyor, bunu hastanelerin çatısı altında 
çalışmış olan hekim arkadaşlar, bizler biliriz. 
bu gıda tahdidinin mutlaka kaldırılmasını rica 
ediyorum .(Alkışlar). 

BAŞKAN — Sağlık Bakanlığı Bütçesi üze
rinde şimdiye kadar 10 arkadaş söz söylemiştir. 
Daha 8 arkadaş söz almıştır. (Kâfi, kâfi sesleri). 
Müsaade buyurun, iki tane de yeterlik önergesi 
vardır. Okutup oya arzedeceğim. Kabul edilmezse 
sırası gelenlere söz vereceğim. 

SIRRI IÇÖZ (Yozgad) — Yeterlik aleyhinde 
söyliyeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
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SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Arkadaşlar konuş

tuğumuz bütçedir, Bir kanun müzakeresi değil
dir. Bütçeler görüşülürken müzakere tahdit edi
lemez, bütün arkadaşların Devlet işlerini alâka
dar eden mevzuları burada söylemesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Kanun ve bütçe aynı usulü mü
zakereye tâbidir. Altı hatip söz söyledikten sonra 
yeterlik önergesi verilebilir. 

ÎSMAÎL HAKKI BALTACIOĞLU (Kır
şehir) — Ben de yeterlik aleyhinde söyliyeceğim. 

BAŞKAN — Yeterlik aleyhinde bir arkada
şımız söz söylemiştir. Önergeyi okutuyorum. 

Başkanlığa 
Konuşma yeter. Bölümlere geçilmesini teklif 

ederim. 
Yozgad Milletvekili 

A. Sungur 

BAŞKAN — Müzakerenin kifayetini kabul 
edenler işaret buyursunlar... Müzakerenin kifa
yeti çoklukla kabul edilmiştir. 

15 dakika dinlenmek üzere oturuma son ve
riyorum. 

Kapnma saati : 17, 55 

« < • » • 

Ü Ç Ü N C Ü O T U R U M 
Açılma saati : 18,15 

BAŞKAN — Tevfik Fikret Sılay 

KÂTİPLER Dr. Fahri Kurtuluş (Rize), Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır, söz Sağlık 
Bakanınmdır. 

SAĞLIK ve SOSYAL YARDIM BAKANI 
Dr. BEHÇET UZ (Denizli) - - Değerli arkadaş
lar, arkadaşlarımızın bazı istedikleri ve temen
nileri oldu. Bunlarla yakından ilgileneceğim; 
yapılabilenleri kendilerine arzederim. Hatip ar
kadaşlarım birçok mühim meselelerimiz ve dâ
valarımız üzerinde heyecanlariyle ve bizim dâ
vamıza çok yardım eder şekilde konuştular. Sö
züme başlarken kendilerine teşekkür etmek is
terim. Vaktinizi çok almamak için müsaade 
buyurulursa Sağlık Bakanlığının genel işle
rinden bazıları üzerinde kısaca arzedildikten son

ra Sayın Milletvekillerini çok yakından ilgilen
dirdiğini sevinçle gördüğüm sağlık plânı üzerin
de duracağım. 

Sağlık anlayışı halkımız arasında gün geçtik
çe artmaktadır. Onun için istekler de haklı 
olarak çoğalmaktadır. Bu, bir milletin yaşamak 
irade ve azmini gösterir ki, şükrana şayandır. 
Filhakika itiraf etmek lâzımdır ki, bu son ge
nel harp bizlere sağlam yaşamanın kıymet ve 
ehemmiyetini herşeyin üstünde olduğunu öğ
retti. Etrafımızda geçen ve akıllara durgunluk 
veren facialar yer yer hâlâ devam ediyor. Güzel 
sevk ve idarenin verdiği bir mazhariyetle bizim 

! için çok kıymetli nüfuzumuzu, kuvvetimizi 
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kurtardık. (Bravo sesleri). 

Huzur ve sükûn içinde halkımız sağ ve sağ
lam kaldı. Aramızda dolaşarak her gün bir 
ıstırap kaynağı olacak birçok kör, topal, sakat, 
alil kardeşler yerine içlerinde hayat ve neş'e 
kaynaşan milyonlarca yurttaşlarımızı kazan
dık. Ben bu anda bunun minnet ve şükranını 
heyecanla anarken milyonlarca yurttaşlarınım 
benim ile hem his olduklarına da inanıyor ve 
Türkiye'nin parlak geleceği için pek çok ümit
ler besliyorum. (Bravo sesleri). 

Arkadaşlarım, Cumhuriyet Hükümetleri 
sağlık işlerimizde pek faydalı işler görmüşler
dir. Bunun minnetini içinden duyan bir arka

daşınızım. Cumhuriyet sıhhiyecileri ve onları 
sevk ve idare edenler inkılâba lâyık ealışmala-
riyle her- zaman iftihar edebilirler. 

1941 yılında 4 860 255 lira olan sağlık büt
çesi bu yıl 41 807 455 liraya çıkmıştır. Bunun 
belâgatli bir mânası vardır, imparatorluktan 
sağlık teşkilâtı namına'pek küçük birşey dev
ralmış olan Cumhuriyet İdaresinin Sağlık Ba
kanlığı, memleket sağlığı bakımından hem ya
yılma, hem derinleşme mesaisi sarf ederek dev
raldığı işleri Büyük Millet Meclisinin direk
tifleriyle her sene daha mükemmel bir hale koy
muştur. T Fer zaman daha iyisini, daha fayda
lısını yapmak arzusu ile mütehassıs olan, sağlık 
idarecileri gibi ben de bugün yüksek huzu
runuzda yapılmış olan işlerin kâfi olmadığı ve 
daha pek çok yapılacak işlerimiz olduğu kanaa-
tmdayım. Fakat plânlı ve iyi çalışmanın yene
meyeceği hiç birşey yoktur. -

Şimdi sizlere her günkü yaşayışımız üzerin
de mühim tesirleri olan hastalıklara karşı yapı
lan ve iyi meyvalar veren işlerimizden bahsede
yim : 

Bulaşıcı ve salgın hastalıklar: 
1946 yılında bulaşıcı ve salgın hastalıklar ba

kımından yurdumuzun durumu, geçen yıllardan 
daha fazla memnunluk vericidir. Tifüs'e karşı 
yapılan devamlı savaş ile bu yıl vaka sayısın
da geçen yıla göre % 38 bir eksilme vardır. Es
ki senelerde hiç eksik olmıyan çiçek hastalığı 
tamamen önlenmiş ve bu yıl yalnız 7 vaka gö
rül müştür. 

Çocuk yaz ishali savaşı verimli olmuştur. 
Çeçen 10 ay zarfında parasız Sülfoguanidin ve
rilmek suretiyle seksen bini aşan ishalli çocu
ğun tedavisi sağlanmıştır. 
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Hudutlarımız dışında hüküm süren salgın

lara karşı ise daima uyanık ve bugünün icapla
rına göre tedbirli bulunulmaktadır. 

Trahom : 
Bugün takriben üç milyon yurttaşımızın ya

şadığı oniki ilimizde Trahom savaşı yapılmakta
dır. Bu yılın on ayında muayene edilen altmış-
üçbin kişiden 28 000 inin trahomlu olduğu gö
rülerek tedavilerine başlanmış 5 000 000 ilaçla
ma ve 7 000 göz ameliyesi yapılmıştır. Bütün 
bölgede bidayette % 3 e yaklaşan körlük nispe
ti bugün r/f 1 e düşmüştür. 

Frengi: 
Frenginin kesif olduğu 6 bölgede özel ku

rullarla frengi savaşı yapılmaktadır. Frengi 
savaş teşkillerimiz 1925 den 1945 yılı sonuna 
kadar tarama suretiyle 2 000 000 dan fazla yurt
taşı muayene etmiş ve bunların arasındaki 
104 000 frengiliden 82 000 inin tedavisini ta
mamlamıştır. 

Bu yılın 10 ayında ise 2 203 frengilinin teda
visi bitirilmiş ve geri kalan 9 000 hastanın 
tedavisine de devam olunmuştur. 

Bundan başka zührevi hastalıklar hastane 
ve dispanserlerinde 3 273 ve savaş bölgeleri 
dışında Hükümet tabipleri tarafından da 1 112 
frengilinin tedavisi yapılmıştır. 

Verem: 
Bakanlığınız verem konusu üzerinde hassa

siyetle durmaktadır. 
Verem Mücadele dispanserleri tarafından 

muayene edilen 37 000 hasta arasında 2 053 
ünün veremli olduğu anlaşılarak bunlardan sa
natoryum ve hastane tedavisini gerektirenler 
bu müesseselere yatırılmış, diğerlerinin de dis
panserlerde ve evlerinde tedavileri takip olun
muştur. Özel Hayır Savaş Kurulumuzun şük
rana değer müspet çalışmaları bundan hariçtir. 

1941 yılı dünya istatistiklerine göre her 
100 000 nüfusa Londra'da 52, Madrit'de 105, 
Pariste'te 215, Brüksel'de 98, isviçre'de 76 ve 
Bulgaristan'da 163 veremli isabet etmesine mu
kabil bu nispet Ankara'da 44, istanbul'da 195 
ve izmir 'de ise 64 dür. 

Ayrıca 31 şehrimizde yapılan istatistiklere 
göre 100 000 nüfusta ölüm nispeti 198 dir. 

1946 yılının 9 ayı içinde Heybeliada Sana
toryumu ile Haydarpaşa, izmir Bulaşıcı has
talıklar hastanelerine ve Cerrahpaşa'daki Ve-
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rem Koğuşuna 3 48.1 veremli yatmış, bunlar
dan 20 si şifa bulmuş, 460 ı haliyle müesseseden 
ayrılmış, 1 337 si salâh kazanmış ve 280 i öl
müştür. 

Verem Mücadelesinde önemli bir yeri olan 
sanatoryum ve verem hastanesi bakımından 
durumumuz iyi değildir. Bizde kemik veremi 
de dâhil olduğu halde verem sanatoryum ve 
hastanelerindeki yatak sayısı 10 000 kişiye 0,25 
dir. Buna karşı İngiltere'de 10 000 kişiye 5,41, 
Yunanistan'da 3,89, Yugoslavya'da ise 1,32 dir. 

Bu sene yeni ilâvelerle yatak sayısını artı
racağız. 

Sıtma Savaşı: 
5.3 ili kısmen veya lamameıı içine r.l^n ve 

27 müstakil ve 12 tâli bölgeye ayrılan çok ge
niş sıtma savaş sahasında Ekim ayı sonuna 
kadar 2 885 877 kişi muayeneden geçirilmiş 
ve bunlardan 1 828 104 ü tedaviye alınmıştır. 
Bundan maada halkımızı sırf sıtmadan koruma 
bakımından 467 831 metre uzunluğunda kanal 
açılarak 19 463 dekar bataklık kurutulmuş ve 
ayrıca 1 417 196 metre uzunluğunda eski ka
nal ve 7 849 485 metre eski ark temizlettiril-
miştir. Ayrıca sivrisinek ve sürfe itlafı için 
de bugünün icaplarına göre muhtelif maddeler 
kullanılmıştır. 

önümüzdeki yıla daha bol ilâç ve daha bol 
bir materiyal ile girilecektir. Ayrıca ingilizle
rin Palüdrine ve Amerikalıların Arelen isim
leriyle keşfettikleri yeni sıtma ilâçlarından da 
numuneler getirtilmiş olup bunların da sala
hiyetli müesseselerimizde tecrübeleri yapılmak
tadır. 

Refiksaydam Merkez Hıfzıssıhha Müesse
sesi: 

Halkımızın ve ordumuzun bütün aşı ve se
rum ihtiyaçlarını karşılıyan Refiksaydam Mer
kez Hıfzıssıhha Müessesesi bu yılın 11 ayında 
1 500 000 lira kıymetinde, takriben 15 ton çe
şitli aşı, 15 000 000 kişilik çiçek aşısı ve 156 000 
ambalaj muhtelif serum istihsal etmiş ve bun
ların 1 131 000 liralık kısmını yurt ihtiyacına 
parasız olarak dağıtmıştır. 

Ayrıca K-zılay Derneği vasıtasiyle piyasaya 
da 40 000 liralık aşı ve serum verilmiştir. 

Memleket Hastaneleri: 
Bugün özel İdareler ve Belediyeler elinde 

57 hastane bulunmaktadır. Bunlar gerek bina 
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ve gerekse malzeme ve bakım itibariyle ihtiyacı 
karşıhyacak durumda değillerdir. 

Sağlık Bakanlığı bir taraftan hazırladığı 
sağlık plânı ile memlekette yeni yeni sağlık 
kurumlan açmağa çalışırken, bir taraftan da 
ilk plânda en bakımsız ve yetersiz olanların
dan başlamak üzere bu hastanelerin hepsini sı-
rasiyle umumi bütçeye almak kararındadır. Esa
sen sağlık plânımız tatbika başlandıktan sonra 
bütün "masrafları yılda 10 000 000 liraya varan 
bu hastaneleri doğrudan doğruya kendi idare
miz altına almak daha verimli olacaktır. 

Bunları böylece arzettikten sonra bütün 
dünyanın ve bu arada bizim de Sağlık işlerin
de birçok yenilikler karşısında olduğumuzu, 
son harbin birçok çöküntü, yıkıntılar ve 
ölümler arasında insanlar için birçok faydalı 
şeyler de getirmiş olduğunu söylemek isterim. 

Hepimiz biliyoruz ki Sağlık işlerimizde iyi 
niyet ve isteklerimize rağmen hâlâ pek çok ek
siklerimiz vardır. Hasta yataklarımız azdır; köy
lerimizde sağlık teşkilâtımız yoktur; sağlık ele
manlarımız istediğimiz miktarda değildir. Onun 
için dünün tecrübelerine ve bugünün icaplarına 
göre tezelden hazırlanmak zorundayız ve bu bi
zim için hayati bir zarurettir. Sıtma, Verem, 
Frengi, Kanser ve diğer bulaşıcı hastalıklar bizi 
çoğalmaktan alıkoymakta ve çalışma gücümüzü 
pek çok kırmaktadır. Biz bunun için fakiriz. 
Kuvvet, servet, istikbal, velhasıl her şey sağlam 
ve çalışkan insanların elinde olduğuna göre bi
zim de bize düşman hastalıklardan korunmamız 
lâzımdır. Amerika, ingiltere ve diğer bazı ileri 
memleketler sağlık mevzuunda pek çok şeyleri 
olmasına rağmen yeniden yeni yeni sistem ve ça
lışmalara girmişlerdir. 50 - 60 sene evvel bir 
kaç hayırperverin hususi teşebbüsleriyle meyda-
dana getirilen koruyucu hekimliğin güzel ve 
müsbet neticeleri, bugün Amerikayı halk genel 
sağlığına daha iyi hizmetler sağlama yoluna sok
muştur. 

Bir ferdi hastalandıktan sonra iyi etmeğe 
çalışmak zor ve pahalıdır. Halbuki onu has
talıktan korursak pek çok şeyler kazanırız. Onun 
için biz de ciddî olarak bu yeni yola girmeliyiz. 

Köylerde, kasaba ve şehirlerimizde koruyucu 
hekimliği kurmalıyız. Bugünkü fen âleminin in
san sağlığı için balışettiği güzel nimetlerden hal
kımızı faydalandırmalıyız. Böylece çocuklarımız 
çok doğacak, doğanlar en az bir hadde ölecek, ya-
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şayanlar mariz ve cılız olmayacak, hasta!ıksız I 
ve kuvvetli büyüyecek, tabiî ömürleri uzayacak, 
çalışma ve verimleri çoğalacaktır. 

Memleketin, hastaneler için yüklenmek zo
runda olduğu masraflar gittikçe azalacaktır. Bu 
iş ilk görünüşte belki biraz zor gibi gelecektir, 
halbuki seneler geçtikçe kıymet ve ehemmiyeti 
pek çabuk anlaşılacak ve sür'atle umumileşmesi I 
lâzım bir iş olarak ele alınacaktır. 

Arkadaşlarım, istatistikler tetkik Duyuruldu
ğu zaman bizim ölümü çok milletler arasında ol
duğumuzu esefle görmekteyiz, bunun sebebi nü-

F 

fusumuzun dörtte üçünü teşkil eden köylülerimi- I 
zin sağlık bilgisinden ve teşkilâtından mahrum t 
oluşu, korunması daima kaabil ve kolay bulaşıcı 
hastalıklara karşı gerekli bir tedbir alınmamış 
olması gelir. Şu halde ilk ve âcil iş olarak köye 
fennin iyiliklerini götürmemiz lâzımdır. Her 
köyde bir doktor bulundurabilmek bizim için 
belki asırlarca bir hayal olarak kalacaktır, fa
kat her 40 köye bu işler için yetiştirilmiş hekim
ler vermek, her köye köy içinde yaşayan bir sağ
lık memuru ve ebe temin etmek yakın bir zaman 
ve hamleli bir çalışma işidir. Her 10 köyü iste
diğimiz şekilde hazırladığımız, daha üstün derece
de ve mektepli sağlık memurları ile cihazlandırır 
ve kırk köyü. idare eden sağlık merkezinin kont
rolüne bağlarsak hastalıklar, köylere giremez 
hale gelecek, girse de derhal yok edilebilecektir. 

Arkadaşlar, sağlık plânımızda düşündüğü
müz işleri kısımlara ayırmak mümkündür. Bun
ların arasında en çok önem verdiğimiz işler kö
ye doğru gitmek ve koruyucu hekimliği kurmak
tır. Bunlara memleketin muhtelif bölgelerinde, 
gerek koruyucu hekimlik, gerekse tedavi edici he
kimlik bakımından açmağı düşündüğümüz ve ih
tiyacı tamamiyle karşılayacak vasıfta ve sayıda 
her çeşit hastaneler ve diğer kurumlar da ilâve 
edilecektir. 

Nüfusumuzun büyük bir çokluğu köylüdür. 
Köylü memlekete karşı olan vazifelerini her saha
da büyük bir civanmertlikle yapıyor. Biz de onun 
sağlığını bir dâva halinde korumalıyız. Köylere 
bir taraftan mektebi ve tekniği götürürken bir 
taraftan da sağlığı ve yolu götürmek lâzımdır, j 
(Bravo sesleri) Bizim neslin mutlaka ve kısa bir 
zaman içinde halletmeğe mecbur olduğu en mü
him iş bence budur. Şehirlerin, kasabaların sağ
lığı korumak bakımından iyi kötü noksan da olsa l 
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imkânları vardır. Halbuki köylerde bu imkân
ların en iptidaisi bile yoktur. 

Köy çocuklarının bir çoğu cahil ebelerin ve 
annelerin çocuk bakımı bilgisizliğinden, yahut 
ta hekimsizlikten daha ilk yaşlarda ölüp gidi
yor. Büyük bir hayat kabiliyeti olup ta ölüm
den kurtulan çocuk yetiştirdiği zaman yine ay
nı bakımsızlıktan muztariptir. Bu ıstırap bü
yüktür ve derindir. 

Köylerde doğum da, nüfus artması da şehir
lerden daha feyizli daha bol oluyor. Bu nadir 
bulunur kabiliyete biraz da ilim karışınca, az za
man sonra köylerimiz ve köylülerimiz tamamiyle 
değişecek, istihsal şayanı hayret bir tarzda arta
cak ve gözlerimizi kamaştıracak parlak ve müs-
bet neticelerle karşılaşacağız. 

işte Köy Sağlık merkezlerini bunu için kura
cağız. Bir Köy Sağlık merkezinde iki hekim 
vazife alacak. Biz sağlık merkezi hekimlerine 
hem koruyucu, hem tedavi edici hekimlik iş
lerini gördüreceğiz. Bu iş için Tıp Talebe Yurd-
larımızdan çıkan genç hekimlere, bu yeni sa
hada iş görebilmelerini temin maksadiyle husu
si bir programla Hıfzıssıhha okulunda ayrıca 
iki senelik bir tahsil vererek bunları bulunduk
ları muhitte her bakımdan faydalı olacak şe
kilde yetiştireceğiz. Bu tahsil devresinden son
ra köye giden hekim, bir taraftan köyün sıh-
hileştirilmesi işi ile uğraşacak, onları hasta 
etmemek için tedbirler alacak, diğör taraftan 
da hastalıklarının tedavisi, küçük cerrahlık iş
leri ve doğum işleriyle meşgul olacaktır. Sağ
lık merkezlerindeki hekimlerimiz yalnız mer
kezlerine müracaat eden hastaları tedavi et
mekle kalmıyacaklar, motorlu, motorsuz vası
talarla bölgelerinin köylerini gezecekler, köyler
deki halkın birer birer sosyal ve sıhhi sicillerini 
tutacaklar, halk arasında zuhur edecek kendi 
salâhiyetleri dışındaki vakalrı ise yine ellerinde 
bulunan vasıtalarla il, yahut ana bölge hastane
lerine göndereceklerdir. Köy Sağlık Merkezle
rinde çalışacak hekimlerin koruyucu hekimlik 
sahasında görecekleri birçok hizmetler arasında 
bataklıkların kurutulması suretiyle de hem kötü 
bir hastalık kaynağı ortadan kaldırılmış hem de 
köylülere geniş ve bereketli ekim imkânları da 
verilmiş olacaktır. 

Arkadaşlar, Sağlık Merkezlerinde çalıştır
mak üzere yetiştireceğimiz Genel sağlık uzmanı 
adını verdiğimiz bu hekimlere âzami refahı sağ-
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lamayı da düşünüyoruz. Bunlar vazifeye gir
diklerinden sonra iaşeleri temin edilecek ve aile
leri ile beraber primleri bize ait olmak üzere si
gorta edilecekler ve kendilerine ev verilecektir. 

Hülâsa- biraz hüsnüniyet sahibi bir insanın 
en randımanlı ve rahat çalışması için muhtaç 
olduğu şartların hepsi yerine getirilecektir. 

Diğer taraftan da bunlara parelel olarak 
memleketin muhtelif il ve bölgelerinde yeni, ye
ni sağlık müesseseleri kurulacaktır. Bunların 
bir kısmı tedavi vazifesi görecek ve bir kısmı 
koruyucu hekimlik işleriyle uğraşacak, bir kısmı 
ise ebe, hemşire, sağlık memurlarını yeniden 
yetiştirmek yahut mevcut olanlara yeni bilgiler 
vermekle görevlendirilecektir. 

Bütün sağlık işlerimiz köyden itibaren adım, 
adım takibedilecek ve köyün sağlık merkezlerin
de yapılamıyan işleri il merkezlerindeki kurum
larda, daha büyük ihtiyaçları da ana bölge 
merkezlerinde görülecektir. 

Hastanelerimizdeki bugünkü yatak sayısı 
11 160 dir. 10 000 nüfusa* ancak 6 yatak düş
mektedir. Sağlık plânına göre bütün kurumla
rımızı işler bir hale getirdikten sonra yatak sa
yısı 40 460 a, 10 000 kişiye düşen yatak sayısı 
ise 24 e yükselecektir. Burada bir n'oktayı bil
hassa tebarüz ettirmek isterim. Bu 11 160 ya
tağın 7 000 i yalnız istanbul 'dadır. Buna mukabil 
il merkezlerindeki hastaneler, birkaçı .istisna 
edilirse, 20 - 100 arasındadır. Bu anormal ve 
haksız bir kesafettir. İstanbul'a ve illere çok 
zararlıdır. Ana bölgelerde açacağımız kurullar 
bu muvazenesizliği kaldıracak ve illerde yeter 
sayıda yatak temin edecektir. 

Bu kadar büyük işleri tamamiyle Devlet büt
çesinden yapmak mümkün olmadığını takdir bu
yurursunuz. Zira memleketin muhtelif yerlerin
de ve bölgelerinde açacağımız yeni tedavi mü
esseseleri gün geçtikçe sağlık bütçesi yekntraau 
kabartacak bütün düşüncelerimiz gerçeklettiği 
zaman ise Devlet bütçesinden ayrılacak 
100 000 000 lira bile masraflarımızı karşılamağa 
yetmiyecektir. Bu sebeple biz bütün bu tesisleri 
kurmak ve işletmeği özel bir malî kombinezon
la yapmağı düşünüyoruz. Düşündüğümüz tür
lü malî kaynaklar arasında kurutulacak batak
lıklardan hâsıl olacak topraklar olduğu gibi has
tanelerde yapılacak tedavilerin, bazı istisnalar 
dışında bir bedel mukabilinde yapılması da var
dır. Bir taraftan da sağlık sigortası mahiyetin-
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de olarak kuracağımız sağlık sandıklarına sigor
talı olanların tedavi ücretlerini bu sandıklar va-
sıtasiyle ödetmek kararındayız. Bu suretle has
tanelerimize yeni gelir kaynakları sağlanacak ve 
böylece herkes hasta olunca her ay, yahut her 
yıl ödeyeceği küçük bir primler hastanede ve 
fazla bir masrafa girmeden tedavi edilmek ça
resini bulmuş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, bugünkü eksik va
sıtalarımızla ve harb süresi ile harb sonrasının, 
birçok salgınların başgösterip yayılmasına mü
sait şartlarına rağmen sağlık durumumuz endi
şe verici değildir. Yatak ve personel sayısı 
eksikliğinin verdiği ıstırabı tamamiyle müdri
kiz. Bunları artırmak karar ve yolundayız. 
İşte bu sebepledir ki, dünyanın gittiği yolda 
yürümek için biz de hazırlıklarımızı yaptık. 
Çalışmalarımızdan 1 0 - 1 5 yıl gibi kısa bir za
man geçince ifade ettiğim acıların büyük bir 
kısmı azalmış olacak, memlekette bedence, ruhça 
sağlam, gürbüz nesiller yetişecektir. 

Arkadaşlarım, Bakanlığımız kimsesiz çocuklar 
mevzuu üzerindeki çalışmalarını, Parti Grupu-
nun hazırladığı esaslar dâhilinde, bir tasarı ha
zırlamak suretiyle bitirmiş ve Bakanlıkların mü
talâa ve muvafakatlarını almıştır. Yalnız tasa
rının malî cihetleri için esaslarda Maliye Ba
kanı arkadaşımla mutabık kalmakla beraber bu 
son günlerin bütçe mesaisi arasında tam şeklini 
henüz vermek mümkün olmamıştır. Yakin bir 
zamanda bu tasarıyı huzurunuza getireceğiz. 

Sözlerime son verirken kamutayın Yüksek 
huzurunda şunları işaret etmek isterim: 

Sıtma yurt topraklarında bulaşıcı hastalık
lar yurt sınırlarında boğulacak, trahom verem 
ve kanser ve bugün ıstırap içinde bıraktığı yu
valardan uzaklaştırılacaktır. Köyü de şehri de 
sıhhileştirilmiş, Sağlık bilgisi en küçük köy 
evine kadar sokulmuş, yeni Türkiye toprakla
rında sayısı bugünkünün bir misli artmış, ha
yatın ve tabiatın bütün şartlarına dayanır ve 
geleceğe gururla ve kuvvetle bakan memleket 
evlâtları yetişmiş olacaktır, önümüzdeki yıllar 
tam çalışabileceğimiz iyi ve güzel yıllardır. O 
günlere vardığımız zaman içlerinden Büyük Mil
let Meclisinin şu mübarek çatısı altında vazife 
alacak o günün Türk çocuklarını görüyor gibi 
oluyorum ve onları Yüksek huzurunuzda şimdi
den güvenle ye sevgiyle selâmlamaktan bahti
yarlık duyuyorum. (Alkışlar). 
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BAŞKAN — Sağlık Bakanlığı bütçesinin tü

mü hakkındaki konuşma bitmiştir. Bölümlere ge
çilmesini oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler ... Bölümlere geçilmiştir. 

B. Lira 
5 320 G46 Bakan ödeneği 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
G47 Aylıklar 15 779 245 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
648 Ücretler 5 620 622 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
649 Gezici hizmetliler ücreti 138 168 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
650 Geçici tazminat 141 435 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
651 4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge

reğince yapılacak zamlar ve yar
dımlar 764 484 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

652 Merkez büro giderleri 62 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

653 İller büro giderleri 145 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

t54 Basılı kâğıt ve defterler 30 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

655 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 180 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

656 Kira karşılığı 37 600 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

657 Taşıt giderleri 5 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

658 Yolluklar 468 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

659 Giyecekler 9 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

660 4598 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yolluk
ları 12 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

661 Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla 
savaı 745 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

662 Trahomla savaş 330 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

661 Zührevi hastalıklarla savaş 277 517 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

66-1 Sıtma ilo savaş 3 489 446 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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B. Lira 
6G5 Hastaneler, Sağlık ve Sosyal 

yardım kurumları 8 547 220 

Dr. ESAD OKTAY (Kars) — Değerli arka
daşlarım, bütçenin heyeti umumiyesi hakında 
söz istemiştim. Yeterlik önergesi dolayısiyle söy-
liyemedim, mamafih bir kayıbımız yoktur; ih
tisas komisyonlarında da kanaatlerimi arze-
derim. 

Sayın Bakanımız, cidden güzel izahat verdi
ler ve birçok söyliyeceğim cihetlerin cevapla
rını izahlarından aldım, kendilerine teşekkür 
ederim. Bakan arkadaşımızın belirttiği gibi 
sağlık merkezlerimiz esas nüveyi teşkil ediyor. 
Ve sağlık işlerini köylere kadar götürüyor. 
Ben bu işin hakikaten çok esaslı olduğuna ka
naat getirdim, çünkü esaslı sağlık teşkilâtı köy
lere kadar gitmiş oluyor. Köylülerin kendileri de 
bu organizasyon işiyle alâkadar oluyorlar. 

BAŞKAN — Lütfen fasıl hakmda söyleyiniz, 
umumi müzakere bitti 

Dr. ESAD OKTİY (Devamla) — Fasıl hak
kında arzedeceğim. 

Şimdi sağlık merkezleri için 665 nci faslın 5 
nci maddesinde 110 346 lira konmuştur. Halbuki 
halihazırda on aded sağlık merkezi mevcuttur. 
Bu mevcut olan sağlık merkezleri hakkında büt
çe raporunda sarih olarak şöyle denmektedir: 
«Bu merkezlerin henüz esaslı olarak binaları 
yapılamamış ve gerekli tesis ve ihtiyaçları ta
mamlanamamış, taşıtları da, nakil vasıtaları 
da yoktur.» deniliyor. Bu cihete ait sağ
lık plânında rakamlar vardır. Bir sağlık 
merkezinin bir yıllık idame masrafı için 
33 724 lira konmuştur; sonra bir sağlık 
merkezinin bir senelik personel aylık ve ücret
leri için de 25 680 lira hesabiyle tahsisat kon
muştur. Bunu toplıyacak olursak bir sağlık 
merkezi için tesis ve idame masrafı olarak bir 
senelik 59 404 lira lâzımdır. On sağlık merkezi 
için on misli lâzım olduğu aşikârdır. Halbuki 
bu bölümde 110 346 lira vardır. Bunun nekadar 
az olduğu meydandadır. Şimdi hiç olmazsa ele 
alınmış esaslı plânın tahakkuku ve başlangıcı ol
mak üzere gönül isterdi ki, 10 tane olsun; ve 
numune şeklinde ve gayet dakik hesaplanmış 
Yüksek Şûraca da tasdik edilmiş bir plân ge
reğince ve o miktarda rakamlar konmuş olsun 
ve halk bunu görsün, öğrensin ve alışsın ve 
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üeride kuracağımız sağlık sandıkalarma yardım 
etsinler. Arzedeceğim mesele bunda, ı ibarettir. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDİM BAKANİ 
Dr. BEıiÇET UZ (Denizli) — Efendim, muh
terem arkadaşım, halihazırda mevcut olan bir
kaç, sağlık merkeziyle bizim plânda gösterdiği
miz teşkilâtı mukayese yapıyor. Elbette arasın
da fark vardır. Bugünkü merkezler diğerleri 
yapmncıya kadar devam edecektir. Demin de 
arzetiğim gibi bu iş ayrı bir plân halinde ve 
umumi bir şekilde düşünülecektir. 

BAŞKAN — 665 nci bölüm hakında başka söz 
istiyen yok. Bölümü oya arzediyorum... Kabul 
edenler.. Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
666 Okullar, kurumlar, yurtlar 1 926 313 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. , 
667 Refik Saydam Merkez liıfzıs-

sıhha Kurulu ve liıfzıssıhha 
Okulu 426 798 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir, 

668 İskân işleri 1 (KM) 000 
B A Ş K A N — Kabul edilmiştir. 

669 Onarma işleri 117 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

670 Millî Türk Tıp Kongresi 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

671 Zehirli ve boğucu gazlardan ko
runma gereçleri satınalma karşı
lığı 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

672 Sağlık propagandası ve yayın 
işleri 57 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

673 Sağlık memurları ve sağlık koru
yucularının hayvan yemi karşı
lığı 400 860 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

674 4489 sayılı kanun gereğince staj 
için yabancı memleketlere gön
derileceklerin aylıkları tutarı 
öğrenci ödeneğinden az olanlara 
verilecek fark ile başka giderler 54 900 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

675 Yabancı uzmanlar 81 192 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

676 Yüksek Sağlık Şûrası üyeleri 
huzur ücretleri 12 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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B. Lira 
677 özel idare bütçelerini inceliyecek 

temsilci ücreti 840 
BAŞKAN — Kabul edilmışıır. 

678 Hükümet tabipleri için aımacak 
tıp aletleri ve gereç karşılığı 2 000 
BAŞKAN — Kabul edilmışıır. 

679 4 6 ü ve 4805 sayılı kanunlar ge
reğince ödenecek emekli keseneği 
karşılığı * 838 732 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

680 Ziyafet giderleri 5 000 
BAŞivAiN — Kabul edilmiştir. 

681 Geçen yıl borçları 17 361 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

682 Eski yular borçları 5 600 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

ÜÖ3 Uzei kurumlara ve derneklerle 
kişilere yardım 15 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

o84 (̂ ok çocuklu analara yardım 250 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

o86 Sağıık memurları ve sağlık koru
yucularının hayvan avansı 10 0Ü0 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

686 143/ sayılı kanun gereğince veri
lecek avanslar 16 00Ü 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı bütçesi bitmiştir. 

C — Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçesi. 

2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1947 yılt Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/27) [1] 

BAŞKAN — Gümrük ve Tekel Bütçesine ge
çiyoruz. Tümü hakkında mütalâa var mı efen
dim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TAHSİN 
(JOŞKAN (Kastamonu) — Sayın arkadaşlar; 
şimdi Gümrük ve Tekel Bütçesinin görüşülme
sine başlanacaktır. Bu münasebetle arkadaş
larının Tekel Genel Müdürlüğüne ait birçok 
sualler soracaklarını zannediyorum. Bakanlığı
mız bütçesi içinde teşkilâta dâhil bulunan Tekel 
Genel Müdürlüğüne ve bütçesine ait işlerde 
vardır. Müsaade buyurursanız ikisi birden mü-

[1] 41 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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zakere edilsin ve ben de arkadaşlarımın sora
cakları suallere birden cevap vermek imkânını 
bulmuş olayım. 

BAŞKAN — Efendim, Bakan, Gümrük ve 
Tekel Bakanlığı Bütçesiyle Tekel Genel Müdür
lüğü Bütçesi görüşmelerinin bir arada yapılma
sını teklif ediyor. Esasen Tekel Bütçesi de gün
demdedir. Bu itibarla teklifi reyinize arzedece-
ğim. Tensip buyuranlar her iki bütçenin bera
ber görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Bu bütçelerin tümü hakkında söz istiyen ar
kadaşlar lütfen işaret buyursunlar. 

Dr. FAHRÎ KURTULUŞ (Rize) — Muhte
rem arkadaşlar Tekel Bütçesi görüşülürken Te
kel maddeleri içerisine dâhil bulunan çay mev-
zuundan bahsetmek bizim için bir vazifedir. Bu
gün Rize lâfını sık sık duydunuz. Fakat bizim 
birçok işlerimiz yarımdır. Bizde bir işi ya tam 
yapmalıyız veya hiç yapmamalıyız ruhu hâkim
dir. Rize'mizin çay üzerinde durmak istiyoruz. 
Arkadaşlar, bugün çay 24 000 dönüm araziye 
ekiliyor. Gelecek yıllarda 6 bin dönüm daha 
ilâvesiyle bu, 30 bin dönüme çıkarılacaktır. 
Bilindiği üzere bugün dört kilo yapraktan bir 
kilo olarak çay elde edilmektedir. Bugün yapı
lan usuller yarımdır, eksiktir. Bu itibarla ev
safı daha iyi çay elde etmek için bir fabrikanın 
kurulması öne sürülmüş ve kurumca yapılma
ğa başlanmıştır. Benim arzum şudur; bu çay 
işine Hükümetçe bir şekil verilmek lâzımdır. 
Ekim Tarım Bakanlığına aittir, o yetiştirir. Pa
rayı Maliye Bakanı verir, mahsulü Tekel Ba
kanlığı alır. Kurumun bütün bütçeden gördü
ğü yardım, iki milyon liradır. Bu para ile ken
disine ait olan çiftlikleri mi onaracak, yoksa 
bunlara mı yardım edecektir? Benim arzum Hü
kümetten şudur; Tarım Bakanı, Tekel Bakanı 
bir şekil versin, bu işi kim yapacaksa ancak o 
üzerine alsın ve bu dâva yürüsün. Yoksa yarım 
iş hiç bir zaman iyi netice vermez, belki çaycı
lık geri kalır. Rize'de çay yetiştirmek için ay
rılmış hususi bir sermaye bir para yoktur. Bu 
da, tabiatiyle, Devlet Ziraat İşletmelerinin ya-
pamıyacağı bir vazifedir ve lâzımgelen alâka da 
hiçbir zaman gösterilememektedir. 

Benim asıl ricam şudur; fabrika işine baş
lanmıştır. Avrupa'ya sipariş edilen makinalarm 
bir kısmı henüz gelmemiştir. Binaenaleyh Hü
kümetçe lâzımgelen temaslar yapılarak makina-
ların biran önce getirilip monte edilmesini rica 

. 1946 Ö : 3 
edeceğim. Takdir buyurursunuz ki asri bir fab
rikadan çıkacak çayın terbiyesiyle bugün yapı
lan yarı terbiye arasında evsaf itibariyle çok 
büyük farklar olacağı gayet aşikârdır. 

1937 denberi çay mahsulü idrak edilmekte
dir, 1946 da 92 ton çay elde edilmiştir. Bu 
miktar memleket ihtiyacının yanında ancak ya
rısı, belki de 1/3 ü kadardır. Yapılan tetki-
katla bunun daha çok istihsal edilebileceği bir 
vakıa halindedir. Binaenaleyh çay ziraatini bu 
memlekette umumileştirmek lâzımdır. Hopa'
dan itibaren Rize, hattâ Trabzon'a kadar teşmil 
edilirse bu sırtlarda ileride memleketin ihtiyacı
nı temin edecek olan çayı Rizeden temin edeceğiz, 
belki de Avrupaya muhtaç olmıyacağız. Kendi 
çayımızla idare edeceğiz. Belki bazı kimseler şu
nu diyecektir. Avrupa çayı evsafında çayımız var 
mı? En salahiyetli bir profesör ve salahiyetli kim
seler bu çayın tahlilini yapmışlardır, raporla
rını vermişlerdir. Rus tohumlarından ibaret olan 
Rize çayı Hint ve Çin melezinden meydana gel
miştir. Bu mevzu ve çay işleri sayın Prof. B. sa-
it Tekeli tarafından bir rapor ve bir broşür ha
linde neşredilmiştir. Bütün bunlar bu broşürde 
vardır. Rize çaylarının evsafı hakkında burada 
misaller arzedecek değilim. Arkadaşlar muhak
kak ki ben şimdi size burada Rize çayının eki
mi ve terbiyesi bütün çaylardan iyidir, diye bir 
iddiada bulunacak değilim. Memlekete çay ziraati 

yeni girmiştir, köylü henüz acemidir. Fakat bu işin 
başında bulunan arkadaşları ben buradan hara
retle ve heyecanla tebrik ederim. Çok muvaf
fak olmuşlardır. Muhtelif zorluklarla mücadele 
etmişler ve onları yenmişlerdir. Hattâ büyük id
diaları karşılamak için lâzımgelen enerjiyi gös
termişlerdir. Türk topraklarında temiz bir çayın 
yetişebilecğini isbat etmişlerdir. Binaenaleyh sar-
fedilen emek hiç bir zaman boşa gitmiş değildir. 
Yalnız bizim istediğimiz çayın daha geniş araziye 
teşmil edilmesidir ve gereken fabrikanın kurula
rak çayın ieabettiği şekilde işlenmesinin temini
dir. 

Çayın ucuz olmadığını biliyoruz. Bu bakım
dan maliyete temas eden hususlara da dikkat et
mek gerektir. Arkadaşlar, yolu yoktur. Bu Ri
ze'nin, hastadır bu ahali. Rize'de bir fiyat far
kı vardır köylü mısırı 30 - 40, 50 - 60, hattâ 90 
kuruşa satmalır. Köylünün yetiştireceği çaya da
ha az fiyat vermenin vicdani olacağına dair bir 
delil yoktur. Ancak çayın maliyetini artıran un-
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Surların ucuzlatılması da lâzımdır. Eğer hayat 
pahalılığı normal hadde inerse çayın da maliyet 
fiyatı düşecektir. İstihsal bu suretle artacak ve 
kurulacak fabrika da güzelce işlemeye başladığı 
takdirde elbette çay ucuzlıyacaktır. Bu işleri 
tanzim etmek neticesinden maliyet düşecektir. 
Çünkü normal zamanlarda Adana'nın pamuğu 40 
kuruştu, Buğday 60 Para idi. Bu gün oradaki 
çay işletmeleri çayı yapmak itibariyle kilosunu 
180 kuruşa alıyor. Terbiye edip çay yapıyorlar. 
Bunun için pahalıdır amma bunları da bir hü
kümet olarak yermek mecburiyetindeyiz. 

Arkadaşlar, buradaki dosya Rize'nin çay dos-
yasıdır. (Kâfi sesleri) bunları size okuyacak de
ğilim o kadar idrakimiz vadır, üzülmeyin. Yal
nız şu nokta üzerinde durmak lâzımdırki bu 
memlekette toprak bakım terbiyesi diye bir esası
mız yoktur. Bunun kanun yoluyla mı, nasıl bir 
teşkilâtla yapacağız ki köylü buna samimiyetle 
inanabilsin. Bu nokta üzerinde hararetle, inanç
la durulması mecburiyeti vardır. 

Gayet acıdır amma, söylemek lâzımdır, bi
zim Trakya hududunda bir Pityon vardır. Bu 
Pityon denilen yeri tren hattı ikiye böler. Ora
daki Türk köylüsünün bizim tarafta kalan top
rakta ektiği ve aldığı mahsulle yabancı devlete 
ait araziden alman mahsul arasında çok fark 
vardır. Onların aldığı mahsul bize nazaran 8 -
10 misli fazladır, kilo ve evsaf itibariyle. Ne
den? Çünkü orada toprağa kanun yoluyla baktır
masını biliyorlar. Biz ise her şeyi tabiata geli
şigüzel bıraktığımız için her şey pahalı olduğu 
gibi mahsul da az oluyor. . 

Konu, Tekel konusu iken; bizim Pazarda ga
yet güzel püroluk tütünlerimiz vardır. Fakat 
pazarlılar, yani hemşerilerim, biraz fazla para 
kazanmak için midir, nedir fazla ekmişlerdir. 
Tekel bu fazla ekilen malları alıp sarfetmemiş ve 
binlerce kilo, gayet iyi evsafta bulunan pro tü
tünü harap olmuştur. 

Sayın Bakandan buna bir şekil vermesini ve 
buradan tütün alacaksa ona göre zeriyat yapıl
mak üzere emir vermesini rica ederim. 

Tekrar ediyorum, Çay işi hükümet işi olma
lıdır. Hükümet parası, sermayesini temin etmeli 
ve fenni usullerle zeriyat yapmasını öğretmeli ve 
yakından takip etmelidir. Ve biz de bu suretle 
çayı kendi malımız olarak ve ucuz bir şekilde iç-
meliyiz. Bu, bizim için her zaman kaabildir. 

BAŞKAN — General Syfi Düzgören. 
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Gl. SEYFÎ DÜZGÖREN (Mardin) — Güm-

rük Muhafaza teşkilâtının kuvvetlenmesinde ve 
iyi çalışmasında kıymetli ilgisini takdirle gördü
ğümüz Gümrük ve Tekel Bakanımız Sayın Tah
sin Coşkan'dan birkaç noktayı açıklamasını ri
ca edeceğim. 

Birincisi: 3096 sayılı bir kanunla il ve ilçe
lerden uzakta çalışan Gümrük Muhafaza subay 
vo memurlarının barınmalarına yarıyacak e-v 
yapılması kabul edilmişti. Eminim memurları
na yapıldığı gibi, muhafaza memurlarını da b 
Ic evler yapılmaktadır. Yalnız şunu anlamak 
istiyorum; 

Şimdiye kadar muhafaza memurlarına ne 
kadar ev yapılmıştır, ve bu yılın bütçesine ko
nan ödenekten muhafaza memurlarına ev yap
tırmak için ne kadar para ayrılmıştır. 

İkincisi: Atlı muhafaza memurlarımız var
dır, bunlar gece gündüz kaçakçı peşinde, ça
pulcu ve gazvecilerin peşinde kendilerinin satın 
aldığı bineklerle vazife görürler. Bunlara ayda 
14 lira yem parası verilir. Tabiî bu 14 lira yem 
parasının yeter olmadığını sanıyorum ki, Ba
kanlıkta takdir etmiş ve bu 14 liranın yetersiz
liğinden doğacak zararları önlemek için tedbir
ler almış olacaklardır, aldıkları bu tedbirler ne
lerden ibarettir, yahut tasarılar. 

Üçüncüsü: Sınırlarımıza bitişik yaşıyan hal
kımız bağlarında ve bahçelerinde yetiştirdikleri 
mahsulleri uzak gerilere ve oralardaki pazarla
ra götürüp satamazlar. Gümrük Kanununda ve 
hudut itilâfnamelerinde kabul edilen şe
kilde hudut pazarları açılması kabul edilmiş
ti. Halkımız bu yetiştirdiği mahsulü yakının
da satamazsa bittabi kaçak yoluna sapacak, 
karşıya götürecek ve karşıdan da ufak tefek 
kendi ihtiyacını temine uğraşacak. Halkımizı 
bu kaçak yoldan çevirmek için hudut üzerinde 
açılan pazarlardan, ki, evvelce iki tanesi mev
cuttu. Ve bunlardan bir tanesi Nuseybin'de di
ğeri de Derbesiye'de idi. Bunlar bir müddet 
açıldı. Tekrar kapandı. Şimdi tekrar umuyo
ruz ki, halkımıza bu kolaylığı vermek için bu 
pazarlar tekrar açılsın. Acaba bu pazarların 
açılması için Bakanlıkça bir tedbir alınmış mi-. 
dır? 

Sonra, kaçakçılığın önlenebilmesi için yalnız 
silâh kuvvetinin yeter olmadığı malûmdur. Bu
nun yanında halkımızı karşının ucuz mallarına 
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boyun eğdirmemek ve diz çöktürmemek için ay
rıca sınır bölgelerimizde iktisadi tedbir silâhı
nla da kullanılması lâzımdır. Acaba bu yolda 
Bakanlık İktisadi tedbir olarak neler almıştır? 
Aydınlatılmasını rica ettiğim noktalar bunlar
dır. 

Sayın arkadaşlar, Hükümetimiz beyanname
sinde gümrük teşkilâtının kuvvetlendirilmesi 
kararım bildirilmişti. Bu teşkilâtın bütçesine 

îlk hamltede hiçte küçümsenmiyecek 3,5 mil
yon liralık bir ödenek katmış olmasını şükranla 
anarız. Bu kuvvetlendirme kararının bununla 
kalmıyarak her yıl bütçesine gittikçe artan kat
malar yapacağına da kuvvetle inanıyoruz. Bu 
gösteriyor ki, kara ve deniz sınırlarımızda, aşı
rı saçak ve ve azgın soğuk iklimlerde kaçakçı
lığı önlemek ve sınırlarımızın güvenini koru
makta her çeşit yokluklara ve tehlikelere kat
lanmaktan çekinmiyerek vatan borcunu ödemek 
için baharı ile didinmekte olduklarını yüksek 
görüşleriyle takdir eden Hükümetimiz bu teş
kilâtı daha da kuvvetlendirmek hedefidir ve 
kendilerinden daha da başarılı işler beklenmek
tedir. Bu teşkilâtın içinde çalışan subay, me
mur ve erlerimiz milletimizin ve Hükümetimizin 
bu yüksek takdirlerine ve güvenlerine lâyik 
olduklarını göstermek için aldıkları ödevleri, 
ölçüsüz değerlerini gözönüne getirerek var kuv
vetlerini sadakatle ve feragatle göreceklerinden 
asla şüphe etmiyoruz. 

Diğer son bir ricamız daha var. Bu teşki
lâtta çalıştırılan yedeksubaylara icabında me
mur ve emekli hakları kazandırmak ve yedeksu-
bay Kanununun kayıtlarına bağlamadan terfih
lerini sağlamak suretiyle bu teşkilâtta gönülden 
ve feragatla çalışmalarına yarayacak ne gibi ta
sarıları vardır ve bütün olarak bu teşkilâtta çalı
şan subay ve memurların aldıkları yetki ve so 
rumluluğa uygun olarak geçinme durumlarına 
daha ferahlık verecek ne gibi tedbir düşünül
mektedir? Bunu Sayın Bakanımızdan rica edi
yorum. 

MUSTAFA REŞÎT TARAKÇIOĞLU (Trab
zon) — Ben kürsüye Trabzon tütün müstahsıl-
îarmm Tekel Bakanlığından bazı ricalarını be
lirtmek için geldim. 

Trabzon vilâyet itibariyle üç milyon kiloya 
yakın tütün yetiştiren bir yerdir. Bilhassa sa
tış zamanlarında bu tütünleri depo edecek bina
lar Trabzon'da yoktur. Daha doğurusu mevcut 
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olan depo yetmemektedir. Tekel Bakanlığı bir
kaç yıldanberi bu zarureti duymuştur. Çünkü 
satış zamanında köylü malını indirecek yeri bu
lamadığından çok sıkıntı çekmektedir. Şehrin 
mağazalarında, şurada burada, şarkında, gar
bında gösterilen binalara mallarını götürüp ge
tirmekle mal kıymeti asliyesinden kaybetmek
tedir. Tekel Bakanından rica ediyorum, bu 
hayırlı niyetini biranevvel tahakkuk ettirsin ve 
müstahsılları bu sıkıntıdan kurtulmuş olsunlar, 
Tütünün en bereketli olarak yetiştiği yer Trab
zon'un Akçaabat Kazasıdır. Onun için gerek 
Trabzon'da gerek Akçaabat'ta depo ihtiyacının 
bertaraf edilmesini değerli Bakandan rica ede
rim. 

Sonra Trabzon kendi tütününü işlemez, bu-
unu göze alan Tekel Bakanlığı oradaki kalifi
ye ameleye iş bulmak için küçük mikyasta yap
rak tütün işleme yeri açmıştır. Burada 240 ki
şi kadar çalışıyor. Malûmu âliniz Trabzon Ka
radeniz'in mühim ticaret iskelelerinden birisi
dir. Son zamanlarda bu iskele eski ticaretini 
kaybetmiştir. 

Oranın halkı çalışmıya alışmıştır. Yaşama
sını bilen, çalışmasını bilen, parasızlığa ta
hammül edemiyen bir halktır. Kendilerine iş 
bulmak ve Tekel Bakanlığından, müstahsilin 
meydana getirdiği malı İstanbul'da işletecek 
yerde daha erbabına işletmiş olmak için amele 
miktarının hiç değilse bine çıkarılması o mem
leket için bir hizmet olacağı gibi Tekel Bakan
lığı da iyi amele bulmuş olacağından dolayı ay
rıca fayda görecektir. Bu amele çalıştırma işi
nin tahakkuk ettirilmesini çok rica ediyorum. 

Bir de satışlar Eğe mıntakasından sonra 
Trabzon mmtakasında yapılır. Bu iş ekseriya 
Trabzon tütünleri Mart, JNisan aylarında ve 
bazan Mayıs'a kadar temadi eder. Halbuki 
rençber Mart tan itibaren yeni mahsul için ça
lışmak mecburiyetindedir. Satışların boyie ilk 
balıaıa doğru uzanması halkın yeni mahsul için 
tarlasını hazırlamasına engel oluyor. Bu itibar
la Trabzon tütünlerinin satışının mümkün oldu
ğu kadar öne alınmasını Ocak ayı içinde, hiç 
değilse Şubat ' ta yapılması imkânlarının bulun
ması tütün müstansıiierı için çok faydalı olacak
tır. 

Bir de satışların yalnız tüccarların vereceği 
fiyat elinde kalmaması için Devletçe nâzım bir 
alıcı bulunması müstahsıüarın menfaatine ola-
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çaktır. Tütün müstahsılları tarlalarında başka 
bir şey yetiştirmedikleri için yazın parasızdır
lar. Bu sebepten avans isterler. Vakaa Ziraat 
Bankasından avans alıyorlarsa da faizli ve az 
almaktadırlar. Tekel Baknlığı müstahsilin çok 
sıkıldığı bir anda kilo başına hiç değilse 80 - 90 
mümkün ise 100 kuruşa kadar avans verilmesi 
halkm pek sıkıntı içinde bulunduğu bir zaman
da kendilerine büyük yardım etmiş olurlar. 

BAŞKAN — Muammer Alakant. 

MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Arka
daşlar, hepimizin bildiği gibi şarap memleketi
mizin istihsal maddeleri arasında mühim bir yer 
alan bir maddedir. Ve şarapçılığın inkişaf et
mesi de Cumhuriyet Halk Partisinin istediği 
şeylerden birisidir. 

îzmir mmtakasmda şarap yapan Devlet ve 
Hükümetin alâkadar olduğu başlıca iki müesse
se vardır. Bunlardan birisi îzmir tncir Üzüm 
Tarım Kooperatifi, ikincisi de Tekel. Üzümler 
erdiği zaman temmuz ve ağustos aylarında 
kuru üzümün fivatları malûm değildi. încir ve 
Üzüm Kooperatifleri Birliği ile Ticaret Baka
nımız yaş üzümün kilosuna 25 kuruş, inhisar
lar Bakam 7 kuruş veriyor, aynı mmtakanm ay
ni üzümüdür. Buna bir Bakanın 7 kuruş, ay
ni kabinenin diğer bir Bakanı da 25 kuruş ver
mesi tuhaf oluyor. Bu sade yalnız yaş üzüm 
meselesi değildir. Adalet, hakkaniyet ve içti
mai müsavat meselesidir, bu bakımdan da key
fiyetin mülâhaza edilmesini rica ederim. 

Sonra Cumhuriyet Hükümetinin şarap endüs
trisini inkişaf ettirmek için alınacak kararlar 
meyamnda bir de Eğe mmtakasmda şarap fab
rikası yapmak keyfiyeti vardır. Geçen sene 
burada bir konorre toplanmış ve bu iş müzakere 
edilmişti. Aldığımız haberlere göre kongreye 
iştirak edenlerin çoğunluğu veyahut inhisarların 
teknisiyenleri şarap fabrikasının izmir'de ku
rulmasına karar vermişlerdir. Üzüm istihsal mm-
takası izmir'den Uşak'a kadar uzıyan bir mm-
takadır. Bunların üzümleri tor»!anıp izmir'e ge
tirilecek ve şarap yapılacak. Biz bunu yanacak 
olursak, halkın aklıselimi bize ^üler. Bunun 
nerede yanılacağım katı olarak öğrenmek isti
yorum. Umarım ki, bu cevap bizi ve umumi ef
kârı tatmin edici olur. 

Bir de Manisa'nın Kula Kazası var. Burası 
7 - 8 yüz rakımlı bir yerdir. Son zamanlarda 
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burasının istihsal ettiği tütün, bu mmtakanm 
istihsal ettiği en iyi tütünler meyanına girmiş* 
tir. Halbuki her sene barem tesibit edilirken 
Kula tütünleri en aşağı olarak tesbit ödilir. iz
mir'in bazı köylerinin tütünlerinin birinci nevi
leri 250 kuruş iken Kula'nın tütünleri 180 ku
ruş gibi fiyatlarla tesbit ediliyor. Bu tütünle
re daha iyi bir fiyat verilmelidir. Bu mintaka-
nın haklarının korunması için keyfiyetin iyice 
incelenmesini Sayın Bakandan rica ederim. 

Tütünlere bir miktar avans verilmesi , husu
sunda Tarakçıoğlu arkadaşımızın temennilerine 
ben de iştirak ederim ve bütün müstahaılların 
bir dileği mahiyetinde bunu Heyeti aliyettize 
arzeder, Tekel Bakanlığının nazarı dikkatini 
celbederim. 

CEMİL SAlD BARLAS (Gazianteb) — Sa
yın arkadaşlar,- önümüzde bir Tekel Umumi Mü
dürlüğü Bütçesi var. Aşağı yukarı öz sermaye 
olarak 110 milyon lira. Bu sene Hazineye öde
diği miktar 139 milyon liradır. Yani aşağı, yu
karı bütçenin 1/10 nu işgal eden rakamlarla 
konuşuyoruz. Fakat bu müessesenin Hüküme
timize kâr olarak ne verdiğini, sermayesfeıin ne 
kadarını iade ettiğini, demirbaşının ne olduğu
nu ticari hesaplarla, bu müessesenin mülhak 
bütçeli olduğu günden itibaren, 'katiyçn bil
miyoruz. Bu bakımdan benim Tekel Bakanın
dan ve Hükümetten temennim şudur: Bu Te
kel Umum Müdürlüğü muhtelif mevzularda, meş
guldür ; ispirtolu içkiler, tütün, barut vesaire.. 
Bunları ayrı, ayrı ele alması lâzımdır. Şark 
Kromları müessesesinden ne kadar kâr ediyor. 
sermayesi, demirbaşı nedir 1 Biz, biliyoruz. Tü
tünde inhisar idaresinin koyduğu sermaye ne
dir, temin ettiği kâr nedir? Hükümete vergi ola
rak verdiği nedir 1 ispirtolu içkilerde de, öteki
lerde de böyledir bilmiyoruz. Bu bakımdan mu
hakkak olan birşey varsa bu kadar çök varidat 
temin eden, varidatı, kârı, sermayesi hakkınca 
hiçbir fikrimiz olmıyan bu müessesenin bi
ran önce ticari şekle bağlanması lâanri-
dır. Sümerbank, Etibank, Toprak Mahsûl
leri Ofisinde olduğu gibi. Ondan sötıradJf 
ki Tekel Umum Müdürlüğü bütçesi geldiği sa
man bir Milletvekili olarak, işin hakiki mahi
yetini bilerek, bundan At, bundan ç&k kâr 
ediyorsunuz; deriz. Bu, ticari mahiyet aldığı 
zaman ayrıca tetkik edilecek bir meyan oluyor. 
Bu, tütün ve sığara içenlerden, şikiyet etmiyen 
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yok gibidir. Bunu tetkik edeceğiz, bunun daha 
nefisi nasıl çıkar? Ne lâzımdır? Bantrol siste
mine mi girmek lâzımdır, yoksa inhisar yolun
da mı kalmak lâzımdır? Benim mâruzâtım bu 
İnhisar Umum Müdürlüğü konusundaki iştigal 
mevzularını bir ticari müessese haline koy
maktır. Nitekim Bütçe Komisyonunun Rapor
törü raporunda yazdığını okuyorum: 

«İdare... gelirlerinin hesaplanmasında yıl 
içinde yapılan bütün satış hasılatı mütalâa edil
diği halde satış kârının hesaplanmasında ma
liyet ve satış masrafları olarak gösterilen mas
raf yekûnu içinde; amortisman, sigorta, faiz 
ve İdarenin umumi masraf hisselerinin nazarı 
itibara alınmaması ve bütün bu unsurların 
satış kârı ile Millî Savunma Vergisi ve diğer 
müteferrik gelirlerin yekûnundan bir kalemde 
tenzil edilmesi bu vaziyeti teyit eder mahiyette 
görülür. 

Bu hesap tarzının, İdarenin muhtelif ma
mullerinin hakiki maliyetini tesbit etmeğe ve 
hususiyle faaliyetleri sahasına giren ve her biri 
ayrı bir varlık teşkil eden Tekel mevzularının 
her birinin iktisadi ve malî neticelerinin ayrı 
ayrı görülmesine imkân vermediği esasen Tekel 
İdaresinin tetkik olunan bilânçolariyle kâr ve 
zarar hesabı adını taşıyan ve haddizatında bi
rer istatistik cetvelinden ibaret bulunan vesika
ların tetkikından anlaşılmaktadır.» 

Arkadaşlar; ben birşey söylemiyorum. Büt
çe Komsyonunun raporu böyle diyor. Binaena
leyh gelen bu bütçeyi tetkik ederken bu ticari 
mevzuu bir gelir kaynağı telâkki etmediğini ve 
sadece rakamları tetkik ettiğimi arzederim. Te
menni ediyorum ki, Bütçe Komisyonu raportö
rünün de iştirak ettiği bu husus Bakanlıkça 
nazarı itibara alınsın. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Söz 
Bakanındır; 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TAHSİN 
COŞKAN (Kastamonu) — Sayın arkadaşlarım; 
Özel Kanunlarla Devletin malî, hami, ekonomi 
üç karekteri olan Devlet işlerinden bir kısmı
nın sorumluluğu Bakanlığımıza aittir. Müsaade 
ederseniz Bakanlığın bu çeşitli işleri üzerinde 
fazla yormamak şartiyle maruzatta bulunaca
ğım. 

Arkadaşlar; Gümrük ve Tekel Bakanlığının 
1946 yılı sonuna kadar Hazineye vereceği para 
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miktarı 278 milyon net liradır, önümüzdeki 
sene yani 1947 yılında 320 milyon liraya vara
caktır. 

Arkadaşlarım; bundan birkaç ay evvel Hü
kümet çalışma ve iş programını huzurunuzda 
okumuş ve tasvibinize mazhar olmuştur. O iş
lerin içerisinde Bakanlığımı ilgilendiren işler 
de vardır. Neler yaptık, neler yapacağız, Mü
saadenizle kısaca bunlardan bahsedeceğim. 

Arkadaşlar; bir milletin, bir Devletin haya
ti iktisadiyesini tanzim eden en müessir iş güm
rük siyasetidir. Gümrüklerin iki kanunu var
dır. Birisi Muamele, Usul Kanunudur, ikincisi 
de Tarife Kanunudur. Müsaade ederseniz Türk 
Devletinin gümrük politikası hakkında kısa bir 
tablo çizeyim. Tarihler biraz uzaktır amma, 
ben o tarihleri birbirine yaklaştıracağım. 1535 
yılından Kanuni Devrinden 1914 senesine kadar 
bu memleket kapitülâsyonlarla idare edilmişti. 
Bilhassa Kanuni'nin Kral Brinci Fransuva'ya 
bahşetmiş olduğu müsaadeler tevali ederek ik
tisadi kalkınmamıza engel olmuş, ceza mahi
yetinde devam etmiştir. 1535 ten 1859 yılma 
kadar olan bu geniş zaman içinde memleketin 
bütün gümrükleri aşar gibi müzayede ile satı
lır ve borçlara karşılığında verilirdi. 1859 
dan 1914 tarihine kadar kapitülâsyonlar tekrar 
devam etmişti. Yalnız bir fark vardı. O za
man gümrük emaneti teşkil edilmiş, bilâhara 
Rüsumat Nazırlığı teşkil edilmiş ve ondan son
ra 1914 e kadar gelmiştir. Yalnız 1859 dan 
1914 e kadar olan kısmın diğer kısımdan farkı 
memlekete giren her nevi eşya üzerinden kıy
met esasına göre % 8 vergi alınırdı. Yalnız 
1905 tarihinde Rumeli ıslahatı namiyle malûm 
olan bir teşkilât vardı. Bunların masrafını kar
şılamak ve ıslâhat yapmak için nihayet % 8 
üzerine % 3 daha ilâve edilerek % 11 oldu. VG 
bu % 3, tarafımızdan tahsil edilerek Düyünü 
Umumiyeye veriliyordu. 

Sayın arkadaşlarım; 473 sene devam eden 
bir kapitülâsyonun memlekette meydana getir
diği tahribat eseri Türk milletinin sanat ve zi
raat hayatında gerilemeye sebep olmuştur. 

1908 de Meşrutiyet ilân edildi. O zamanda 
yaşıyanlar, biz ki henüz talebeydik, o zamanı 
hep hatırlıyoruz. Gümrüklerimize bir miktar 
zammedilmesi için bir kanun çıkarıldı. 1909 da 
ispirto için hususi bir kanun çıkarıldı. Memle
ketimizde üzüm, incir ve diğer birçok meyva-
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lar varken biz bunlardan ispirto yapamıyorduk. 
Bize dış memleketlerden, patetes ve pancar
dan istihsal edilen 11 milyon litre yüksek de
receli ispirto gelir, bundan 30 milyon litreyi 
mütecaviz rakı imâl edilirdi. Bu suretle elde 
edilen rakılar sıhhate fevkalâde muzır olduk
larından menetmek istedik. Bunları boyıyalım 
dedik. Nihayet çıkmış olan kanuna boya esa
sını koyduk. Lezzetini değiştirecek maddeler 
ilâve etti. O zaman çıkan Takvimi Vakayi ga
zetesinde bu karar neşredilmiştir. Bu, vaka
nın cereyanı ve elemi hâlâ hatırımda yaşamak
tadır. Nihayet üç devlet bize, eski tâbirle müt-
tehidülmeal bir nota verdiler. Türkler bu ka
nunu sırf bizim ispirtolarımızı Türkiye'ye sok
mamak için meydana getirdiler dediler. Niha
yet üç gün sonra Takvimi Vakayi'de şöyle bir 
resmî tebliğ neşredildi. «Bu kanun şimdilik 
tatbik edilmiyecektir.» 

Nihayet arkadaşlar, ikinci bir devir geli
yor. Bu devre içinde bir îngiliz mütehassısı 
getirerek gümrüklerimizi tetkik ettirdik ve 
nihayet muamelâtı rüsumiye altında bir tali
matname yapıldı ve bunun ruhunda da kapi
tülâsyon esası yaşıyordu. 

1914 harbine girmekliğimiz başlıca sebeple
rinden biri kapitülâsyonlardı. Nihayet 1913 de 
bir tarife yapıldı ve bu tarife 1929 tarihine ka
dar bazı ilâvelerle devam etti. Lozan'da kapi
tülâsyonların ilgası ile gümrüklerimizde serbesti 
elde edilmesiyle bir intikal devresinden sonra 
1929 da sıklet esası üzerine bir tarife kanunu 
yapıldı. 

Hâlen merî bulunan Gümrük Tarife Kanunu 
Hükümetçe hazırlandıktan sonra Büyük Millet 
Meclisinde Muhtelit bir Komisyona verildi, bu 
komisyon Hasan Fehmi Ataç'm Başkanlığında 
idi. O komisyon çalışmalarına ben de iştirak 
ettiğim için ^ bütün hâtıralarını taşımaktayım. 

1929 yılından evvel her sene memleektimize 
18 milyon lira tutarında buğday girmekte idi. 
Bu Tarife Kanununun tatbikından sonra mem
leketimize bir kilo dahi buğday girmemekle be
raber seneler geçtikçe ihracata da başladık ve 
bu ihracat senede birkaç yüzbin tonu buldu. 
Bunun yegâne sebebi Gümrük Tarifesi idi. 

Arkadaşlar, Gümrük Tarife Kanununu yap
tığımız zaman eşya fiyatiyle tarife aarsındaki 
nispet % 25 ti. Bazıları % 40 a kadar çıkıyor
du. 1939 harbinin neticeleri ve ondan sonraki 
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I değişiklikler yüksek malûmunuzdur. Harb yıl

larında herşeyin kıymeti yükseldi, fakat güm
rüklerden alınan resim eskisi gibi kaldı. Çün
kü bu resim sıklete göre alınmakta idi. Bu se
nenin 7 Eylülünde aldığımız para karariyle öy
le bir hale geldi ki, kapitülâsyonlar devrinde 
% 11 olan eşyanın kıymetiyle alman resim ara
sındaki nispet % 10 a düştü. Yalnız o kanu
nun 28 nci maddesi Gümrük ve Tekel Bakanına 
bir salâhiyet veriyordu. Tarifenin yapıldığı 
tarihle bir Türk altıniyle kâğıt para arasında
ki nispet yine bu kanunla tesbit olunan nispetin 
% 20 altına veya üstüne çıktığına nazaran tari
fede o nispette değişiklik yapılmasını âmirdi. 
1929 dan 1946 Eylülüne kadar kanuni salâhi
yetin kullanılmasına lüzum hâsıl olmamıştı. 9 
Eylül 1946 karariyle Türk lirasiyle Türk altını 
arasındaki nispetin değişmesi . yüzünden o ka
nunun otomatik olarak Gümrük Bakanına ver
diği salâhiyetle bütün eşyalara % 157 nispetin
de bir zam yapmak gerekiyordu. Hükümetiniz 
bunu düşünerek Yüksek Heyetinizden bir salâ
hiyet aldı ve bu salâhiyeti kullanarak bazı eş
yalar üzerinde malûm olan indirmeleri yaptı 

Gerek Komisyondaki arkadaşlarım, bazen 
de Mecliste mâruzâtta bulunduğum zaman 
muhterem arkadaşlarım tarafından Gümrük 
Tarife Kanunu ve gümrük usulü hakkında 
bendenizden bazı sualler sormuşlardır. Bunlar 
hakkında da kısaca mâruzâtta bulunacağım. 

Gümrük Tarife Kanunu arzettiğim gibi 9 
aralık ayından itibaren malûm olan nispetlere 
çıkmıştır ki, bunların içerisinde bazılarına me
selâ, eczayı tıbbiyeye hiç zam yapılmamıştır. 
Ziraat alet ve makineleriyle yedek parçaları, 
tutarları, akar yakıtlar, her çeşit makine yağ
ları, kamyon, kamyonet otobüs, tekerlek lâstik
leri ve ilâçlar gibi maddelere hiç zam yapılma
mıştır. Bazı eşyaya % 50 ve bazılarına da % 100 
zam yapılmıştır. Gümrük Tarife Kanunu üze
rinde 8 aydanberi ilgili Bakanlıklar temsilcile
rinden mürekkep bir komisyon tarafından in
celenmektedir. Gümrük Tarife Kanunu yapmak 
kolay değildir arkadaşlar; içinde binleri aşan 
maddeler vardır. Bu iş müşkül ve tetkika muh
taç olan bir meseledir. Fakat bunun üzerinde 
mütemadiyen çalışmaktayız. 

Gümrük Muamele ve Usul Kanununa gelin
ce : Arkadaşlar, bu kanun 1916 yılında yani 

i umumi harp içinde yapılmış olan 121 maddelik 
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bir kanundur. Onu bugüne kadar esaslı şekilde 
değiştiremedik bazı yeni tadillere uğramasına 
rağmen bugünkü ihtiyacımıza tamamiyle cevap 
vermediğini gördüğümüz için bu dfıva üzerinde 
vaktile de durulmuş hattâ Avrupa'ya tetkik 
için bazı teknisiyenler gönderilmiş, isviçre, Ce
miyeti Akvamın ve Fransa'nın usul kanunlarını 
tetkik ederek 175 maddelik bir tasarı hazırlan
mış ve bu tasarı Yüksek Meclise sunulmuş ve 
maalesef iki defa kadük olmuştur. Kanun çok 
mühim ve çok ehemmiyetli olduğundan muhte
lif komisyonlara gittiği için her komisyonda 
okunarak uzun tetkiklere tâbi tutulması çıkma
sına imkân bırakmamıştır. Bendeniz bu sene 
Nisandan itibaren, bilhassa Maliye Komisyonun
da çalışan arkadaşlarım lütfettiler, sonra Ada
let Komisyonuna gitti ve orada tetkikte iken, 
yeni seçime kadar verilmesi dolayısiyle nihayet 
yine kadük oldu. Bunun için Ocak ayı içinde 
tekrar maruzatta bulunacağım. Değişen dünya 
şartlarına uygun olan kanunun Mecliste bu yıl 
içinde çıkarılmasını rica edeceğim. Bu iki ka
nun bizim için çok esaslıdır. 

1914 tarihinde gümrüklerden aldığımız para 
beş milyon liradır. 1917 de 2 milyon liradır. 
1920 de 10 milyon, 1921 de 7 milyon, 1923 te ki 
o zaman eski tarife tatbik ediliyordu, nihayet 
25 milyona kadar çıkmıştı. Memleket Umumi 
Harbi geçirmişti. Ondan sonra da İstiklâl dâ
vasına başladığı için ihtiyacı çoktu, bu sebep
ten 25 milyonu buldu. 

1929 senesine geliyoruz ki asıl Gümrük Ta
rife Kanununun tatbik edildiği senedir. 1929 
senesinde 69 milyona çıkmıştı. 1930 da 66 mil
yona çıkmıştır. Nihayet İkinci Dünya Harbi 
geliyor, 1940 da 36 milyona düşmüştür. Malûm 
ithalât yoktu. 1941 de 51 milyona çıkmıştır. 
1942 de 82 milyona, 1946 yılında 132 milyona 
çıkmıştır. Bunun bir kısmı da prim olarak 
alınmıştır, önümüzdeki sene gümrüklerden 
alınacak vergiler 179 milyona çıkacaktır. Bu 
sayede memleket ekonomisi daha ziyade inkişaf 
etmiş olacaktır. Arzettiğim bu tedbirler alın
mamış olsaydı sathi mailin yukarısından aşağı
sına kadar tekrar kaymış olacaktık. 

Sayın arkadaşlarım, Gümrük Muhafaza Ko
mutanlığı işine geçiyorum: 

Gümrük muhafazası nihayet 1859 da Güm
rük Emaneti teşekkül ettiği zaman bir memur
luk halinde ihdas edilmişti. 1880 - 1882 ta-
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rihlerinde Müdürlük haline gelmiştir. 1908 de 
Başmüdürlük olmuştur. 1931 de Muhafaza Ko
mutanlığı kıtaları meydana gelmiştir. 1932 de 
de nihayet bugünkü büyük askerî teşkilât olan 
muhafaza komutanlığı vücuda getirilmiştir ki 
bir tümen selâhiyetini haiz büyük askerî bir 
kıtadır. Arkadaşların yüksek malûmlarıdır ki, 
memleketin 9 bin küsur km. tulünde deniz ve 
kara hudutları vardır. Bu gün mevcut olan teş
kilâtla bunların heyeti umumiyesini muhafaza 
etmekte hakikaten sıkıntı çekiliyor. Sayın Ge
neral Seyfi Düzgören bunu selâhiyetle söyle
mişlerdir. Çünkü bu teşkilâtı ilk önce kendileri 
kurmuşlardır . Komutanından erine kadar ora
da çalışanlar geceli gündüzlü bir çok mahru
miyetler içinde çalışmaktadırlar. İskenderun'dan 
ta İran hududuna kadar olan kısım dümdüz 
bir yerdir. Onun için buralarda kaçakçılık faz
la oluyor. Bilhassa 1929 daki Hami Tarife Kanu
nu yapıldıktan sonra memleketimize kaçak eş
ya bir sel halinde girmeye başlamıştır. Ondan 
evvelki Tarife Kanununa göre bu gibi eşyalar ko
laylıkla girebiliyordu. İşte bu kaçakçılığa mâni 
olmak için askerî teşkilât yapılması zarureti 
hasıl oldu. Bu teşkilât o günden bu güne ka
dar devam ediyor. Bütçe komisyonundaki ar
kadaşlarım bendenize bu teşkilât hakkında bir 
tasavvurunuz var mıdır diye sormuşlardır. E-
sas itibariyle Hükümet programında da muha
faza teşkilâtımızı kuvvetlendireceğimiz vaadi var
dır. Ye bunun üzerinde de çalışmalarımız vardır. 
Bu konu üzerinde Avrupalını muhtelif yerle
rinde bilhassa bize benzer yerlerinde, meselâ 
İspanyada, Belçikada, Fransada vesair yerler
deki teşkilât nasıldır diye incelemeler yaptır
maktayız. Yaaka evvelce yapılmış bazı tetkik
ler vardır. Fakat son yıllarda alınmış olan va
ziyeti tesbit etmeği faydalı gördüğümüz için 
incelemelerimizi yapmaktayız, önümüzdeki sene 
içinde bu tetkikatımızın neticesini Hükümete bir 
tasarı halinde takdim edeceğim. Ye bu suretle 
bu işe bir veçhe vermeği düşünüyoruz. O vakit 
müzaheretinizi ayrıca rica edeceğiz. 

Sayın General hudut bölgelerinde bulunan 
subay ailelerinin mesken ihtiyacından bahis 
buyurdular . Böyle bir kanunumuz vardır. Fa
kat kâfi derecede olduğunu söyliyemem, nok
sandır. Bu sene bu iş için bütçemize bir mil
yon lira kadar koymak istedik fakat bütçemi
zin malum olan vaziyeti dolayısiyle bu para 
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100 000 liradan ibaret kalmıştır. Fakat bunu 
bu şekilde bıraknııyacağız, arzettiğim gibi yeni ta
san ile, yeni vaziyetlere göre bunları takviye 
edeceğiz. 

Süvari kıtasının hayvan yemi meselesi, buna 
benzer başka bakanlıklarda teşkilâtları nazarı 
itibara alınarak ayarlanacaktır. 

Yedek subaylar için hazırlanmış olan tasarı 
vekiller heyetine sunulmak üzere hemen şurada, 
çantamdadır. Bunun üzerinde görüşeceğiz. 

Sayın arkadaşlar, Tekel Genel Müdürlüğü 
altı tekelin toplanmasından meydana gelmiş bir 
Genel müdürlüktür. 

En mühim mesele tütün meselesidir. Tütün 
meselesi arkadaşlarım, bu sene, tarihimizin gös
termediği derecede bir rakama vasıl olmuştur. 

Henüz tamamiyle sonunu alamadık fakat tah
minimiz 90 - 100 milyon kilo arasındadır. 

Arkadaşlarım tütüne tekrar geleceğim; 1861 
yılından itibaren Hükümet tütüne el koymuştur. 
On sene sonra borcumuz mukabilinde banker
lere verilmiştir, ondan bir müddet sonra da 
Düyunu umumiyeye geçmiştir ve ondan sonra 
da bildiğimiz gibi rejiye verilmiştir ve devam 
etmiştir. 1905 ile 1913 arasında Türkiye'de 
ekilmiş olan tütünlerden Devlet Hazinesine 
giren para miktarını arzedeceğim; 

Arkadaşlar; bu para 114 bin altından iba
rettir. Bugünkü 30 lira esasına göre hesap edecek 
olursak üç milyonu geçmez. Arkadaşlarım; 
bugün elimizde bulunan bütçe tasarısı içinde 
119 milyon lira gibi bir parayı tütün hasılatı 
vergisi olarak Hükümete vermekteyiz. 

Arkadaşlar; tütün meselesi, memleketin tek 
madde olarak en birinci maddesidir. Bunun 
üstünde bir maddemiz daha yoktur. Talih bi
raz lehimize çalışmaktadır. Bugün yalnız mem
leketimizin istihsali değil, civar komşularımız 
da dâhil olduğu halde, Yunanistan ve Bulga
ristan ve Şark komşularımızın tütün istihsal 
yekûnu üstündeyiz. Bundan sekiz sene evvel 
durum böyle değildi. Bir* büyük tütüncü dev
letin istihsalinin altında bir istihsalimiz vardı. 
Yunanistan 71 milyon istihsal ederken biz de 
41 milyon kilo idi. Tütünün para etmesi do-
layısiyle, mütemadiyen zeriyatı artmış ve bu 
sene 95 - 100 milyon kiloya yükselmiştir. Bu 
tütünlerin satılması meselesi, para etmesi me
selesidir; tütün yetiştiren komşu devletlerin 
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birçoğu bugün hali tabiilerine gelmemişlerdir. 
Yarın gelebilirler. Bu itibarla tütün meselesini 
birinci dâva olarak ele alıyoruz. 

Evvelâ piyasa meselesinden bahsedeyim. Ege 
bölgesi ençok tütün yetiştiren bölgelerimizden-
dir. Geçen sene 32 milyon istihsale mukabil 
bu sene 50 ilâ 55 milyon kilo olacağını tahmin 
ediyoruz. 

Karadeniz bölgesi 20 - 25 milyon kilo. Mar
mara ve diğer muhtelif yerler vardır ki, bu 
çevreye dâhildir, bunların hepsinin tutarı 90 -
100 milyon kilo arasındadır. 

Yukarıda da arzettiğim gibi Ege mmtakası 
bize fazla mahsul veren mmtakadır. Bura piya
sasını en ziyade Amerikalılar tutar. Ticaret Ba
kanlığı ile müştereken çalışıyoruz. Bu-sene ge
çen seneye nazaran tütün piyasasını daha 
erken açmak kararındayız. Bunu geçen gün 
ilân ettik. Ocak ayının 3 ünde Ege bölgesinde 
tütün piyasası açılacaktır. Bu, tamamen ter
tiplenmiştir, nasıl yapılacak fiyatları nedir, 
hazırlanmıştır. 

Arkadaşım Kula'dan bahis buyurdular. Her 
yer üzerinde ayrı ayrı durulmuştur, öyle ki, köy 
ve köyde de şahıslar üzerinde durulmuştur. Çe
tin ve samimi görüşmelerimiz olmuştur, plân
larımız hazırlanmıştır. Birkaç güne kadar Ti
caret Bakanı arkadaşımla ilân edeceğiz. 

CEMİL BÎLSEL (Samsun) — Karadeniz'de 
ne zaman açacaksınız? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TAHSÎN 
COŞKAN (Devamla) — Ege'yi bitirdikten son
ra, tahmin ederim ki, Şubat ayı içinde mümkün 
olacaktır. 

CEMİL BİLSEL (Samsun) — Geçen sene 
daha evvel açılmıştı. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TAHSÎN 
COŞKAN (Devamla) — Hayır efendim, daha 
erkene alacağız. 

O havali tütününün en çoğunun alıcısı Te
kel dir. Karadeniz'in, Marmara'nın istihsali
nin, aşağı yukarı, % 50 sinden fazlasını Tekel 
alıyor. Fakat Ege mıntakasmdan Tekel İdare
sinin aldığı miktar daha azdır. Bunlar Şark 
tütünlerini yalnız Tekel İdaresi almak
tadır. Bu itibarla Ege, Marmara ve Şark tü
tünleri satışlarının açılma müddeti geçen yıl
lara nazaran daha evvele alınmış olacaktır. 
Hepsinin üstünde hassas olarak durmaktayız. 

Arkadaşlarım; memlekette tütün 1 200 000 
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dekar üzerinde ekilmektedir. Bununla iştigal 
eden 220 000 aile vardır ve memlekete bu yüz
den giren paranın miktarı aşağı yukarı 400 
milyon liradır. Binaenaleyh üzerinde nekadar 
hassas dursak yeridir. Bunun için evvelâ Ens
titülerimizle tütün hastalıklariyle mücadele 
için lâzım gelen tedbirleri alınmakta, fidelik
ler ve tütün bölgelerinde ayrı ayrı istasyonlar 
açmağa karar vermiş bulunmaktayız. 

Memleketten mümkün olduğu kadar fazla 
mamul sigara göndermek dahi Hükümetin ar
zu ve emelidir. Hususi kanununa göre Tekel 
İdaresi memlekette tütün satmalır, sigara ya
par, dahilde satar, harice de gönderir. Bu se
ne bir vatandaşa müsaade verdik, memleket 
dahilinde sigara yapıp istediği yere göndere
cektir. Tabiatiyle bu fabrika Hükümetin kon
trolü altında olacaktır. Başka müracaat eden
ler de olursa onlara da müsaade vereceğiz. Faz
la mamul sigara ihraç etmek Tekel İdaresinin 
gayesi ve emelidir. 

Arkadaşlar: bu sene aldığımız bir salâhi
yet kanuniyle 50 milyon liralık bir ödenek ka
bul buyurmuştunuz. Bu ödeneğin kullanılma
sının başında, sigara fabrikası gelmektedir. 
Halen elimizde 6 fabrika vardır. Bunların ye
kûn imalâtı 17 - 18 milyon kilodan ibarettir. 
Memleketin ihtiyacı bunun üstündedir. Mem
leket ihtiyacı ancak fazla mesai ile karşılanmak
tadır. Kurmak istediğimiz bu sigara fabrikası 
için 18 milyon lira tahsisat ayrılmıştır. Ayrı
ca şarap meselesi vardır, kibrit meselesi var
dır. Bu fabrikaların biranevvel kurulması için 
İngiltere'ye, Amerika'ya heyetler gönderdik, 
bu heyetler tetkiklerini ikmal edip memlekete 
dönmüş bulunuyorlar. Dosyalarımız hazırdır. 
önümüzdeki ay içerisinde büyük sigara fabri
kasının esaslarını ecnebi firmalarla görüşüp bir 
iki sene içerisinde dünyanın en güzel fabrikası
nı kurmuş olacağız. 

Arkadaşlarım, dünyanın birçok yerlerinden 
sigara istenmeğe başlamıştır. Nitekim birkaç 
gün evvel bir ecnebi firma Tekel İdaresinden 
Avrupa'nın muhtaç olan bir bölgesi için olduk
ça mühim miktarda sigara talebinde bulunmuş
lardır. 

Arkadaşlarım temas buyurmadılar amma 
bendeniz arzedeyim : Sigaralarımızda noksan
lıklarımız vardır arkadaşlar. Fabrikalarımız 
eskidir. 60 sene evvel kurulan fabrikalar bu-
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gün ömrünü tabiatiyle ikmâl etmiştir. Bunlar
la iyi sigara yapmanın imkânı güçtür. Ancak 
bu güçlükleri yenmeğe çalışıyoruz. Bir sigara 
kâğıdı meselesi vardır. Bunları birbirine bağ
lıyarak bir kül halinde hepsini nazara almış ve 
üzerinde çalışmakta bulunuyoruz. 

Trabzon Milletvekili arkadaşım Trabzon'da
ki işletme yerinden ve depolardan bahsettiler. 
Bir memlekette tütün dâvası ele alınınca A dan 
Z ye kadar bütün şeyini tertiplemek lâzımdır. 
Bu tertiplenmiştir. Bunların başında yalnız 
fabrika değil, isletme yerleri, depolar vardır. 
İsi eme yerleri âdeta fabrika demektir. Depolar 
muntazam olmazsa, iyi bir tütün ihracına im
kân olmadığı gibi, o tütünlerden iyi bir sigara 
yapmağa da imkân yoktur. Bunun için bir ta
sarı hazırlanmıştır. 25 milyon lira sarfını is
tilzam edecektir, yakında Yüksek Meclise, yük
sek heyetinize sunulacaktır. Bu 25 milyon li
rayı senelere taksim edeceğiz ve senede 5 mil
yon lira harcamak suretiyle memleketin tütün 
bölgelerinde depolar ve işleme yerleri yapaca
ğız. 

Arkadaşlarım, Rize Milletvekili arkadaşım 
Doktor Fahri Kurtuluş Pazar'daki puro tütü
nünden bahsettiler. Birkaç senedeııberi burada 
puro tütünü ziraatına başlanmıştır. Bizim mem
leket dahilinde sarfettiğimiz miktar 16 - 17 bin 
kilo tütündür. Halbuki oradan elde edilen tü
tün miktarı bunun çok üstündedir ve mütema
diyen de artmaktadır, vaziyet şöyledir: 1944 
yılında 1.1 köyde ekilirken 1945 yılında 48 köy
de ekilmeye başlanmıştır. 1944 de 32 ekici var
ken .1945 de 1178 ekici olmuştur. Ekim sahası 
15 hektarken 149 hektara çıkmıştır ve müte
madiyen de yükselmektedir. Fakat henüz ye
ni olduğu için bunu harice göndermenin imkâ
nını bulamadık ve nihayet memlekette sarfedî-
len miktar da malûm olan miktardadır. Yal
nız şunu arzedeyim ki, son haftalarda Pazar 
tütünlerinden, yeni purolar yapmıya başladık 
ve bazı Devletler rejileriyle de bunu yaprak ha
linde göndermek için temastayız. Ümidimiz 
kuvvetlidir. Yalnız biraz sabırlı olmak lâzım
dır. Ekici ile idareciler arasında, ahenkli çalış
mak lâzımdır. Yoksa yüz binlerce kilo püro-
îuk tütün yetiştiripte bunlar elimizde kalırsa 
bunu diğer tütünlere karıştırmağa da imkân 
yoktur. 

Arkadaşlarım, bir de Burdur Vilâyetinin 
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Bucak Nahiyesinde Virjinya tütünü zeriyatma 
başlanmıştı. Bugünkü istihsal miktarı da 300 
bin kiloyu geçiyor. Fakat bunun memlekette 
inkişaf edeceğinde ümidimiz azdır. Bunun tah
didine doğru gideceğiz. 4 

Sizleri yormaktan çekmiyorum. Onun için 
bunlar üzerinde fazla durmadan içkilere geçi
yorum. 

İçkiler bu memleketin ta eski tarihindenberi 
olan, Düyunu Umumiyeye şuraya buraya veril
miştir. 1862 tarihine kadar muhtelif safhalar 
geçirdikten sonra nihayet devrimize intikal etti, 
bir aralık Polonyalılara verildi. En nihayet 
Tekel Umum Müdürlüğüne intikal etti. 

tspirtolu içkiler dediğimiz zaman. bunun 
muhtelif nevileri vardır, şarap, rakı, bira, is
pirto, likör vesaire. 18 çeşit likör yapmaktayız. 
Bunlar beynelmilel piyasada beğenilmektedir, 
beğenilmiyenleri de vardır. Bunların noksan
larını ıslah etmeğe çalışıyoruz. 

Arkadaşlar, rakı meselesine geliyorum. Bu 
mesele günün mevzuudur. Gecen seneden bu 
seneye kadar bir milyon litre rakı sarfiyatı 
azalmıştır. Bundan memnun olmak lâzımdır. 
Birçok doktorların raporları, müşahedelerimiz 
vardır. Buna mukabil çeşitli ispirtolarımızın 
sarfiyatı çoğalmıştır. Renkli ispirtoların sarfi
yatı çoğaldı, görüyoruz ki, bu ispirtoları alıp 
muhtelif surette süzüyor ve içiyorlar. Bu. sıh
hati umumiyeyi ihlâl eder mahiyettedir. Bunun 
için rakı üzerinde, o kadar değil, fakat bir 
miktar indirme yapmak kararındayız. Maliye 
Bakanı ile görüştük. Sebebi; sarfiyatı çoğalt
mak, varidat temin etmek değildir. Eğer bir 
gün rakı kalkıp ta onun yerine hafif ispirtolu 
içkiler kaim olursa memnun olacağız. Şaraba 
ve biraya ehemmiyet veriyoruz. Filhakika şa
rap ve biranın sarfiyatı çoğalmıştır. Fakat bu. 
rakının yerine kaim oluyor demek değildir. Bi
naenaleyh rakı memleket için mühim bir mese
ledir; bunun için de kararlar almış bulunu
yoruz. 

Bira meselesine temas edeyim: Bira meselesi 
de bilirsiniz ki, bir şirketten Hükümete intikal 
etmişti. Bomonti Şirketinden. Bunun, 50 - 60 
senelik bir tarihi vardır. Fakat alımından iti
baren Orman Çiftliğr Fabrikasmdaki fabrika 
ile birleşerek çalışmaktadır. Bugün istihsali 18 
milyon litreye çıkmıştır. Fakat halkımızın ih-
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tiyacına cevap vermek bizim için imkânsız ol
maktadır. Komşu Devletlerden de istekler var
dır. Hiç birisine vermiyoruz. Ancak bir anlaş
ma ile İrak'a ve Kıbrıs'a bir miktar verebiliyo
ruz, bu da kâfi gelmiyor. Yeni tesislerimizle 
bu istihsali 4 - 5 sene zarfında 17 milyondan 35 
milyona çıkaracağız. Biralarımız da hakikaten 
güzeldir. En geç önümüzdeki aydan itibaren 
faaliyete geçeceğiz. 

Arkadaşlar, şarap meselesine gelince: Bu se
nenin temmuzunda Fransa'da Beynelmilel bir 
Şarap kongresi oldu. Bu kongreye ilk defa iş
tirak ettik ve Beynelmilel Şarap Ofisinin âzası 
olduk. Amerika da dâhil olduğu halde bizim 
bazı şaraplardan 2 - 2,5 milyon litre istenil^ 
mektedir. Bu kadar şarabı göndermek için bir
kaç şartın husul bulması lâzımdır. Evvelâ ev
safının uygun olması, fiyatlarının uygun ol
ması ve bir rk; göndermek imkânlarının hâsıl ol
ması. Sayın Manisa Milletvekili arkadaşım, İz
mir'de üzümün ucuz olduğundan bahis buyuru
yorlar. Arkadaşlar Ticaret Bakanlığı izmir'de 
üzüme 25 kuruş verirken Tekel Genel Müdürlü
ğünün 7 kuruş vermesi arasında bir tezat görü
yor. Bu öyle değildir. Yalnız biz yapacağı
mız şarapları şarap ihraç eden memleketler ma
liyetinde yapabilmek için onu elbette ucuza 
çıkarmamız lâzımdır. Yalnız şunu söyliyeyim 
ki, tzmir Milletvekilleri olan arkadaşlar bilir
ler, İzmir şarapçılığı meselesini yerinde tetkik 
etmek ve görmek lâzımdır. Her temmuz ve 
ağustos ayında şaraplık üzüm daima ucuz 
olur. Amma bu üzümü ucuza almayınız, yarın 
sizin bu fiyatınızı görürlerse herkes te almak 
ister, yollu müracaatlar oldu. Ticaret Bakan-
lığiyle mutabık kalarak aradaki fark ne ise 
7 - 8 kuruş bunu öderiz dedik. Fakat bu ahval 
ve şerait senelerce devam edecektir. Bu şerait 
altında bulunan bir yerde şarapçılık yapılabilir 
mi? Binaenaleyh bunu tertipliyeeeğiz. 

Şarap imali meselesinden bahis buyurdular. 
Memleketi Trakya, Ortaanadolu, Ege, Maraş 
ve havalisi Elâzığ ve havalisi olmak üzere beş 
bölgeye ayırmış bulunuyoruz. Buralarda bü
yük kavlar yapacağız. Zaten şarapçılık, üzü
mü sıkıp lâzım gelen ameliyeyi yaptıktan sonra 
kavlarda saklamak ve muamele etmektir. Üzüm 
kilometrelerce yerden getirilirse bozulur. Onun 
için her bağ bölgesinde ayrı, ayrı şaraphaneler 
yapmak zorundayız. 
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YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 

— Yeniden tetkikte mi bulunacaksınız? 
GÜMRÜK ve TEKEL BAKANI (Devam

la) — Plânlarımız hazırdır. Yalnız îzmir 
bölgesinde yerine gidip tetkiklerde bulunacağız. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Alınmış olan üzümlerden bahsediyorum. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TAHSİN 
OOŞKAN (Devamla) — Söylediği gibi 20 ku
ruş meselesi yoktur. 7 ile 9 kuruş arasındadır. 

Arkadaşlarım şarap meselesinde bir de fı
çı dâvası vardır. Fıçı olmıyan yerde şarap ihraç 
edilemez. Eğer biz bu sene 7 - 8 milyon litre şa
rap alacak fıçı yapamazsak şarap ihraç edeme
yiz. Bunun için tertiplerimiz vardır. Bu sene 
üç yerde fıçı fabrikası yapmak kararındayız, 
önümüzdeki sene alacağımız tahsisatla bunu ya
pacağız. 

Şarap meselesinde bir iki rakam da arzet-
mek istiyoum. Memleketimizde istihsal edilen şa
rap miktarı 20 - 25 milyon litredir ki, en çok 
bağı olan memleketimiz için 20 - 25 milyondan 
ibaret olan şarap istihsalleri kıymet ifade et-
miyecek kadar azdır. Memleketimizde 4 - 5 
hususi âmil vardır. Onlarla Tekelin yaptığı şa
rap arzettiğim miktarı geçmemektedir. Yal
nız bir iki devletten bahsedeceğim. Bulgaris
tan, harb görmüş bir memleket olmasına rağmen 
80 milyon litre ilâvesiyle harb senelerindeki is
tihsali 280 milyon litreye çıkmıştır. Yunanis
tan kuru üzüm ihraç eden bir memleket olup 
400 milyon litre kadar şarap yapmaktadır. Onla
rın bağ miktarı bizden çok azdır. Bir defa daha 
arzetmiş idim, Cezair, aşağı yukarı memleketimiz
den 300 000 dekar daha az bağı olduğu halde 
istihsal ettiği şarap miktarı iki buçuk milyar 
litredir. Pransadan bahsetmiyeceğim, 7 milyar 
litreyi bulacaklardır. Lüksenburg denilen ufak 
memleketto şarap istihsali oldukça yüksektir, îs-
viçre de böyledir. Hulâsa arkadaşlar hangi ba
kımdan bakılırsa bakılsın bizim şarapçılığımız 
henüz ilk kademededir. Yalnız yaptığımız şarap
ların beynelmilel muhitlerde beğenildiğine dair 
elimizde raporlar vardır. Bu tabiatın iklimin bi
ze vermiş olduğu mümtaz bir nimettir. Ümidi
miz vardır, şarapçılığı atiyen memleketin tütün
cülüğü kadar büyük bir hale çıkaracağız. (Kâ
fi kâfi sesleri) 

Dr. SAlM ALÎ DİLEMRE (Rize) - - Bir 
sual soracağım, bu pazarda çıkan puro tütünü 
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için zannedersem Çekoslovak'lardan, bir de 
Avusturya'dan geldiler, iyice bilmiyorum ya, 
Bunların eski imalâthaneleri vardır, ta Antiller-
de çıkan Giranbaha puro tütünü, bizim mem
leketimizde bu kadar suhuletle neşvünema bu
lan ve diğer memleketlerde yetişmiyen bu puro 
tütünü için sizden ayrıca himmet bekliyoruz 
ve buna ihraç yeri aramanızı istiyoruz. Çünkü 
bu bizim ummadığımız, aklımıza gelmiyen bir 
devlettir. Puro tütünü. Yaprağının boyu sek
sen santim. Aldım; getirdim efendim. Ve bun
lar kemali süratle neşvünema buluyorlar. Bu 
biraz hafif tutulmuş gibi geliyor bana. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TAHSİN 
COŞKAN (Kastamonu) — Sayın doktorum; 
bu hususu biraz evvel arzettim. Bunda büyük 
bir istikbal görmekteyiz. Fakat ayarlı gitmi-
ye de mecburuz. Bazı devlet rejileriyle temas
tayız. Bunu tertipsiz yapacak olursak ve va
tandaş elinde 600 - 800 bin kilo puro tütünü 
kalırsa durum çok güçleşir. 

Arkadaşlarım; biraz da kısaca ticareti ha
riciyemizden bahsedeyim. (Kâfi, kâfi sesleri; de
vam, dinleyelim sesleri, alkışlar). 

Arkadaşımın çayı kaldı. Emin olsunlar ki, 
bu çayın da üzerindeyiz (Alkışlar). 

BAŞKAN — Tümü üzerindeki konuşma 
bitti. 

Bölümlere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Bölümlere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

B. Lira 
687 Bakan ödeneği 5 320 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
688 Aylıklar 3 898 700 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
689 Hizmetliler ücreti 150 960 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
690 Geçici hizmetliler ücreti 12 319 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
691 Geçici tazminat 53 736 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
692 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 243 700 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

693 Merkez büro giderleri 58 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir, 
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B. 
694 

695 

696 

697 

698 

699 

700 

701 

702 

703 

704 

705 

706 

707 

708 

709 

710 

711 

712 

iller büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kira karşılığı 
BAŞKAN — Kabal edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı kanun gereğince ya-
paılacak tedavi giderleri ve 
yollukları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Taşıma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Gümrük idareleri giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Gümrük ambarlarında kaybo
lan eşya tazminatı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Genel Muhasebe Kanununun 
48 nci maddesini ilgilendiren 
giderler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yapı ve onarma işleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kurs giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tartı aletleri alım ve onarma 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kitap ve dergi karşılıkları ve 
yazma ve tercüme ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Staj giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4644 ve 4805 sayılı kanunlar 
gereğince verilecek emekli ke
seneği karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
122 000 

20 000 

144 296 

21 000 

11 000 

274 256 

45 000 

35 000 

10 000 

27 101 

300 

103 100 

31 000 

24 540 

3 000 

13 900 

13 300 

213 694 

2 500 

B. Lira 
713 Geçen yıl borçları 5 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
714 Eski yıllar borçları 2 250 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
715 Aylıklar 5 789 342 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
716 Hizmetliler ücreti 588 110 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
717 Geçici hizmetliler ücreti 11 440 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
718 Geçici tazminat 24 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
719 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 564 690 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

720 3779 sayılı kanun gereğince 
erbaşlara verilecek para mü
kâfatı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

721 Büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

722 Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

723 Telefon ve başka haberleşme 
ücret ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

724 Kira karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

725 Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

726 4598 sayılı kanun gereğince 
yapılacak tedavi giderleri ve 
yollukları 16 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

727 Muayyenat 3 052 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

728 Süel gereçler 805 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

729 Harb gereçleri ve teçhizat gi
derleri 283 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

730 Ecza ve sağlık gereçleri gi
derleri 30 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

731 Veteriner ecza ve gereçleri gi
derleri 3 400 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

500 

49 000 

12 000 

12 000 

55 000 

144 500 
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B. Lira j 
732 Hayvan satınalma ve tazmini 8 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. I 
733 Taşıma giderleri 130 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. | 
734 Kara taşıtları ve deniz muha

faza vasıtaları giderleri 1 128 996 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

735 Haber alma giderleri 50 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

736 Yapı ve onrama giderleri 100 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

737 Kurs giderleri 43 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

738 Vazife esnasında ölen subay, 
er, memur ve hizmetlilerin teç
hiz ve tekfin ve kabir yapma 
giderleri 560 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

739 1615 sayılı kanun gereğince 
verilecek yemeklik karşılığı 25 000 . 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

740 3944 sayılı kanun gereğince 
verilecek hayvan yem karşılığı 40 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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741 

742 

743 

744 

745 

Lira 
4644, 4805, 4806 ve 4807 sayılı 
kanunlar gereğince ödenecek 
emekli keseneği karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mahkeme genel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Sigorta ve analık primi kar
şılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

300 000 

20 000 

3 500 

15 000 

5 800 

BAŞKAN — Efendim, Tekel Umum Müdür
lüğü bütçesinin tümü de konuşulmuştur. Başka 
söz istiyen olmadığına göre Bütçe Kanun Tasa
rısının maddelerine geçilmesini oyunuza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Mad
delere geçilmiştir. 

Vakit gecikmiştir yarın saat 10 da toplanıl
mak üzere birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 20,35 

»&<( 

DÜZELMİŞLER 

Bu Tutanak dergisine bağlı 41 sayılı Basmayazınm 61 nci saiıifesindeki R - cetvelinin 5 nci mad
desinin 7 ve 9 ncu fıkraları kaldırılacak ve öteki numaralar ona göre devam edecek. 

Ayrıca 8 nci fıkradan sonra aşağıdaki maddeler eklenecektir. 
M : 6 Spor giderleri 

3530 sayılı Beden Terbiyesi kanunu hükümlerine göre yapılacak ödeme ve sair giderler bu ter
tipten ödenir. 

M : 7 Temsil giderleri 
Bu ödeneğin kullanma yetkisi Genel Müdürlüğe aittir. İdareyi ilgilendiren kongreler münase

betiyle veya mubayaa için gelen mütahassıs ve tüccarların ağırlanması için ihtiyar olunacak mas
raflarda bu tertipten ödenir. 

B : 7 Kira karşılığı 
Hesap organizasyonunda kullanılacak makinalarm kirası bu tetibe dâhildir. 

»&<i 

T. B> M, M. Ba$%m$vi 
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Tekel Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanunu tasa
rısı ve Bütçe Komisyonu raporu (127) 

2\ C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 30 . IX . 1946 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71/644, 
6/2313 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Katma bütçe ile idare edilen Tekel Genel Müdürlüğünün, Bakanlar Kurulunca 30 . IX . 1946 ta
rihinde Büyük Millet Meclisine sunulması kararlaştırılan 1947 yılı Bütçe Kanunu tasarısının ge
rekçesi ve ilişiklikleriyle birlikte sunulduğunu arzederim. 

Başbakan 
R. Peker 

Gider bütçesi gerekçesi 

B. M. 

Birinci kısım — Aylık, ücret, ödenek, emekli ikramiyesi ve benzeri özlük haklar 

I — Ücretler 

1 Ücretler : 

1 Memur ücreti: 
4896 sayılı kanuna bağlı (1) işaretli ceevele göre verilecek ücretleri, 4598 sayılı kanun 
gereğince kadrosu müsait olmayan ve terfie müstahak memurlara verilen üst derece 
farklarını ve 1, 2 nci derece memurlara ödenecek tazminatlarla 4896 sayılı kanunun (8) 
nei maddesi mucibince yurt dışında fabrika, şube ve acenteliklerde istihdam olunan me
murlara hususi kanununa göre verilecek ücret zamlarını karşılayan bu maddeye geçen yıl 
ödeneğinden (5 367 363) lira fazlasiyle (11 164 563) lira konulmuştur. 

2 Hizmetliler ücreti : 
ilişik (D) işaretli cetvel ile teklif olunan kadroya göre verilecek ücret, ve yurt dışında 
fabrika, şube ve acenteliklerde istihdam olunacak hizmetlilerin hususi kanununa göre 
verilecek ücret zamlarını karşılamak üzere - aynı yardım, çocuk zamlarını ve bunlara 
ait vergilerin de ilâvesi suretiyle - bu maddeye geçen yıl ödeneğinden (953 837) lira falza-
siyle (2 674 457) lira konulmuştur. 

3 Geçici hizmetliler ücreti : 
3656 sayılı kanunun (9) ncu maddesi mucibince geçici işlerde istihdam olunan muvak
kat hizmetlilerin ücretlerini karşılayan bu maddeye (500 180) lira konulmuştur. 

( S. Sayısı : 4 1 ) 
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I I — Başka haklar 

Tazminatlar : 

1 Geçici tazminat : 
3656 sayılı kanun gereğince tesbit edilen kadroya göre Ankara'da vazife gören memurlara 
verilecek konut ödeneklerini karşılayan bu maddeye geçen yıl ödeneğindn (5 000) lira 
noksaniyle (28 000) lira konulmuştur. 

2 Kasa tazminatı : 
4896 sayılı kanunun (3) ncü maddesi mucibince paraya el koyan vezne memurlariyle 
kıymet muhafızlarına ödenecek kasa tazminatları karşılığı olarak bu maddeye (200 000) 
lira konulmuştur. 

özel kanunlar gereğince verilecek zamlar ve yapılacak yardımlar : 

1 Çocuk zamları 
özel kanununa göre memurlara verilecek çocuk zamlarını karşılıyan bu maddeye 
(327 070 lira fazlasiyle (741 000) lira konulmuştur. 

2 Yakacak zamları : 
4178 sayılı kanunun 9 ncu maddesi gereğince verilecek yakacak zamlarını karşılıyan bu 
maddeye geçen yılın aynı olarak (25 000) lira konulmuştur. 

3 Doğum yardımı : 
4598 sayılı kanun gereğince çocuğu dünyaya gelenlere verilecek birer maaş yardım tu
tarını karşılıyan bu maddeye - Kibrit İdaresinin ilhakı dolayısiyle - geçen yıldan 
(49 000) lira fazlasiyle (90 000) lira konulmuştur. 

ölüm yardımı : 
4598 sayılı kanun gereğince yapılacak ölüm yardımını karşılıyan bu maddeye - Kibrit 
İdaresinin ilhakı dolayısiyle - geçen yıldan (41 200) lira fazlasiyle (75 000) lira konul
muştur. 

İkinci kısım —• Yönetim giderleri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 

Büro giderleri : 

1 Kırtasiye : 
Bürolarda harcanacak her çeşit kırtasiye giderlerini karşılamak üzere - Kibrit İdare
sinin ilhakı dolayısiyle - bu maddeye geeçen yıl ödeneğinden (3 000) lira fazlasiyle 
(105 000) lira konulmuştur. 

2 Döşeme ve demirbaşlar : 
İdarehane ve satış depolarında kullanılmak üzere her çeşit demirbaş eşya, döşeme ihti
yaçlarını karşılayan bu maddeye - Kibrit İdaresinin ilhakı dolayısiyle - geçen yıldan 

• (38 000) lira fazlasiyle (120 000) lira konulmuştur. 

3 Aydınlatma : 
İdarehane ve satış depolarının aydınlatılması giderlerini karşılıyan bü "maddeye geçen 

ay ı l ın ' ayni olarak' (50*000) lira konulmuştur.' 

( S. Savısı : 41 ) 
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4 Isıtma : 
idarehane ve satış depolarının her türlü ısıtma giderlerini karşılıyan bu maddeye geçen 
yılın aynı olarak (140 000) lira konulmuştur. 

5 öteberi giderleri : 
İdarehane, büro ve satış depolarının idare masrafiyle 3530 sayilı kânun hükümlerine 
göre yeniden vücude getirilecek spor tesisleri ve bu işlerle ilgili diğer masrafları karşı
lamak üzere bu maddeye geçen yıldan (43 000) lira fazlasiyle (211 ÖÖ0) lira konulmuş
tur. 

Basılı kâğıt ve defterler : 
İdarehane ve satış depolarının her çeşit basılı kâğıt ve defterlerinin satınâlmması, ya
pılması ve idare matbaasında hazırlanması giderlerini karşılıyan bu bölüme - Kibrit 
İdaresinin ilhakı dolayısiyle - Geçen yıldan (5 000) lira fazlasiyle (105 000) lira ko
nulmuştur. 

Posta, Telgraf ve Telefon ücret ve giderleri: 

1 Posta ve telgraf ücretleri : 
Posta ve Telgraf idaresine verilmekte olan giderleri karşılıyan bu maddeye -geçen yıl
dan (2 942) lira noksaniyle (307 899) lira konulmuştur. 

2 Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri: 
idarehane ve satış depolarının telefon ve başka haberleşme ücret ve giderlerini karşılıyan 
bu maddeye - Kibrit idaresinin ilhakı dolayısiyle -'^eçen yıldsaı (1 965) lira fazlasiyle 
(80 000) lira konulmuştur. 

Kira karşılığı: 
idarece kira ile tutulan ve tutulacak olan bilûmum ebniyenin kira bedellerini karşılıyan 
bu bölüme - yeni inşa olunan binaların ve Koruma Kanunu şümulüne girmiyen mahal
lerde kira bedellerinin yüksekliği gözönüne alınarak - geçen yıl ödeneğinden (130 200) 
lira fazlasiyle (582 200) lira konulmuştur. 

Taşıt giderleri: 

1 Satmalına karşılığı: 
Taşıtların satmalınmasmı karşılıyan bu maddeye geçen yıldan (140 670) lira noksaniyle 
(288 080) lira konulmuştur. 

2 Onarma: 
Taşıtların esaslı onarma giderlerini karşılıyan bu maddeye geçen yılın aynı olarak 
(10 000) lira konulmuştur. 

I I - özlük olanlar 

Yolluklar: 

1 Sürekli görev yolluğu: 
Fabrika, depo, imal ve doldurma evleriyle tuzlalar âbında kalan memur'^e hizmetlilerden 
idari ve sıhhi sebeplerden dolayı bir yere nakledilenlerle idareye yeniden alınacak, sıhhi 
ve idari sebeplerle çıkarılacak, yaş tahdidine tâbi tutulacak veya emekliye ayrılacaklara 
kanun ve kararnamesine göre verilecek giderleri karşılamak üzere bu m a i ^ e ^ geçen yılın 
aynı olarak (150 000) lira konulmuştur. 

( 3. Suyısı ; 41) 
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2 Süreksiz görev yolluğu: 
Fabrika, depo, imal ve doldurma evleri ve tuzlalar haricindeki memur ve hizmetlilerden 
idari ihtiyaçlara binaen bir yerden diğer bir yere giçici olarak gönderilecek olanlarla 
hastalık ve izin gibi hallerde işlerin geri kalmaması için hasta ve mezun bulunan memur 
ve hizmetlilere vekâlet etmek üzere diğer bir mahalden gönderilecek vekillere kanun ve 
kararnamesine uygun olarak verilecek yol giderlerini karşılıyan bu maddeye geçen yıldan 
(15 000) lira fazlasiyle (265 000) lira konumutur. 

3 Müfettişler yolluğu: 
îdare müfettişlerine kararnamesine uygun olarak verilen yol giderlerini karşılıyan bu 
maddeye geçen yılın aynı olarak (130 000) lira konulmuştur. 

4 Yabancı memleketler yolluğu: 
Yabancı memleketlere gönderilecek müfettiş ve memurlara kararnamesine uygun olarak 
verilecek yol paralarını karşılıyan bu maddeye geçen yıl ödeneğinden (65 000) lira faz
lasiyle (75 000) lira konulmuştur. 

Giyecekler: 
Fabrika, imal evleri, tütün depoları ve tuzlalarla benzeri işyerlerinden gayri idarehane 
ve satış depolarının (R) cetvelinde gösterilen memur ve hizmetlilerine verilecek müfre
datı aynı cetvelde gösterilen giyecek eşya bedellerini karşılıyan bu bölüme geçen yılın aynı 
olarak (100 000) lira konulmuştur. 

Tedavi, yol ve başka giderler: 
Resmî veya hususi hastanelere yatırılan memurlar için ödenen hastane ücretleriyle bunla
rın yol ve başka giderlerini karşılamak ve 4598 sayılı kanun gereğince hazırlanan tali
matnamenin de tatbiki münasebetiyle bu bölüme geçen yıl ödeneğinden (8 000) lira faz
lasiyle (70 000) lira konulmuştur. 

üçüncü kısım —• Daire hizmetleri 

I — Sürekli olanlar 

Yapı, bina satmalına, demirbaş, makine ve tesisat işlerile bunların onarılmaları : 

1 Yapı, onarma ve bina satmalma işleri : 
1947 yılında lüzumlu görülecek idare, fabrika, tuzla, imal ve doldurma evleri, depo ve 
ikametgâh binaları yaptırılması, bunların yerleriyle arsa, bahçe ve binaların istimlâki 
veya satmalmması, mevcut binaların genişletilmesi ve onarılması giderlerini karşılıyan bu 
maddeye geçen yıldan (2 076 883) lira noksaniyle (4 308 831) lira konulmuştur. 

2 Demirbaş ve makine satmalma, kurma ve onarma giderleri : 
İdarenin bilûmum işletme yerlerindeki makine ve tesislerin yenilenmesi ve onarılması 
bedellerini, tuzlalarda yapılacak her nevi yeni tesis ve tevsileri karşılayan bu maddeye 
geçen yıldan (2 166 800) lira noksaniyle (535 200) lira konulmuştur. 

4898 sayılı kanun gereğince yeniden yapılacak fabrika imal ve doldurma evleriyle mev
cutlarının genişletilmesi giderleri . 
Hükümetçe onanacak programa göre fabrika, imal ve doldurma evleri yaptırmak, bunla
rın inşa edilecekleri yerleri istimlâk etmek veya satın almak mevcutları genişletmek, ve 
bunlara gerekli makine, alet ve araçlarla teçhiz vasıtaları satmalmak ve bu işler için ge
lecek yalara sâri mukavele akdedebilmek üzere bu bölüme (9 900 000) lira konulmuştur. 

( S. Sayısı : 41 ) 
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Deneme, ve arıtma savaş giderleri : 
Enstitüler Merkez ve taşra teşkilâtının araştırma, deneme ve inceleme işlerinin ve örnek 
dağıtma fidelikleri, örnek kurutma hangarlarının her çeşit giderlerini karşılıyan bu bö
lüme geçen yıldan (64 000) lira fazlasiyle (250 000) lira konulmuştur. 

Kaçağı önleme ve kovalama giderleri : 

Ekim ve yazma giderleri : 
3437 sayılı kanunla tahmil edilen tütün tahmin, yazma, tartma ve itiraz işleriyle diğer 
işlere ait giderleri karşılamak üzere bu maddeye geçen yıldan (10 000) lira noksaniyle 
(170 000) lira konulmuştur. 

Emanet ambarları : 
Ekici tütünlerinin korunması için tutulan ambar kiralarını ve bu uğurda yapılacak bil
umum giderleri karşılamak üzere bu maddeye geçen yıldan (49 000) lira noksaniyle 
(91 000) lira konulmuştur. 

Korunma ve taşıma giderleri : 
Kaçak eşyanın nakil, muhafaza ve imha masraflariyle zabıta ile müştereken yanılacak 
toplu hareketlerdeki yol masraflarını ve taşıt kiralarını karşılıyan bu maddeye (20 000) 
lira konulmuştur. 

Kaçakla uğraşma giderleri : 
Kaçakla gizli olarak yapılan uğraşma işleri için ihtiyar olunacak giderleri ve muhbirle
rin mükâfatlandırılması ve bunların zaruri masrafları için sarfolunacak paraları karşılı
yan bu maddeye geçen yılın aynı olarak (10 000) lira konulmuştur. 

Koruma ve tahsil memurlarının hayvan yem bedelleri : 
Kaçak takibatında istihdam edilecek atlı koruma ve tahsil memurlarına özel kanununa 
göre verilecek yem bedellerini karşılıyan bu bölüme (250 000) lira konulmuştur. 

1918 sayılı kanun ve ekleri gereğince yapılacak ödenekler: 
1918 sayılı kanunla ekleri hükümlerine göre hak edenlere verilecek peşin ikramiyelerle 
kaçak takibinde ölen veya sakatlananlara 2550 sayılı kanun gereğince verilecek tazminat
ları karşılamak üzere bu bölüme geçen yıl ödeneğinin aynı olarak (10 000) lira konul
muştur. 

Mahkme giderleri : 
idarenin leh ve aleyhinde açılan dâvalardan dolayı mahkeme ve icra harçları ve bu 
uğurda ihtiyar olunan sair giderleri karşılıyan bu bölüme geçen yıl ödeneğinden (15 880) 
lira noksaniyle (44 120) lira konulmuştur. 

Para taşıma giderleri : 
Ziraat Bankası veya posta havalesi olarak gönderilen paralar için verilecek ücretlerle bu 
hususta yapılacak sair giderleri karşılıyan bu bölüme geçen yıl ödeneğinden (13 000) 
lira fazlasiyle (433 000) lira konulmuştur. 

ikramiye : 
Tekel Genel Müdürlüğü teşkilâtına dâhil daimî memur ve hizmetlilerin vazifelerine karşı 
olan bağlılık ve gayretlerini teşvik için geçen yıl ödeneğinden (350 000) lira fazlasiyle 
(850 000) lira konulmuştur. 

( S. Sayısı : 41 ) 
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21 Genel muhasebe kanununun 48 nci maddesini ilgilendiren giderler : 

1 Geri verilecek paralar : ' 
Bu maddeye geçen yıl ödeneğinin aynı olarak (10 000) lira konulmuştur. 

2 Hükme bağlı borçlar: 
idare aleyhine mahkemelerce hükmedilmiş olup ta başka bölümlerde karşılığı bulunmıyan 
borçları ödemeğe mahsus olan bu maddeye geçen yılın aynı olarak (5 000) lira konul
muştur. 

I I --Geçici olanlar 

22 Kurs genel giderleri: 
Kursların giderlerini karşılıyan bu maddeye geçen yıldan (1 000) lira fazlasiyle (1 500) 
lira konulmuştur. 

I I I - Çeşitli olanlar 

23 4489 sayılı kanuna göre yurt dışına gönderileceklerin staj giderleri: 
Yabancı memleketlere staj için gönderilecek memurların ödenek ve yol paralarına ait olan 
bu bölüme - yeniden gönderilecek fen adamları da nazarı itibara alınarak geçen yıl öde
neğinden (25 000) lira fazlasiyle (40 000) lira konulmuştur. 

24 öğrenci ödeneği: 
idareye lüzumlu fen elemanları yetiştirmek üzere yerli ve yabancı memleketler üniversite
leriyle yüksek okul ve lise muadili ziraat okullarında okutturulacak öğrencilerin her türlü 
masrafları karşılığı olarak bu bölüme (25 000) lira konulmuştur. 

25 Yabancı uzmanlar: 

1 Ücretler: 
idarenin muhtelif kısımlarında bilgi ve hizmetlerinden istifade edilmek üzere getirilen 
ve yeniden getirilecek olan yabancı uzmanlara mukavelelerine göre verilecek ücretleri 
karşılıyan bu maddeye (4898) sayılı kanun gereğince yapılacak fabrikalar için getirti
lecek mutahassıslar da gözönüne alınarak geçen yıl ödeneğinin (130 590) lira fazlasiyle 
(155 000) lira konulmuştur. 

2 Yolluk ve başka giderler: 
Yabancı uzmanların yol ve başka zaruri giderlerini karşılıyan bu maddeye geçen yıl öde
neğinden (15 000) lira fazlasiyle (30 000) lira konulmuştur. 

26 Yayın, propaganda ve sergi giderleri: 
Bu ödenek memleket içinde ve dışında açılan sergi, fuar ve panayırlara iştirak etmek ve 
idaremiz tarafından satılan mamulât arasında iç ve dış pazarlarda satışının inkişafı iste
nilen mevaddm rağbetini artırmak ve tanınmasını temin için yapılacak her türlü rek
lâm ve neşriyat giderlerini karşılar. 
Harp yılları içinde millî olarak açılmış olan izmir Fuarının - harbin bitmiş olmasına bi
naen - milletlerarası olarak açılması muhtemel bulunduğundan buna ait masraflar da 
gözönünde tutularak bu bölüme geçen yıl ödeneğinden (90 000) lira fazlasiyle (200 000) 
lira konulmuştur. 

27 2921 sayılı kanun gereğince Tekel Tekaüt Sandığı payı: 
2921 sayılı Tekel Tekaüt Sandığı Kanunu ile kadroya dâhil daimî memur ve hizmetliler-

( S/ Sayısı : 41) 
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den yeni aylık tutarlarına göre kesilen % 5 lerin tutarı kadar bütçeye konulması ieabe-
den ödeneği karşılamak üzere geçen yıl ödeneğinden (365 876) lira fazlasiyle (688 851) 
lira konulmuştur. 

4250 sayılı kanun gereğince şarapçılara verilecek prim ve yapılacak başka giderler: 
4250 sayılı kanunun 16 ncı maddesi gereğince iyi şarap yapımını teşvik için âmiller ara
sında yapılacak müsabaka neticesinde muvaffak olanlara tesbit edilen esaslar dairesinde ve
rilecek mükâfatlarla mezkûr kanunun tatbikma ait diğer giderleri ve iyi yapmasını öğ
retmek üzere bu uğurda vukubulacak giderlerle merkezi Paris'te bulunan beynelmilel Şa
rap Ofisine iştirak giderlerini ve kira ile tutulan taktirhaneler icar bedellerini karşılıyan 
bu bölüme geçen yıl ödeneğinin aynı olarak (11 320) lira konulmuştur. 

Kaza sigortası: 
Barut depoları memur ve hizmetlilerinin kazaya karşı yapılan sigortaları için bu bölüme 
geçen yılın aynı olarak (1 250) lira konulmuştur. 

Dördüncü kısım - borçlar 

Geçen yıl borçları: 
Bu bölüme geçen yıl ödeneğinin aynı olarak (40 000) lira konulmuştur. 

Eski yıllar borçları: 

1942 - 1945 borçları: 
1942 - 1945 yılları zarfında tahakkuk edip te evrakı sarfiyesinin tekemmül ettirilmesin
den veya herhangi bir sebepten dolayı ödenememiş idare borçlarını karşılamak üzere bu 
maddeye geçen yıl ödeneğinden (25 000) lira fazlasiyle (50 000) lira konumuştur. 

1928 - 1941 borçları: 
1928 - 1941 yılları zarfında muvakkat sarfiyat ve müraselât hesaplarmdan sarfedildiği 
halde herhangi bir sebeple mahsubu yapılamamış paralarla zamanaşımına uğramamış 
borçların evrakı sarfiye ve müsbitelerine müsteniden tasfiye ve mahsupları yapılabilmek 
üzere 1946 yılı bütçesine (5 000) lira ödenek konulmuştur. Fakat eski senelere ait olan 
bu sarfiyat ve düyunun evrakı sarfiyelerinin temin ve tedarikindeki güçlükler hesabiyle 
1946 senesinde tamamen tasfiyesine imkân bulunamadığından bu borçların tasfiye ve mah
suplarına devam edebilmek ve Muhasebei Umumiye Kanunu mucibince zamanaşımını kes
miş bulunan 1941 yılı borçlariyle 2159 sayılı kanunun 7 nci maddesi hükümleri dairesin
de tuz memurlarına verilecek bir defalık tazminatları da nazarı dikkate alınmak sure 
tiyle bu maddeye geçen yılın aynı olarak (5 000) lira konulmuştur. 

1715 sayılı kanunun 8 nci maddesi gereğince kâğıt para amortismanı: 
1715 sayılı kanunun 8 nci maddesi gereğince Merkez Bankasına verilecek itfa karşılığı 
olarak gider bütçesi yekûnu olan (36 960 307) liranın % 1 nispetinde bütçeye (369 603) 
lira konulmuştur. 

Beşinci kısım - Yardımlar 

İşçilere, çocuk yuvalarına, Tekel mensupları Yardım Cemiyetine ve Tekel işçi tutum ve ko 
ruma sandıklarına yardım: 

İşçilere ve çocuk yuvalarına yardım: 
Fabrika, atelye, imal evi, doldurma ve yaprak tütün bakım ve işleme evleriyle tuzlalarda 

( S. Sayısı : 41) 
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. çalışan hizmetlilerle işçilere evlenme, cihaz, gebelik ve lohusalık, doğum, ücretli mezuni
yet, işten çıkarılma, hastalık, kaza, ölüm ve başka hallerde talimatnamesi hükümleri dai
resinde yapılan her türlü ödeme ve yardımlarla çocuk yuvalarının her çeşit giderlerini 
karşılamak üzere bu maddeye (227 946) lira konulmuştur. 

2 Tekel Mensupları Yardım Cemiyetine, îşçi Tutum ve Koruma Sandıklarına yardım: 
Lise ve yüksek mektebi bulunmıyan mahallerdeki memurlarımızın istedikleri nakillerin 
önüne geçerek iş istikrarını temin etmek, idareye yeni elemanlar kazandırmak gayesiyle 
Tekel Mensupları Yardım Derneği tarafından tesis edilmiş bulunan öğrenci yurtlarının 
devamını temin ve âzalariyle ailelerine ölüm, hastalık gibi hallerde yardımda bulunan bu 
derneğin yaşamasını sağlamak maksadiyle Tekel Mensupları Yardım Derneğine yapılacak 
yardımla işçilerimizin kendileriyle aileleri efradının hastalık, ölüm gibi yardıma muhtaç 
bulundukları hallerde kendilerine yardımda bulunmak maksadiyle kurulmuş bulunan -
statüleri Tekel Genel Müdürlüğünce tasdik edilen - işçi tutum ve koruma sandıklarına 
yapılacak yardımlar için bu maddeye (280 000) lira konulmuştur. 

34 Hastane ve hayır kurumlarına yardım: ' ° ~ 

1 İşçilere mahsus verem hastanesi ve dispanserlerine yardım: 
İstanbul sanayicileri tarafından münhasıran işçilere mahsus olmak üzere yaptırılmasına 
karar verilen verem hastanesi ve dispanseri giderleri için yardım olarak - verem savaş 
derneği makbuziyle ödenmek üzere - bu maddeye (27 000) lira konulmuştur. 

2 Çeşitli hayır kurumlarına yardım: 
Menafii umumiyeye hadim cemiyetlerle benzeri yardım teşekküllerine Türk gençliğinin 
inkişafına çalışan spor kulüplerine doğrudan doğruya veya tertip edilen müsamerelere 
ait bilet alınması suretiyle yapılacak yardım için bu maddeye (3 000) lira konulmuştur. 

Gelir bütçesi Gerekçesi 

. Tekeni Genel Müdürlüğünün 1947 yılı bütçesinin gelir kısmı (178 128 857) lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

Bu tahmin, içinde bulunduğumuz yılın (8) aylık satışları ve bu satışlarm geçen yıla nazaran 
takibettiği sayir, maliyet ve masrafların vasati bedelleri gözönünde bulundurularak tesbit edilmiştir. 

1946 yılı (8) aylık satışlarınm 1945 senesinin (8) aylık satışlariyle nukayesesi aşağıda göste
rilmiştir. 

1945 1946 
Nev'i Kilo-Litre Lira Kilo-Litre Lira 

Tütün 
Bira 
D. içkiler 
Tuz 
Barut 
Çay 
Kibrit 
Çakmaktaşı 

12 103 380 
11 090 592 

123 357 000 

467 132 
35 385 
322 594 

84 172 778 
5 757 903 
32 984 634 
5 145 065 
2 334 W7 
7 786 512 
3 538 500 

32 259 

11 351 816 
11 122 576 

118 065 

605 665 
36 780 
297 293 

81 060 804 
5 479 179 
29 437 733 
4 786 483 
3 279 401 
10 311 650 
3 678 000 

29 729 
( S. Sayısı: 41) 
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I — Tütün satışları 

Ocok 1945 - Ağustos 1945 ayları zarfında 12 103 380 kilo olan satış miktarı 1946 yılının aynı 
aylarında 11 351 816 kiloya düşmüştür. 

1946 yılı (8) aylık satış seyrine nazaran yıl sonunda satış miktarının 11 351 816/8 X 12 = 
17 027 736 kiloyu bulacağı anlaşılmakta olduğunndan 1947 yılı satışı 17 000 000 kilo olarak tah
min edilmiştir. Vasati 713 kuruş fiyatla tutarı 121 210 000 liradır. 

I I — Bira satışı 
1946 yılının 8 ayındaki bira satışları 11 122 576 litreyi bulmuştur. Geçen yıl satışları da göz-

önünde bulundurularak 1946 yılı satış yekûnunun 16 000 000 litreyi bulacağı hesaplanmakta isede, 
az alkollü içkilerin istihsal ve istihlâkinin artırılması idaremizin hedeflerinden biri olduğundan 
önümüzdeki yıl satışlarımız 20 milyon litre olarak tahmin edilmektedir. (20) milyon litrelik artışın 
temin edeceği hasılat (9 900 000) liradır. 

I I I — D. İçkiler satışı 
1945 yılında (32 984 634) lira olan 8 aylık satış 1946 yılında 29 437 733 liraya inmiştir. 

1946 yılı 8 aylık satış vaziyetine nazaran yıl sonunda satış tutarının 29 437 733/8 X 12 ~ 
44 156 600 lirayi bulacağı anlaşılmakta olduğundan 1947 satışları 44 500 000 lira olarak hesap 
edilmiştir. 

IV — Tuz satışları 
1946 yılının 9 ayında tuz satışları 142 629 tonu bulmuştur. Bunun sene sonunda 190 000 ton 

olacağına göre 1947 yılı için 195 000 ton hesaplanmıştır. Bu satışların tutarı 7 605 000 liradır. 

V — Barut satışları 
Barut tedarikindeki müsbet imkânlar neticesinde satışarm serbest bırakılacağı nazarı itibara 

alınarak 1947 yılı için 8 278 302 lira hesaplanmıştır. 

VI — Çay satışları 
Çay tedariki imkânları gözönünde bulundurularak 1947 yılı satışı 1 200 000 kilo olarak tahmin 

edimştir. Bu satışdan elde edilecek hasılat (15 900 000) liradır. 

VII — Kibrit satışı 
1945 ve 1946 satış seyrine göre 1947 yılı kibrit satışları 54 000 sandık tahmin edlmiştir. Bun

dan elde edilecek hasılat (5 400 000) liradır. 

VIII — Çakmak ve çakmaktaşı hasılatı 
1945 ve 1946 satış seyrine göre 1947 yılı çakmaktaşı satışları 430 bin aded tahmin edilmiştir. 

Bundan elde edilecek hasılat (43 000) liradır. 

IX — Kahve satışları 
Elde kalacak stok 1 000 000 kilo olarak tahmin edilmiştir. Bu satıştan elde edilecek hasılat 

(5 300 000) liradır. 

( S. Sayısı : 41) 
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Maliyet ve giderler 

I — Tütün 

Bir kilo tütün maliyetindeki muhtelif unsurların nibetleri şöyledir. 

Kuruş % 

Yaprak tütün 
Malzeme 
İşçilik 
Genel giderler payı 

Satış giderleri 

251 
51 
12 
16 

330 
68 53 

62 98 
12 80 
3 01 
4 02 

82 81 
17 19 

398 53 100 — 

A) Yaprak tütün mubayaa vasati fiâtları ve işleme ve bakım giderleri nazarı itibara alına
rak yapılmış olan tahmin neticesinde işlenmiş yaprak tütün maliyetinin (251) kuruş olacağı he
saplanmıştır. 

B) Malzeme : 

1945 yılında 35 kuruş tahmin edilmiş olan bir kiloya isabet eden malzeme bedeli yeni kur fi
âtları gözönünde bulundurularak 1947 yılı için 51 kuruş olarak hesaplanmıştır. 

C) İşçilik ve Genel giderler payı : 

1946 yılında kilo başına (12) kuruş hesaplanan işçilik ve (16) kuruş hesabedilen genel gi
derler payı 1947 yılı için aynen kabul edilmiştir. 

D) Satış giderleri : 

Satış masraflarının 32. 65 kuruşunu bey'iye 35. 88 kuruşunu da nakliye sigorta ve sair giderler 
teşkil eylemektedir. 

I I — Bira 
1946 yılı için 21. 62 kuruş olarak tahmin edilmiş olan bir litre bira maliyeti 1947 yılı için 24. 85 

olarak hesap edilmiştir. 

III — I). İçkiler 
Yapılan tahminler neticesinde vasati olarak 1947 maliyetlerinin 1946 yılı maliyetleri radde

sinde olacağı anlaşıldığından 1947 D. İçkiler maliyetinin satış hasılatına nispeti 1946 yılma naza
ran 8 santim noksaniyle % 29. 60 olarak hesap edilmiştir. 1946 yılında % 17. 50 olarak hesap 
edilmiş olan satış giderlerinin satış hasılatına nispeti de 1947 yılı için % 15. 64 olarak tahmin edil
miştir. 

IV — Tuz 
Tuz maliyeti 1945 yılı bilançosu gözönünde tutularak 1947 yılı için 0, 717 kuruş ve satış gider

leri de 1, 233 kuruş tahmin edilmiştir. 

V — Barut 
Maliyet bedeli satışın (% 58.91) ini teşkil etmektedir. Nakliye giderleri de (% 11.40) dır. 

( S. Sayısı : 41) 
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feir kilonun maliyeti 700 kuruş ve bir kiloya isabet eden satış giderleri de (125) kuruş olarak 
hesap edilmiştir. 

VII — Kibrit 
Beher sandık maliyeti 80 lira ve beher sandık başına isabet eden satış giderleri de 18. 52 lira he

sap edilmiştir. 

VIII — Çakmak ve Çakmaktaşı 
Beher Çakmaktaşı maliyeti 0. 25 kuruş ve bir adede isabet eden satış giderleri de 1.38 kuruş he

sap edilmiştir. 

IX — Kahve 
Bir kilonun maliyeti 150 ve istihlâk vergisi 300 kuruş, bir kiloya isabet eden satış giderleri 

de 55 kuruş olarak hesap edilmiştir. 

Satyldrın tahlili 

Kuruş 

Tütün : 
Satış Kilo 17 000 000 X 718 121 210 000 
Maliyet, bey'iye, nakliye 67 750 100 53 459 900 

26 658 200 

İçki : 
Satış 
Maliyet, bey'iye, nakliye 

Tua : 
Satış ton 195 000 X 
Maliyet, nakliye 

Barut i 
Satış 
Maliyet, bey'iye, nakliye 

3 900 

54 400 000 
27 741 800 

7 605 000 
3 802 500 

8 278 302 
5 820 490 

10 

( S. Sayısı : 

5 4ÛÛ ÖOÖ 
5 320 000 

43 000 
7 000 

:4i), 

3 802 600 

2 457 812 

Oay i 
Satış Kilo 1 200 ÖOÖ X 1 325 15 900 00Ö 
Maliyet, beyiye, nakliye 9 900 000 8 000 ÖOÖ 

Kibrit i 
Satış Sandık 54 ÖÖÖ X 10 00Ö 

Maliyet, bey'iye, nakliye 5 320 000 80 000 

Çakmak ve çakmaktaşı : 
Satış Aded 430 000 X 
Maliyet, bey'iye, nakliye 7 000 36 000 
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Kahve : 

Satış Kilo 1 000 000 X 530 5 300 000 
Maliyet, bey'iye, nakliye 5 050 000 250 00Ö 

Faiz ve amortisman, sabit kıy
metler sigortası vesair mas
raflar 
Haricî satış kârları 
Maliyete giren bütçe giderleri 

(B) Cetvelinde gösterilen satış kârları (Tekel geliri) 
Bütçe geliri 
Millî Savunma vergisi 

Bütçe giderleri 
Tayyare ve H. idareler hissesi 

Hazine hissesi 

Satış kârları yekûnu 92 744 412 

750 000 
2 505 880 

Tekel geliri) : 

3 350 00Ö 

3 255 880 

1 000 000 
84 478 565 

37 330 000 
3 598 857 

94 120 

92 650 292 

85 478 565 

178 128 857 

40 928 857 
V.... 

137 200 000 

(S . Sayın: 41) 



Rapor 
29 .XI . 1946 

1 - 1947 yılı bütçe tasarısının giderler kısmına umumi bir bakı§: 

Tekel idaresi giderleri için 1946 yılındaki 24 196 352 liraya mukabil 1947 yılı için 37 330 000 
liralık bir ödenek istenmektedir. 

Bahse mevzu ödenekleri gider çeşitlerine göre, personel masrafları, idare masrafları ve envestis-
manlar diye, geçen yılla mukayeseli olarak mütalaa ettiğimiz takdirde aşağıdaki gruplarda toplı-
yabiüriz: 

1947 1946 Fark 
T. L. % T. L. % T. L. 

I. 

II . 
I I I . 

Memur ücretleri 
Diğer ücret ve personel masrafları 
İdare masrafları 
Envestismanlar 

11 164 563 
6 237 488 
4 765 888 

15 162 111 

37 330 000 

29,9 
16,7 
12,8 
40,6 

100 

5 797 200 
4 429 675 
4 361 013 
9 608 464 

24 196 352 

23,9 
18,4 
18,-
39,7 

100 

5 367 363 
1 807 81i 

404 825 
5 553 647 

13 133 648 

Görüldüğü üzere artışlar 13 133 648 liraya baliğ olmakta ve bunun: 
Lira 

Personel masraflarına 7 175 176 % 54.6 sı 
İdari masraflara 404 825 % 3.1 » 
Yeni envestismanlarla onarmalara 5 553 647 ?/o 42.3 » 

13 133 648 
taallûk etmektedir. 

Bu artışların bölüm ve maddelere göre mucip sebepleri bütçe gerekçesinde izah edilmiş bulun
makla burada sadece toplu bir fikir verilmesine çalışılacaktır. 

a) Personel masraflarının, 1946 yılma nazaran % 70 kadar yükselişinde başlıca âmil; memurların 
genel olarak terfihi için tasarlanan yeni zamlarla, esasen 1946 yılında tatbik sahasına girmiş bulu
nan kanunlarla memurlar için sağlanan hakların icabettirdiği ilâvelerdir. 

Personel masraflarında başlıca mühim unsuru teşkil eden daimî memur ücretleri üzerinde yapı
lan inceleme şu neticeyi vermektedir: 

Vergiler 
T. L. 

Memurun eline 
geçen (tekaüdi-

ye aidatı dâhil 
% T. L. .% 

Gider tutarı 
T. L. % 

1946 yılında ücretler (aynı yardım 
dâhil) 1 124 769 100 
1947 yüında ücretlere ilâveler 2 316 381 205 

5 350 131 100 
2 373 282 44,3 

6 474 900 100 
4 689 663 72,4 

1947 tutarı 3 441 150 305 7 723 413 144,3 11 164 563 172,4 
( S. Sayısı: 41) 
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Cetvelin tetkikmdan anlaşılacağı üzere, vergiler dolayısiyle yapılan ilâvenin nisneti 205 ve 

versriler haricinde kalan kısma yapılan ilâvenin nispeti ise % 44,3 tür. Bu suretle % 72,4 halinde 
görülen artışın % 35.7 sini vergiler teşkil etmekte ve Hzine bakımından külfet fazlalığı %44.3 e 
inhisar etmektedir. 

b) İdari masrafların •% 10 kadar artışında, büro giderleri, kiralar, yolluklar gibi idari mas
raflarla 1715 sayılı kanuna göre ödenecek kâğıt para amortisman hisselerinin yükseltildi ödenek
leri bilhassa müessir olmuştur. 

c) Geçen yıla nazaran % 57.7 nispette büyük bir fark gösteren 15,1 milyon liralık yeni en-
vestismanlara gelince: 

4898 sayılı kanun gereğince yeniden yapılacak fabrika imal ve doldurma binalariyle eski
lerinin tevsi ve ıslahı için 9,9 milyon liralık bir sarfiyatın derpiş edilmesi ve buna mukabil de
mirbaş, makine ve taşıt mubayaaları ve yapı ve onarma prevülerinin geçen yıla nazaran azal
tılması neticesi bu gruptaki artış 5,5 milyon lira olmuştur, 

1947 yılı bütçe tasarısına konulan işbu 15,1 milyon liralık (*) yeni envestismanlarm, İdare
nin tesis programlarına uygunluğu yönünden yapılan incelemeler sonunda şu neticelere varıl
mıştır. 

1. — 4898 sayılı kanun gereğince ve bu hususta Bakanlar Kurulunca ittihaz 
nazaran beş yılda kurulacak olan: 

12 milyon kilo kapasitede sigara fabrikası 
12 milyon litre kapasitede bira fabrikası 
4 bin ton kapasitede malt fabrikası 

Ankara Bira fabrikasının 2 milyon litrelik tevsii 
istanbul Bira fabrikasının 1,5 milyon litrelik tevsii 

3 milyon litre kapasitede 4 aded imlâhane 
25 milyon kilo kapasitede şaraphaneler 

Şarap ve bira hususi nakil vasıtaları 
Kapsül ve kurubuz fabrikası 
Yardımcı malzeme fabrikası 
Av malzemesi fabrikası 
Kibrit fabrikası 

50,— > » 

Sözünü ettiğimiz tesislerden 1947 yılında yapılacak olanlar için etüde devam edilmekte oldu
ğundan, henüz bir program hazırlanmamış ve ancak bütçeye 1/5 nispetinde 10 milyon liralık 
bir tahsisat konulmasiyle iktifa edildiği anlaşılmıştır. 

Bu tahsisatın 100 000 lirası ecnebi mutahassıslar ücretleri-bölümüne alınmış ve bakiyesi ise 
üzerinde durduğumuz bütçenin 13 ncü bölümüne konulmuştur. 

2. — İdare binaları, tütün depoları, hastasane ve memur evleri yeni inşaat işleri ve onarma
lar için İdare ihtiyacı olarak tesbit edilen miktar 6 milyon lira iken bütçeye 4,3 milyon lîra ko-
nabilmiştir. 

Muhasebei Umumiye Kanununun 50 nci maddesinde, bütçeye mevzu tahsisatın nısfına kadar 
ertesi seneye sari taahhüde girilmesine cevaz verildiğinden programdaki işlerin mütaakıp yıla sira
yet kaydiyle karşılanabileceği düşünülmüştür. 

;ihaz olunan karara 

18 
8 
3,3 
1,7 
ı -
ı -

1 0 , -
- 5 
4 -
ı -
ı,-

- 5 

Milyon lira 
» > 
l» » 
> t». 
> > 
t» » 
» » 
\» > 
> t» 
t» » 
> > 
» > 

(*) Bunun 418 000 lirası demirbaş ve taşıt giderlerine aittir. 

( S . Sayısı: 41) 
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3. — Tesisat işlerinde 1947 bütçesine konan 535 bin liralık tahsisata mukabil 1,830 milyon 

liralık bir program hazırlanmış bulunmaktadır. Bu programa nazaran îdare bütçeye mevzu 535 
bin liralık tahsisatla Tuzlalardaki yeni tesisat bedellerini karşılıyabilecektir. Geri kalan 1,3 mil
yon liralık programda bira ve şarap fabrikaları ıda yapılacak tevsi ve ilâveler yer almış bulun
duğundan bu miktarın 4898 sayılı kanunla kabul edilmiş bulunan ve bütçede 9,9 milyon lira ola
rak yer alan tahsisatla karşılanabileceği derpiş edilmiştir. 

77 - 19İ7 yılı gelir tahminlerinin tetkik ve tahlili: 

1947 yılı gelir tahminlerinin tetkikmda bir taraftan bütçe tasarısında yer alan gelir nevilerinin 
geçen yılla mukayesesinin sağlanmasını ve diğer taraftan Tekel İdaresinin belli başlı iştigal mevzu
ları üzerindeki çalışmalarının aydınlatılmasını temin edecek bir yol takip ve iltizam olunmuştur. 

a) Umumi olarak 

1946 yılı bütçesinde gelir olarak gösterilmiş bulunan, 196 378 457 liraya mukabil 1947 tasarısında 
gelir 18 249 600 lira noksaniyle (% 9,29) 178 128 857 lira olarak tahmin edilmiştir. 

Geçen yıl ile mukayeseli olarak 1947 yılı bütçe gelir tahminleri, tarafımdan Yüksek Komisyonun 
tetkik ve tasvibine sunulan şekil ayrı bir sütunda gösterilmek üzere, şöyledir : 

2 aylık tah
mini (10 ay-

1946 10 aylık lık fiilî sey- 12 aylık 1947 
tahmini fiilî re göre) toplam tahmini 

Satış kârları 114 858 514 94 011 730 19 325 638 113 337 368 92 650 292 
Bütçe geliri 900 000 975 451 195 090 1170 541 1000 000 
Nâzım gelirler (savun
ma vergileri) 80 619 943 68 812 585 13 842 516 82 655101 84 478 565 

Toplam 196 378 457 163 799 766 33 363 244 197163 010 178128 857 180 356 282 

1947 yılı muhammen gelirinin, bir önceki yıla nazaran, düşük tesbit edilmiş olmasını; 

Kahve satışının 1947 yılında serbest bırakılması; 

1946 satış hasılatının tahminlere göre % 1,56 bir tenezzül kaydetmesi; 

Yeni yıl maliyetinde 7 Eylül 1946 kararları dolayısiyle husule gelecek değişiklikler 
gibi belli başlı faktörlerin gözönünde tutulduğunda aramak ieabeder. 

Her ne kadar bu faktörlere göre, muhammenatm daha düşük olması gerekir idi ise de çay ve ba
rut gibi maddelerin ithal imkânı karşısında, satışlarında umulan inkişaf bunu önlemiştir. 

b) Umumi olarak verilen bu bilgiden sonra Tekel İdaresi mamul maddelerinin her birine ait 
gelir tahminleri ve lüzum görüldükçe İdarenin bu sahalara taallûk eden çalışmaları aşağıda birer 
birer gözden geçirilmiştir. 

1. — Mamul tütün : 

1947 yılı satış miktarı, satış vasati fiyatı, satış hasılatı, maliyet bedeli, maliyet tutarı, satış 
masrafları ve nihayet satış kâr ı ; bu yönlerden 1946 yılı tahminleri ile 1945 yılı neticeleri 
ve 1946 yılının on aylık fiilî durumu ile bu aylardaki seyre göre iki aylık muhammen miktarlar 

1947 yılı 
için rapor
törün tek

lifi 

94 069 175 
1 000 000 

85 287 107 

( S. Sayısı: 4 1 ) 
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hep bir arada mütalâa edilmek üzere, tahmine tâbi tutulmuş ve aşağıdaki tablo bütün bunların 
rakamlarla ifadesini taşımakta bulunmuştur. 

Satış 
miktarı 

Küo 

Satış 
V.F. 

Kr. 

Satış 
hasılatı 

Lira 

Mali
yet fi
yatı 
Kr. 

Maliyet 
tutarı 
Lira 

Satış 
masrafları 

Lira 

Satış 
kârı 
Lira 

1946 yılı tah
minleri 18 300 000 700 128 100 000 313 57 279 000 11 741 280 59 079 720 
1947 yılı 
tahminleri 17 000 000 713 121 210 000 330 56 100 000 11 650 100 53 459 900 
1947 ye gö- . — . 
re fark — 1 300 000 +13 — 6 890 000+17 — 1 179 000 — 91 180 — 5 619 820 
1945 fiilî 
vaziyeti 17 858 678 719,84 128 554 875 320 57 147 770 12 053 523 59 353 582 
1946 yılı 10 
aylık fiilî 
durum 14 438 000 713 102 992 820 318 55 090 320 [*]11 872 137 56 628 363 
1946 yılı 2 
aylık fiilî 
muhammen 2 886 000 20 598 000 

17 324 000 123 590 820 
Raportörün 
Yüksek Ko
misyonun tas
vibine sunu
lan teklifi 17 324 000 713 

Yukarıki tabloda yer alan unsurlardan birinci derecede ehemmiyette olanlarının kısaca tahlili 
halinde söylenebilecek hususlar şunlardır: 

a) Satış miktarları : 

1945 yılında 17 838 000 kiloluk bir satış tahakkuk ettiğine göre bilhassa buna istinat etmesi ge
reken 1946 yılı gelir tahmininin 18 300 000 kiloluk bir satış esası üzerinden hesaplanması satışların 
1946 yılında da eski yıllar derecesinde munzam bir inkişaf kaydedeceğine fazla ümit bağlanmasından 
ileri gelmiş olsa gerektir. Nitekim 1946 yılının on aylık hakiki ve iki aylık tahmini satış durumu 
bu yılki satış miktarının 17 324 000 kiloyu pekde aşmıyacağını göstermektedir. 

Satış azalmasında; belli başlı faktörler olarak umumi mahsul durumunun bölgeler itibariyle 
nıütehavvil bulunması ve bu mahsulün satış suretiyle ilgili iştira kabiliyetindeki değişmeler, 
mamullerin nefaseti, kaçak durumu (hususiyle bazı tütünlerin güze kalması) satış hazırlığı ve teş
kilâtı gibi hususlar üzerinde durmak mümkündür.Nasıl ki, bahse mevzu âmilerin bir kısmı üzerinde 
alman tedbirler tesiri ile de son aylarda kayda değer bazı inkişaflar sağlanabilmiştir. 

1947 yılı tahminlerine gelince; 

Tasarıya 1946 yılının 18 300 000 kiloluk tahminine ve yine bu yılın on aylık katî neticesine ve 

[*] Satı§ masraflarına ait katî rakamlar henüz toplanmadığından 1947 Bütçe tasarı tahminine 
göre kiloda 68,53 kuruş hesabiyle gösterilmiştir. 

( S. Sayısı : 41) 



— 18 — 
ayların satış seyri nazara alınmak üzere yapılan iki aylık tahminine nazaran tahakkuk edeceği 
beklenen 17 324 000 kiloluk satışına mukabil 1947 yılı için ancak sekiz aylık fiilî satış netice
lerine istinaden 17 000 000 kiloluk bir satış derpişi etmiştir. Halbuki bir taraftan 1946 yılının 
daha aydınlatıcı olan on aylık fiilî neticeleriyle birlikte son aylardaki satış seyirlerini ve diğer 
taraftan memleketin 1946 yılı umumi istihsalindeki inkişaflı ve ihraç mahsullerinin değerini de 
dikkat nazarına alarak bir tahmin yapmakta isabet olsa gerektir. Filhakika yalnız 1946 yılı fiilî 
neticelerine ve son aylarda yükselme istidadını g'Jsteren satış seyrine istinaden bir tahmin ya
pılsa dahi tasarının derpiş ettiği 17 000 000 ki oyu 1946 yılının fiilî neticesinin ifade ettiği 
17 324 000 kiloya yükseltmede hiçbir ihtiyatsız ık ve nikbinlik mevzuubahs olmmak icap eder. 
kaldıki memleketin umumi istihsalindeki duru um îdare mamul âtı satışına müspet tesiri de bu 
tahmin konusunda ehemmiyetli bir unsurdur. Gerçek, memleketin 1946 yılı umumi istihsalinde 
göze çarpar bir bolluk mevcuttur. Para tahavvülü hakkında alman kararlarla bu bol istihsal mü
sait ve ekiciyi tatmin edici fiyatlarla satılmış ve satılmakta bulunmuştur. Üzüm, incir, fındık 
ve bakliyat gibi ihraç mahsulleri, hayvanat ve diğer mahsulâtı hayvaniye geçen yıllar fiyatla
rından bariz yüksek değerde satılmaktadır. Geıiş bir ekici kütlesini alâkalandıran tütün istih
salinin de değeriyle satılacağına şüphe edilme nek lâzımgelir. Hususiyle 1946 yılı umumi istih
sal ve satışındaki gelişmelerin müspet tesirleri daha ziyade 1947 yılma aksedeceği - nitekim 
1945 yılı umumi istihsalindeki noksanlığın menfi tesirleri 1946 yılı satışlarına müessir olmuştur -
cihetle geniş bir kütlenin iştira kabiliyetinin yükseleceğini ve bu suretle satışlrm da inkişafını 
kabul etmek icabeder. 

Hulâsa : Gerek 1946 yılı fiilî neticeleri ve aylık satış seyirleri ve gerekse sözü edilegelen du
rumun arzettiği hususiyetler ve imkânlar muvacehesinde 1947 yılı için, İdarenin ilgili ve yetkili 
elemanlariyle mutabık kalınarak, tarafımdan yapılan 17 324 000 kiloluk bir satış tahmini hattâ 
ehemmiyetli denebilecek derecede bir ihtiyat mülâhazasını ve geçen yıl olduğu gibi tahakkuku 
güç bir gelirin hesaplanmaması endişe ve düşün sesini taşımaktadır. 

b) Ortalama satış fiyatı: 

1944 fiilî satış fiyatı vasatisi 683 kuruş iken 1945 yılı fiilî durumun 719.84 olarak tahakkuk 
etmiş ve 1946 yılında ise 713 kuruşu bulmuştur. 

1944 yılma nazaran her iki yıldaki yükseklik keyfiyet bakımından aşağı kalite bazı çeşitlerin 
ihzarında mâruz kalman zorluklar dolayısiyle «sigara kâğıdı ve kola» müstehlikin daha aşağı 
nevilerden yukarı nevilere doğru geçmiş olmasivle izah edilebilir. 

Diğer taraftan miktar üzerine müessir bulunan iştira kabiliyeti yüzünden ortalama fiyat
larda da bir düşüklük beklemek lâzımgelirse de iştira kabiliyeti eksikliğinin ucuz sigara alıcıları 
zümresinde toplanmasından ötürü iştira kabili/eti noksanı vesati satış fiyatlarında bir yüksel
me şeklinde tecelli etmiştir. 

Netice olarak tasarıda teklif olunan 713 kuruşluk ortalama fiyatın uygunluğunu arzetmek 
isterim. 

c) Maliyet: 

Maliyetlerin ancak sene sonunda hazırlanması sebebiyle 1945 yılında fiilî maliyet 320 kuruş 
iken daha evvelki maliyetlere istinat edilmesi dolayısiyle 1946 yılı tahmini 313 kuruş olarak 
gösterilmiştir. 1946 yılı 10 aylık vaziyetine göretakdir edilen maliyet ise 318 kuruştur. 

Maliyetin 313 kuruştan 320 ve 318 kuruşa yükselişini yukarıda satış fiyatları bahsinde temas 
olunduğu üzere ucuz nevili istihlâk miktarının azalmasına mukabil yüksek kaliteli sigaraların 
nispeten fazla imal edilmesine atfetmek gerekir. Filhakika bahse mevzu yıllarda tütün mubayaa 
fiyatları yükselmiş olmasına rağmen maliyet fiyatları büyük tahavvüller arzetmemiştir. 

( S. Sayısı : 41 ) 
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Mahaza bu noktanın tamamiyle açıklanması için ilâve etmek icabeder ki, idare üç yıldanberi tütü 

nün mubayaa fiyatlarında vukubulacak yükselme temayüllerini dikkate alarak fabrikasyona ver
diği tütünleri iktisap bedeli üzerinden değil, ikame bedeli üzerinden hesaplayagelmektedir. 

1947 muhammen maliyet fiyatının 1946 fiilî maliyetinden 12 kuruş yüksek olarak 330 kuruş 
hesaplanması para talıavvülü dolayısiyle malzeme fiyatlarının artacağı mülâhazasiyle fabrikasyon 
masraflarına 12 kuruşluk bir ilâvenin yapılmış olmasındandır. 

d) Satış kârı : 

Satış miktarları bölümünde mucip sebepleri arz ve izah edildiği üzere Tasarıdaki 1947 satış tah
mininin cesurane değil ve fakat isabetli saydığım 324 000 kilo fazlasiyle 17 324 000 kiloya iblâğı 
halinde tasarının istinat ettiği mamul tütün satış miktarı, satış hasılatı, maliyet ve satış masrafları tu
tarlarına aşağıdaki tabloda gösterilen farkların ilâvesiyle satış kârlarının 1 018 883 lira fazlasiyle 
54 478 783 lira ve Millî Savunma vergisinin 808 542 lira fazlasiyle 64 137 010 liraya iblâğı icabeder. 

Satış Satış Satış Satış Millî Savun-
miktarı tutarı Maliyet masrafları kârı ma vergisi 

Kilo Lira Lira Lira Lira Lira 

1947 için raportörce 
teklif edilen 17 324 000 123 520120 57 İ69 200 11 872 137 54 478 783 64 137 010 
1947 bütçe tasarısında
ki tahmin 17 000 000 121210 000 56 100 000 11650100 53 459 900 63 328 468 

llPıve edilmesi icabeden 
fark 324 000 2 310120 1069 200 222 037 1018 883 808 542 

e) Stok durumu : 

Mamul tütün konusuna son vermeden evvel memleketin dört yıllık istihsal durumu ile Tekel İda
resinin stoklarına da kısa bir göz atmak faydalı olur. 

Yüksek malûmları olduğu üzere memleketin tütün ekim mmtakaları olan Karadeniz, Marmara, Ege 
ve Şark'ta istihsal olunan yaprak tütün miktarı 1943 de 52 500 000, 1944 de 61500 000, 1945 de 
69 500 000, 1946 senesinde de 90 000 000 kiloyu bulduğuna göre Devletçe her yıl alman müdahale ve 
himaye tedbirlerinin müessiriyeti ekiciyi fazla istihsale teşvik eder mahiyette bulunmuştur. 

Henüz satış piyasası açılmamış olan 1946 yılı istihsalini bir tarafa bırakırsak 1943, 1944 ve 1945 
yılları istihsalini ekcicinin müsait fiyatlarla sattığını ve bu tütünleri satın alan tüccarların da bun
ları kolaylıkla hariçteeki alıcılara devretmek imkânını elde ettikleri söylenebilir. Bu duruma ve bu 
günkü şartlara göre memleketimizin şimdiye kadar en yüksek tütün rekoltesini ifade eden 1946 yılı 
istihsalinin de ekiciyi tatmin edecek şekilde satılması beklenebilir. 

Sigaraların içim nefaseti üzerinde hassasiyetle durulması âlemşümul Türk tütünü nefasetini mu
hafaza edebilmek için fabrikasyona verilecek yaprak tütünlerin de mutlaka iki fermantasyon geçir
miş olmalarına dikkat edilmesi lüzumu ve zarureti açıktır. Halbuki bilvesile tetkikten geçirdiğim 
İdare stoklarının kâfi miktarda olmayışı bu lâzimenin yerine getirilmesini bittabi imkânsız kılmak
tadır. Şu halde 1946 yılının geniş rekoltesinden faydalanılarak stokların ikmalini sağlamak ve fakat 
bu arada ve elbette sermaye ihtiyacını ve stokların hüsnü muhafazasını sağlıyacak olan bakım ve iş
leme evlerini kifayet haddine çıkarmayı da birlikte düşünmek ve ona göre tedbirler almak yerinde 
olur. 

( S. Sayısı : 41 ) 



2. — Tuz : 

Mamul tütünde olduğu gibi tuz geliri de 1946 yılının muhammen ve 1945 ve 194 
durumları gözden geçirilmek suretiyle tetkika tâbi tutulmuş ve aşağıdaki tabloda söz 
ait satış miktar ve fiyatını, satış hasılatını, maliyeti, satış masraflarını ve satış kârı 
rakamlara yer verilmiştir: 

1946 yılı tahmini 
1947 » » 

1946 ya nazaran fark 
1945 yılı fiilî vaziyeti 
1946 yılı 10 aylık fiilî durumu [*] 
1946 yılı 2 aylık muhammen durum 

Satış miktarı 
Satış vasati 

fiyatı 

192 783 000 

Satış 
hasılatı 

Maliyet 
fiyatı 

M 
t 

190 000 000 
195 000 000 

+ 5 000 000 
206 803 582 
154 215 000 
38 568 000 

4,40 
3,90 

—0,50 
4,03 

4,25 

8 360 000 
7 605 000 

—755 000 
8 399 573 
6 559 693 
1 639 140 

0,651 
0,717 

+ 0,399 
0,645 

[**]0,651 

1 23 
1 30 

+ 16 
1 33 

1 25 

8 198 833 

Yukarıki tablonun bellibaşlı rakamları tahlil edildikte şu neticelere varılır: 

a) Satış mıKtarı: 

1945 yılında 206 803 ton tuz satılmış olmasına rağmen 1946 da 190 000 tonluk b 
mini 1945 senesi son aylarında vukua gelen inkişafın devam etmiyeceği mülâhazasiy 
ayların esas alınmasından ileri gelmiş ve filhakika 192 783 ton olarak kabul edilebil 
yılı fiili satışları (son iki aylık muhammendir) bu tahmindeki isabeti teyit eylemişti 
1947 yılı için 195 000 tonluk bir satış derpişi yerindedir. 

b) Satış vasati fiyatı ve satış masrafları : 

1947 yılı vasati satış fiyatı nakliye masraflarının 1945 seyri de nazarı dikkate alınarak 
da satış fiyatı olan kilodaki 3 kuruşa 0,90 kuruşun ilâvesiyle tesbit ve tahmin olunm 

[*] Bu miktarda harice satılan tuzlar dâhil değildir. 
[**] Bu maliyet tahminidir. 
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nazaran nakliye masrafı olarak alıcılardan 3 kuruşluk tuz fiyatına inzimamen alınması icabeden mik
tar 1 755 000 lira olmak lâzımgelir. 

Nakliye masrafından başkaca tuz satış masraflarını teşkil eden prim, fire, zayiat ve diğer ambar 
masrafları olarak geçen senenin 170 000 lirasına mukabil 250 000 lirayı da buna ilâve edersek satış 
masrafları yekûnunun (nakliye dâhil) 2 005 000 lira olması lâzımgelir. Halbuki bu türlü masraflar 
için tasarı 2 404 350 lira derpiş etmiştir. 

Aradaki 400 000 liralık fark şunlardan ileri gelmektedir: 

a) Nakliyat zorluklarının had devrede bulunduğu 1943 ve 1944 yıllarında tuz buhranına sebe
biyet vermemek düşüncesiyle mahallî ihtiyaçları karşılamak üzere açılmış olduğu ifade olunan yeni 
tuzlaların istihsallerinden mühim bir kısmının kalite düşüklükleri ve maliyet yükseklikleri yüzünden 
satılamaması ve bir kısmının imhasına zaruret hâsıl olması, ((150 000). 

b) Yine aynı senelerde pahalı fiyatlarla nakledilmiş olan bir kısım tuzların fiyatlarında ten
zilât yapmak mecburiyetiyle karşılaşılması, (100 000 lira) ; 

c) 1947 yılında yabancı memleketlere ihracı mutasavver tuzlardan umumi masraf hissesi 
al mm amasının mukarrer bulunması, (150 000 lira) ; 

İlâve etmeğe lüzum yoktur ki bilhassa (a) ve (b) fıkralarında sözü edilen giderler doğru
dan doğruya geçen yıllar zararlarını ifade etmekte ve bunları 1947 yılının satış masrafı olarak 
mütalâa etmeğe imkân bulunmamaktadır. Ancak, idarenin hesap sistemi bahse mevzu zararla
rın 1947 yılı satış masrafları arasında yer almasını zaruri kılmıştır. 

c) Maliyetler: 

lusas tuz istihsal maliyetlerinde son 3 yılda kayda değer farklar görülmektedir. (1943 de 
tonu 946, 1944 de 646, 1945 de 557 kuruş). 

1943 yılı ile 1944 yılı arasındaki farklı durumda bilhassa işçi ücretlerinin artması başta gelen 
âmillerdendir. Bundan başka esas tuzla maliyetleri istihsal yerlerine göre tahavvül kaydetmek
tedir. Maliyeti düşük olan Çamaltı istihsali fazla diğer tuzlalar istihsali az olduğu takdirde umu
mi maliyet bittabi müsait bir durum almakta aksi halde ise maliyet yükselmektedir. Filhakika 
1944 yılında denizyollarının kapalı bulunması, ihtiyacın mahallî ve iç tuzlalardan teminini za
ruri kılmış, 1945 yılında ise, Denizyollarının açılması dolayısiyle Çamaltı istihsali ziyadeleştiril-
miş ve bu suretle 1945 yılında maliyette 1944 e nazaran tonda 98 kuruş gibi mühim bir tenezzül 
temin olunmuştur. 

1947 yılı istihsal maliyetinin tahmininde 1945 yılı fiilî maliyetine (1946 da ihtihsalin ardı alın
madığından maliyet taayyün etmemiştir.) 1947 senesinde kullanılacak, tecdit ve ıslah malze
mesi bedelleriyle normal işletme malzemesinin para tahavvülü dolayısiyle kaydedeceği küçük nis
petteki fiyat farklarına mukabil ton maliyetine 72 kuruşluk (yani 140 000 lira kadar) ilâve der
piş edilmiştir. 

d) Satış kâr ı : 

Yukarıki 3 maddede izahedilen bütün bu faktörler neticesi olarak 1946 satış seyrine göre he
saplanan 4 534 029 liralık kâra mukabil 1947 yılı için 731 529 lira noksaniyle 3 802 500 liralık 
bir gelir tahmin edilmiştir ki mâruz izahata nazaran bunu böylece kabul etmek icabeder. 

e) Tuz stok durumu: 
Yapılan tetkikte deniz, göl, kaya ve kaynak tuzlaları itibariyle stoklar da gözden geçirilmiş

tir. Bu konuda şu noktalara işarette fayda vardır: 

l. -— Daha evvelki bahislerde görüldüğü ve üzerinde durulduğu gibi birkaç sene evel harb 

( S. Sayısı : 41 ) 



— 22 — 
ve ulaştırma şartları icabından telâkki edilerek yeniden yeniye 11 tuzla açılmıştır. Bunlardan 

Akçadeniz tuzlasının bu yıllardaki istihsali 30 000 tona baliğ olmuştur. Fakat tuzun vasfının 
bozuk ve çamurlu oluşu satışa imkân vermemiş ve 25 000 tonluk bir stok kısmen hayli bir mas
rafla imha edilmek ve kısmen de tenzili fiyatla satılmak durumunda bulunmuştur. 

2. — Kilosu 7 - 8 kuruş maliyetli veya klor sodyum nispeti kanuni haddinde olmıyan bazı tuz
lalar istihsali de stoklara müessir olmuştur. 

Derhal ve takdirle ilâve etmek muvafık olur ki, idare sözü edilen tuzlaların faaliyetine 1946 
yılında son vermiştir. 

3. — Çamaltı tuzlasında 256 000 tona baliğ olan stokun harici satışlarla azaltılmakta olduğu 
ve azaltılmasına çalışıldığı ve böylece istihsalin devamına imkân sağlanacağı memnuniyetle öğ
renilmiştir. 

4. Göl tüzlarmdaki stoklar hemen hemen 3 senelik ihtiyacın üstündedir. Netekim idare 
1946 yılında mevcut 4 göl tuzlasında istihsali durdurmuştur. 

istihsali durdurmanın türlü mahzur ve masrafları muvacehesinde satışla istihsalin ayarlan-
masmdaki zaruret açıktır. 

5. — Bütün bunlara mukabil yurdun dört kö esine dağılmış olan kaynak tuzlalarında bir se
nelik ihtiyaca kifayet edecek miktarda bir stok tesisi yerinde bir temenni sayılır. 

3. — ispirto ve ispirtolu maddeler: 

ispirto ve ispirtolu maddeler gelirleri, bira, rakı, şarap, ispirtolar ve diğer müteferrik 
içkiler satışından terekküp etmektedir. Bunlar. sırasiyle aşağıda arzolunmuştur. 

A) Bira : 

Bira satış kârı bundan evvel tetkik olunan mamul tütün ve tuz mevzuunda takip edilen 
tarzda ve yolda incelenmiştir. Esasen aşağıdaki tablo da bunu göstermektedir. 

( S. Sayısı : 41 ) 



1946 yılı tahmini 
1947 » fi» 

1946 ya nazaran fark 
1945 yılı fiilî vaziyet 
1946 yılı 10 aylık fiilî durum 

1946 yılı 2 aylık muhammen durum 

Raportörce yüksek Bütçe Komisyonu-
nunun tasvibine arzolunan şekli 
Tasarıdaki teklifle tasvibe sunulan ara
sındaki sa. kâ. farkı 

Satış mik
tarı litre 

17 000 000 
20 000 000 

+ 3 000 000 
16 228 034 
14 083 0811 

2 088 214J 

16 171 295 

20 000 000 

Satış va
sati fiyatı 

+ 

49,88 
49,50 

0,06 
48,86 

4 9 , -

49,50 

Satış 
hasılatı 

8 404 800 
9 900 000 

1 495 200 
7 929 414 
6 900 714] 

1 024 807J 

7 925 521 

9 900 000 

Maliyet 
fiyatı 

21,62 
24,85 

+ 3,23 
21,78 

22,72 

22,85 

3 
4 

+ 
3 

3 

4 

— 

Tablonun tetkikmdan çıkan esaslı neticeleri şöylece belirtmek mümkündür: 

a) Satış miktarı : 

Hepimizin bildiği gibi bira satışı, müstehlikin fazla talepleri muvacehesinde 
ile mukayyet kalmaktadır. Gerçek bugünkü şartlara ve mevcut fabrikaların k 
satışa arzedilecek miktar 16 000 000 litre civarındadır. (1945 yılı 16 228 000 litr 
litre) Bununla beraber 1947 yılı için yapılan tahminlerde bira için lüzumlu a 
eden malt hazırlıklarının ve fabrikalara tevsilerinîn gözönünde bulundurul 
20 000 litrelik bir satış yapılacağı düşünüldüğü anlaşılmaktadır. Verilen izaha 
işbu muhammen miktara ulaşacağı umulur. 

b) Maliyet ve satış kâr ı : 

1945 yılına nazaran 1946 daki vasati maliyet kiloda 0,94 kuruş artmış ve b 
satış nispetinin değişmesi müessir olduğu gibi hublon ve malzeme fiyatlarının 
olmuştur. 

1947 maliyeti ise malzeme ve hublon fiyatlarında döviz rayiçleri dolayısiyl 
ni artış dahi nazarı itibara alınarak 1946 fiilî maliyet fiyatından litrede 2,13 k 



olunmuştur. i\ncak bu tahmin yapılırken 1946 hasadı henüz neticelenmemiş b 
pa fiyatlarında vâki düşüklük derpiş edilememiş bulunmaktadır. 

1946 yılında arpanın 1945 den kiloda 4 kuruş daha ucuz tedariki mümkün o 
laşılmış olduğundan bu ucuzluğun ve arpa randımanlarının yüksekliklerinin 
beher litreye 2 kuruş olarak aksedeceği hesaplanmıştır. Bu hâle nazaran teklif 
tutarından bu arpa ucuzluğunun tevlit ettiği 400 000 liranın tenzil edilerek sa 
suretiyle, kârın 2 690 000 liraya çıkarılması icabettiği neticesine varılmış- ve b 
nin yetkili ve ilgili elemanlariyle mutabık kalınmıştır. 

B) Rakı: 
Rakı satışından elde edilecek gelir hesabında da bundan evvelkilerde takip 

rünmüş ve aşağıdaki tablo meydana getirilmiştir: 

Satış mik- Satış va- Satış Maliyet 
tan litre sati fiyatı hasılatı fiyatı 

1946 yılı tahmini 6 472 000 640,08 41 426 120 154,80 10 
1947 » '» 5 059 603 651,2 32 951 010 148,20 7 

1946 ya nazaran 1947 de fark 1 412 397 + 11,12 8 475 110 — 6,6 — 2 
1945 yılı fiilî vaziyeti 5 716 416 645,5 36 902 169 150,36 8 
1946 yılı 9 aylık fiilî durumu 3 731 651 24 010 312 £ 
1946 yılı 3 aylık muhammen durumu 1 240 000 8 003 000 $ 147,5 7 

4 971 651 643,9 32, 013 312 
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Taploya göre aşağıdaki noktalar kısaca gözden geçirilmiştir: 

a) Satış miktarı ve satış fiyatları: 

1944 yılında hususi âmillerle birlikte 8 000 000 litre kadar satılagelmekte olan rakının, 1945 
yılında 5 716 000 litreye düşmesi karşısında, 1946 yılı için 6 472 000 litrelik bir satış tahmin 
edilmiştir. 1946 yılı satış seyri ise 4 971 000 litrelik bir satışın tahakkuk edebileceğini ifade et
mektedir. Şu hallere ve şartlara nazaran 1947 yıl için yapılan 5 000 000 litrelik satış tahminin
de isabet vardır. 

1944 yılını takip eden yıllarda rakı satışında müşahade edilen bahse mevzu eksilişi, münha
sıran fiyatların yükseltilmiş olmasına atfetmek hayli güçtür. Filhakika halkın değişik ihtiyaç
ları için, rakıya nazaran daha müsait fiyatla aldığı ispirtoların, satışında tesbit edilen artış ve buna 
inzimam eden vakıalar ve mesmuat muvacehesinde sözü edilen ispirtoların rakı yerine kullanıldığı ve 
kaçak rakı istimal edildiği kuvvetli ihtimaller olarak kabul etmek buna göre tedbir alma ve bulma ba
kımından da isabetli olur. 

Eakı içenlerden bir kısmının rakıyı bırakıp, bira ve şaraba döndüklerini mülâhaza etmek mümkün 
olabilirse de bunu rakı satışnm düşmesinde belli başlı bir âmil olacak kadar ileriye götürmek bizi yan
lış neticelere çıkarmağa sevk edebilir. Binaenaleyh gelir zaviyesinden değil ve fakat, rakı yerine çok 
daha muzur olan kaçak veya bu mahiyetteki ispirtoların içilmesi ihtimaline göre durumu umumi sıh
hat bakımından da çok derin tetkik ister mahiyettegörürüm. 

b) Maliyet : 

Rakı için tasarıda düşünülen 1947 maliyeti 1946 yılındakinden 70 santim kadar daha fazladır. Kuru 
üzüm fiyatlarının arzettiği yükseklik muvacehesinde bu tahminde bir isabetsizlik düşünülse yeridir. 
Ancak her ne kadar, Ege bölgesi kuru üzümleri bariz bir fiyat tereffüü arzetmiş ise de, idarece üzüm 
mubayaasının bu mmtakadan değil, binnispe ucuz olan Orta ve Güney Anadolu'dan yapıldığı ve elde 
ucuza maledilmiş rakı ve rakıyı yarı mamul ve iptidai madde olan soma mevcut bulunduğu ve bu iti
barla rakı maliyetinin 1946 ya nazaran yalnız 70 santimlik gibi cüzi bir fark ile hesaplandığı alman 
izahattan anlaşılmıştır. 

c) Satış kârı : 

1946 daki satış miktarı ve maliyetleriyle 1947 tahmini arasında kayda değer bir fark olmamasına 
rağmen bir taraftan yüksek nevilerin daha fazla satılagelmekte olması gözönünde bulundurularak 
satış vasati fiyatı 1946 yılı vasati fiyatından daha yüksek hesaplanmış ve diğer taraftan sevkiyatta 
yeni tarz sandıkların kullanılması dolayısiyle, satış masraflarının azalacağı derpiş olunmuş ve bu se
beplerle 1947 satış kârı tahmini 1946 satış kârından 1 402 847 lira fazlasiyle tesbit edilmiştir. 

C) Şarap : 

Şarap mevzuunda da bundan evvelki bahisler dolayısiyle malûm olan unsurlar dikkat nazarına alın
mak üzere aşağıdaki tablo meydana getirilmiştir : 

( 6. Sayısı : 41 ) 



1947 yılı tahmini 

1946 yılı tahmini 

1945 yılı fiilî vaziyet 

1946 yılı 9 aylık fiilî 

1946 yılı 3 aylık muhammen 

Satış mik
tarı. litre 

3 000 000 

3 000 000 

3 009 328 

Satış va
sati fiyatı 

Kr. 

92,90 şarabı 
57,14 şişesi 

149,94 
S 92,1 
l 57,14 

85,60 
57,14 

Satış 
hasılatı 

Lira 

2 784 570 
1 714 200 

2 674 715 
1 714 200 

4 298 223 

Maliyet 
fiyatı 
Lira 

47,50 
57.14 

47,14 

55,— 
57,14 

1 
1 

1 
1 
1 
1 

142,83 
8 4 , -

2 268 518 57,14 

141,14 
756 170 

3 201 902 

1 067 300 

4 269 202 

55,40 

57,14 

1 

1 

Toplam 3 024 688 

Tabloya nazaran bu mevzuda söylenebilecek olanlar şunlardır: 

a) Satış miktarı: 

Şarap tesisleri 11 000 000 litrelik bir istihsal kapasitesindedir. Halbuki 1945 ve 
tahminlere de tevafuk etmek suretiyle, ancak 3 000 000 litre raddesinde kalmışt 
durum aşağıdaki sebeplere atfolunabilir: 

. 1. — Şişe, mantar gibi bazı malzeme noksanlığı ve tedarikindeki güçlükler (şişe 

2. — Küçük-fıçı imâl ve tedarikindeki güçlükler (fıçılı satış için) 

3. — Hususi âmillerin bayilere gösterdikleri kolaylık ve menfaatler, 

4. — Nakil ve memleket içinde dağıtım vasıtalarmdaki güçlükler ve yokluklar, 

5. — Şarap yapımında eskitme gözönünde bulundurulduğu halde, 1946 yılınd 
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yon litre (1945 de 10,5 milyon litre imalât olmuştur) İmalâtta bulunulması, 

6. — Şarap yapımında gösterilen gayretlerin satış işlerinde henüz tecelli etmemiş olması, 

b) Satış kârı: 

Satış miktarı bahsinde gördüğümüz verimsizlik şarap mevzuunda satış kârı itibariyle de kendi
ni göstermektedir. Gerçek 1945 yılında 3 milyon küsur litreden elde edilen satış kârı 153 000 lirayı 
aşmamış ve 1946 da ise bur.un ancak ve ancak 90 000 lira etrafında kalacağı anlaşılmıştır. Diğer bir 
deyimle hususi âmillerden beher litre şarap için alınmakta olan 5 kuruş yerine îdare kendi imalâtın
dan ancak 3 kuruşluk bir resim verebilmektedir. Rakamlar, üzerinde fazla durmayı istilzam ettir-
miyecek kadar acıtır. 

Bütün bunlara rağmen 1947 yılı için 376 500 liralık bir satış kârı derpiş edilmiş olması İdare
nin bu yıl içinde daha evvelleri mahdut olarak satageldiği misket şaraplarının satışına hız ve inki
şaf vermeği ve aynı zamanda 200 000 litre kadar da kalite şarabını piyasaya çıkarmayı karar altına 
almış olmasından ileri gelmektedir. Filhakika bu yolda hareket edilirse Tasarıda gösterilen gelirin 
elde edileceğini ummak nikbinlik sayılmaz. 

Şarap mevzuu hakkındaki maruzatıma son vermeden evvel İdarenin şarap işi ile — bunun eko
nomik ve sosyal yönlerden istilzam ettiği ehemmiyetle mütenasip olarak — yakın bir alâka ile meş
gul olduğunun tetkiklerim esnasında memnunlukla ve ferahlıkla anlaşıldığını yüksek huzurunuzda bil
hassa belirtmek isterim, filhakika yurtta şarap imali işinin her türlü tesisler göz önünde tutularak 
esaslı bir plânla yürütülmasi Tekel İdaresinin belli başlı bir hedefi olmuştur. 

Her yıl için şimdiden tesbit edilmiş bir program esası olmak üzere 1949 yılma kadar olan devre 
sonunda Ege, Trakya, Güney ve Güneydoğu Anadolu, Ortaanadolu ve Doguanadolu bölgelerinde ye
kûn olarak yılda 27 000 000 litrelik şarap imalâtının emniyet altına alınması derpiş edilmiştir. 

Tetkiklerimden ve izahlardan elde ettiğim intibaı inşirah verici olarak vasıflandırmak yerinde ola
caktır. 

D) Tekel İdaresinin diğer mamulleri ve maddeleri kârları: 

Yukarıda tetkik ettiğimiz mevzulardan başkaca olarak ispirtolar, müteferrik içkiler,, çay, kahve, 
barut ve patlayıcı maddeler ile kibrit işletmesinden elde edilmesi memul kârlarında tetkik yapılmış
tır. Ancak, yekûnu 11 440 '622 liraya baliğ olan ve muhtelif kalemlerden teşekkül eden bu muhammen 
miktar üzerinde durulacak bir nokta görülmemiştir. Kaldıki aynı zamanda bir işletmeler camiası olan 
Tekel İdaresinin bünyesinin ve fonksiyonlarının zaruri bir icabı olsa dahi hayli hacimli olan raporu
mun daha kabarık olması da böylece önlenmiş olacaktır. 

Yüksek Komisyonun tesvibine sunduğum tekliflere göre hazırlanan satış kârlarının tahlili tablo
su rapora eklenmiş bulunmaktadır. 

III - İdarenin malî bünye yönünden tetkiki: 

Yukarıda bahsedilegelen gelirlerin Tekel İdaresinco senesi zarfında Hazineye verilmesi, İdarenin 
malî bünyesiyle yakından ilgili bulunduğundan bu konuya da, kısaca temas edilmesi zaruri gö
rülmüştür. Hemen kaydedelim ki, İdarenin kesin prensiplere ve iktisadi icaplara dayanmıyan, 
bütçe ve döner sermaye ile iş görmek .zarureti ve bu zaruretin doğurduğu seyir ye icaplara tevafuk 
etmek üzere hazırlanagelmiş bulunan bilançolar, malî durumu vuzuh ile belirtmektedir. Bu itibar
la yapılan incelemeler neticesinde bu cihetler nazarı itibare alınarak 1945 sene sonu fiilî durumu
na sgöj?je .aktif ve pasif postalar biraz aşağıda görüleceği veçhile hulâsa edilmiştir. 

( S . ••&&$:* 4&) 
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idarenin 1945 yılı bilançosunun aktif ve pasif yekûnu 306 030 623 lira olarak gösterilmiş bu

lunmaktadır. 

Bu miktarın içinden : 
6 238 155 liralık nâzım mahiyetteki hesaplar. 
3 651 951 liralık Hazine hesabı içinde mütalâa edilen Hazinenin muhtelif hesaplardan 

müetvelit alacaklar 
13 270 420 liralık ödenmemiş sermaye 
8 651 448 liralık Hazineye devredilmiş ve devredilecek sabit kıymetler amortismanı 

884 939 liralık mütedavil sermaye sabit kıymetleri amortismanları 

Ceman 32 696 913 lira aktif ve pasifteki postlardan çıkarılarak 
306 030 623 

32 696 913 

273 333 710 lira tutarında bilanço yekûnuna vâsıl olunmuştur. 

Pasifler : 

Sermaye (fiilen ödenen) 109 785 542,68 
Sigorta ihtiyatı 500 000,— 
ödenecek senetler ( 3 - 6 - 9 aylar zarfında tecdit olunan ) 33 500 000,—• 
Banka kredileri 5 939 139,55 
Cari muameleden ileri gelen muhtelif alacaklılar 10 214 912,65 

159 939 585,88 
Savunma vergisi ve Tekel hasılatı. ... 113 394 124,31 

273 333 710,19 

Akti^ postlar : 

Kolaylıkla nakde çevrilemiyen kıymetler : 
Sabit kıymetler (net bedeli) 29 922 585,95 
İştirakler * 1 100 000 

31 022 585,95 

Nakde çevrilen kıymetler : 
Stoklar 111 560 240,64 
Muhtelif muamelelerden mütevellit muhtelif borçlular 22 434 139,27 

133 994 379,91 
Kasa vo bankadaki paralar 9 554 801,19 

174 571 767,05 
Hasılata mukabils Hazineye ve müesseselerine tediyattan ötü
rü borçlu hesap 98 761 943,14 

273 333 710,19 

Yukarıda arzolunan vaziyetin tetkikinden anla^ıLacağı üzere sigorta ihtiyat? (la dâhil olduğu 

( S. Sayısı : 41 ) ! 
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halde, İdarenin öz sermayesi olan 110 285 542,68 liranın 31 022 585,95 lirası sabit kıymetlere ve 
mütebaki 79 262 956,73 lirası da mütedavil kıymetlero bağlanmıştır. 

Sermayeden mütedavil kıymetlere kalan meblâğın bulundurulması gereken stoku (bugünkü du
ruma göre 120 milyon lira) ve mevcudiyeti zaruri görülen kasa hazırlıklarını (9 554 801) ve cari 
muameleler neticesi bakiye itibariyle hâsıl olan borçlanmaları (22 434 139,27 — 10 214 912,65 = 
12 219 226,62 lira) örtememesi clolayısiyle Hazineye ve müesseselerine ödenmesi gereken 
113 394 124,35 liradan döner sermayeye devri yapılacak 3,5 milyon lira hariç, ancak 98 761 943,14 
lira verebilmiş ve bu tediyede 5 939 130,55 liralık bir banka kredisiyle ve 33,5 milyon lira 
Hazine kefaletiyle borçlanılarak karşılanabilmişler. Bu durumun sermaye ve Hazineye verilecek 
hasılat bakımından kifayetsiz olduğu bellidir. Kal di ki, kibrit işinin 1946 dan itibaren Tekel ida
resine ilhak edilmiş olması ve konjonktürün arzettiği yükselmeler son yılda durumu daha gay-
rimüsait bir hale getirmiştir. Gerçek 1945 de 40 milyon liralık kredi alınmasına mukabil 1946 
nm son zamanlarında kredi miktarı 49 milyona yükselmiş ve buna stoklara bağlanan meblâğını 
111,5 milyondan 120,7 milyona çıkması âmil olmutşur. 

Bu sermaye ihtiyacına ilâveten İdarenin, satın alacağı iptidai maddeler, hacim ve kıymetine gö
re, mubayaa yönünden mevsimlik kredilere ihtiyacı olduğu da ayrıca söylenmek icabeder. 

IV — İdarenm Fonksiyonu itibariyle iktisadi bir teşekkül olması muvacehesinde hesap işlerinin ve teş-
kilâtnın tetkiki. 

Tekel İdaresi gelirlerinin tetkiki sırasında zaruri olarak maliyetler mevzuuna da girilmiştir. Bu 
konunun incelenmesinde İdarenin bir taraftan bütçe ve diğer taraftan mütedavil sermaye usulüne ta
bi olması ve bunun neticesi olarak da tahsisat mu hasebiyle ticaret muhasebesinin tedahül halinde 
bulunması veziyetiyle karşı karşıya kalınmıştır. Filhakika yıllık satış hacmi 250 milyon ve kullan
dığı umumi sermaye yekûnu 165 milyon liraya baliğ olan Tekel İdaresi bunun ancak takriben onda 
veya beşte birine tekabül eden bütçe sarfiyatının maddi ve manevi baskısı altında kalmakta ve İda
renin bütün teşkilâtı ile hesap organizsvonu hemen hemen her şeyden evvel bütçe zaviyesinden ayarlan
mış bulunmaktadır. İdare gelirlerinin hesaplamasında yıl içinde yapılan bütün satış hasılatı mütalâa 
edildiği halde satış kârının hesaplanmasında maliyet ve satış masrafları olarak gösterilen masraf ye
kûnu içinde, amortisman, sigorta, faiz ve İdarenin umumi masraf hisselerinin nazarı itibara alınma
ması ve bütün bu unsurların satış kârı ile Millî Savunma vergisi ve diğer müteferrik gelirlerin ye
kûnundan bir kalemde tenzil edilmesi bu vaziyeti teyit eder mahiyette görülür. 

Bu hesap tarzının, İdarenin muhtelif mamullerinin hakiki maliyetini tesbit etmeğe ve hususiyle 
faaliyetleri sahasına giren ve her biri ayrı bir varlık teşkil eden Tekel mevzularının her birinin 
iktisadi ve malî neticelerinin ayrı ayrı görülmesine imkân vermediği esasen Tekel İdaresinin tetkik 
olunan bilânçolariyle kâr ve zarar hesM adını taşıyan ve haddizatında birer istatistik cetvelinden iba
ret bulunan vesikaların tetkikinden de anlaşılmaktadır. 

Amortisman gibi başlıca maliyet unsurlarından birinin nazarı itibare alınması sadece sınai mali
yetini ihlâl etmekle kalmayıp envestıssement işlerini de kontrolsuz bir hale getirmektedir. Diğer 
taraftan İdare umumi masraflarının muayyen anahtarlar üzerinden maliyetlere intikal ettirilmemesi 
de sınai maliyetlerin bütünlüğünü büsbütün ortadan kaldırmaktadır. Bunun dışında satış teşkilâtı 
masraflarının satış maliyetlerine aksetmemesi de satışa arzolunan emtianın hakiki maliyetinin bilin
memesini intaç etmektedir. 

Binaenaleyh münhasıran ticari faaliyetleri sahasında kalan çay, barut ve patlayıcı maddelerle av 
malzemesi hariç evvelemirde sınai mânada birer istihsal safhası geçiren tütün, ispirto ve ispirtolu 
içkiler ve tuz gibi esas maddelerin Tekelini işletmekle vazifeli bulunan İdarenin her türlü teknik ve ik
tisadi kontrollara imkân verecek bir hesap organizasyonuna malik olması zarureti ve hulâsa umumi mu
hasebe, işletme muhasebesi, maliyet, istatistik ve iş programı (bütçeyi ihtiva eder) kısımlarını bünye-

( S." "Sayısı : 41 ) 
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sinde toplıyan ve böylece bir bütün teşkiledeh hesapişlerinin İdarenin sıai ve ticari karekterine uygun 
bir şekilde reorganize edilmesi lüzumu üzerinde ısrarla durmak isterim. 

Bir bütünlükten mahrum bulunan hesap işlerinin işbu duumu yanında Tekel İdaresinin bilhassa 
İdari ve iktisadi bütünlüğü ile ilgili teşkilâtı konusu da ehemmiyetle yeralmağa değer sanırım. 

Filhakika bugünkü teşkilât İdarece işletilmekte olan ve herbiri kendi bünyesi içinde iktisadi bir 
varlık teşkil eden mevzuların haiz bulundukları «teşebbüs» vasfını tamamen ortadan kaldırarak 
Tekel camiasını bir (işletmeler) topluluğu haline koymuştur. Netekim Tekel İdaresi için halen 
tütün, tuz ispirto ve ispirtolu içkiler, çay barut ve patlayıcı maddeler, av malzemesi, kibrit gibi 
her biri müstakil birer iktisadi hüviyet taşıyan, ayrı ihtisasa ihtiyaç gösteren ve en başta faali
yetleri ve bunların neticeleri ayrı ayrı takip edilmesi lâzım gelen çeşitli teşebbüslerin topluluğun
dan başka bir şey değildir demek pek âlâ mümkündür. Halbuki raporun başından beri teşrih edi-
legelen faaliyet sahaları ve iş hacimleri yönlerinden İdareyi bu bakımlardan nihayet memleketi
mizde yaşıyan İktisadi Devlet Teşekkülleriyle yanyana mütalâa ve dünyanın her tarafında- olduğu 
gibi memleketimizde de çeşitli teşebbüsleri bünyesinde toplıyan İktisadi Devlet Teşekküllerinin umu
mi teşkilâtının sözünü etmekte olduğumuz karaktere uygun olarak vücuda getirildiğini de ilâve et
mek icabeder. 

Açık bir hakikat olarak sanmaktayım ki, teşebbüslerden herhangi birinin müteaddit işletme] i 
olması bütünlüğünü ihlâl etmemesine mukabil ayrı birer teşebbüs içine toplanması lâzımgelen işlet
melerin doğrudan doğruya holding idaresine raptedilmesi teşebbüs bütünlüğünü tamamen selbeder. 
Bunun neticesi de her teşebbüsün faaliyet neticelerini umumi bünye içinde inhilâl etmesiyle kalma
yıp teşebbüsün sevk ve idaresindeki vahdetin selbolması ve dolayısîyle verim kayıplarını önlemeğe 
ve iktisadiliği artırma bakımından yapılması zaruri bulunan teknik kontrolün da imkânsız bir hale 
gelmesi şeklinde tecelli eyler. 

Netice olarak söylemek lâzımgelir ki, İdarenin işletmekte olduğu Tekel mevzularının herbirinin 
hukuki hüviyete ve ifraz edilmiş umumi bir sermayeye malik iktisadi bütünlük taşıyan birer «teşeb
büs» haline getirilmesi için bir taraftan beş aydanberi müteazzıv bulunan bugünkü teşkilâtın 
tatbikatından elde edilen neticeleri gözönünde tutmak ve diğer taraftan hususiyle bu son bölümün 
başmdanberi arz ve izaha çalıştığımız yön ve istikametleri esas almak üzere ilgililerce ciddi bir tet
kik yapılmasında katî bir zaruret ve isabet görürüm. 

Bununla beraber, kendi uzun tetkiklerime ve tecrübelerime göre, şahsi kanaatim, Tekel İdare
sinin bundan evvelki raportörün yüksek huzurunuza sunduğu raporunda belirttiği gibi, tam mâna-
siyle iktisadi bir teşekkül hüviyetini taşıdığında tereddüt ve bu karektere uygun şekilde teşkilâtlan
ması ve yine bunun icaplarını karşılıyan bir hesap organizasyonuna malik bulunması için teehhür öl
memek lâzımgeldiği merkezindedir. 

Bu bahse son vermeden evvel şurasına işaret edilmek icabeder ki, bugünkü muhasebe sistemi 
ötedenberi Tekel İdaresinin daha çok bir gelir tahsili fonksiyonunda olduğundan kuvvet almaktadır. 
Ve binaenaleyh işbu bölümdeki mütalâalar yapılmakta olan bir tenkidi mahiyetini taşımamakta bu 
telâkkiye göre yapılanın zaruri olduğu varit olmakla beraber İdarenin işletmecilik fonksiyonunun galip 
olduğuna işaretle mebdei harekette bunun esas ittihaz edilmesi gayesini taşımaktadır. 

Rap&Mmü Saygı ile Yüksek -Katınıza Sunarım. 7 • '~î ı ••»•; *1 \• *-\ - ,• •• \ •"•• \'} 

Diyarbakır Milletvekili 
Cavit Mhin 

( S, .Sayısı ; 41 ) 
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Raportörün teklifine göre 1947 yiU satışının tahlili 

Tütün : 
Satış 17 324 000 X 713 123 520 120 
Maliyet, beyiye, nakliye 69 041 337 54 478 783 

İçki : 
Satış 
Maliyet, beyiye, nakliye 27 341 800 27 058 200 

Tuz : 
Satış 195 000 X 39 
Maliyet, nakliye 3 802 500 3 802 505 

Barut : 
Satış 
Maliyet, beyiye, nakliye 5 820 490 2 457 812 

Çay : 
Satış 1 200 000 
Maliyet, beyiye, nakliye 9 900 000 6 000 000 

Kibrit : 
Satış 54 000 
Maliyet, beyiye, nakliye 5 320 000 80 000 

Çakmak ve çakmaktaşı : 
Satış 430 000 
Maliyet, beyiye, nakliye 7 000 36 000 

Kahve : 
Satış 1 000 000 
Maliyet, beyiye, nakliye 5 050 000 250 000 

54 400 000 
27 341 800 

7 605 000 
3 802 500 

8 278 302 
5 820 490 

15 900 000 
9 900 000 

5 400 000 
5 320 000 

43 000 
7 000 

5 300 000 
5 050 000 

Satış kârları : 94 163 295 
Faiz, amortisman, sabit kıymetler sigortası vesait* 
masraflar (C. 1) • 3 350 000 
Harici satış kârları • 750 000 
Maliyete giren bütçe giderleri 2 505 880 3 255 890 — 94 120 

94 069 175 
(B) cetvelinde gösterilen satış kârları (TekeJ geliri ) : 

Bütçe geliri 1 000 000 
Millî Savunma Vergisi 85 287 107 +86 287 107 

180 356 282 
Bütçe giderleri 37 330 000 
Tayyare ve özel İdareler hissesi 3 652 857 —40 982 857 

Hazine hissesi 139 395 915 

(Sk .Saya»: Al) 

139 373 425 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 23 . XII. 1946 

Esas No. 1/27 
Karar No. 27 

Yüksek Başkanlığa 

Tekel Genel Müdürlüğü 1947 yılı büeçesi hak
kında Başbakanlığın 30 . IX . 1946 tarihli ve 
6/2313 sayılı tezkeresiyle Yüsek Meclise sunulan 
kanun tasarısı Komisyonumuza havale Duyurul
makla Gümrük ve Tekel Bakanı Tahsin Coşkan 
ve Tekel Genel Müdürü Hüsnü Kortel ve Maliye 
Bakanlığı adına Bütçe ve Malî Kontrol Müdürü 
ile Gelirler Genel Müdürü hazır oldukları hal
de incelenip görüşüldü. 

Bu bütçe için seçilen özel raportörün raporu 
üzerinde izahları, Komisyonda bulunan Millet 
Vekillerinin sözleri ve Bakanın açıklamaları din
lendi. 

4898 sayılı kanun hükümlerine göre beş yılda 
kurulacak olan tesisatın 1947 yılında yapılacak 
olanları hakkında hazırlanmakta olan programın 
bütçe yılı başından evvel katiyet kesbedeceği ve 
bu yıl programının sene içinde tamamen tatbiki 
sağlanacağı ve raporda idarenin sınai işletme 
mahiyetinde olan her tekel maddesinin maliyet 
hesaplarının önce iyice tesbiti ve sınai kontrolle
rin lâyikıyle yapılmasını mümkün kılacak hesap 
usulleri ile işletme murakcbesine mütedair dü
şüncelerin gerekli incelemelere konu yapılacağı 
Bakan tarafından açıklanmıştır. 

Genel Müdürlüğün gider bütçesi 1946 yılma 
göre (13 448 298) lira fazlasiyle (37 294 650) lira 
olarak ve gelir bütçesi de geçen yıla nazaran 
16 022 175 lira eksiğiyle 180 356 282 lira olarak 
kabul edilmiştir. 

Gider bütçesindeki fazlalığın (7 175 176) lira 
sı memur aylık ve masraflarmdaki artışlardır. 
(5 553 647) lirası da yeni tesislerden ileri gel
mektedir. 

4898 sayılı kanuna göre beş senede yapılacak 
elli milyon liralık yeni tesisler için beşte biri tu
tarı 10 milyon liralık ödenek yanında, yapı ve 
bina satın almaları için (4 300 000) küsur lira
lık bir ödenek ve makine satın alma ve kurması 

için de (535 200) liralık bir ödenek konmuştur. 
Gelir bütçesinde görülen eksiklik, kahvenin te

kelden çıkarılması, 1946 hasılatının geçen yıl tah
minlerinden aşağı bir miktarda elde edilmesi ve 
maliyette bir artış ihtimalinin derpiş edilmiş ol
masından ileri geldiği anlaşılmış ve ancak bütçe 
özel raporunda etraflıca gösterildiği veçhile sa
tışta bir fazlalık temin edilebileceği kabul edi
lerek (B) cetvelinin 1 ve 6 ncı bölümlerine caman 
(2 227 425) liranın ilâvesi uygun görülmüştür. 

Gider bütçesinin bazı bölümlerinde indirme 
ve değişiklikler yapılmış ve 1715 sayılı kanun 
gereğince ayrılan kâğıt para amortismanı da 
kanuna göre hesaplanarak düzeltilmiştir. 

Bütçe kanunu metninde 1 ve 2 nci maddedeki 
rakamlar cetvellere göre düzeltilmiş, 6 ve 7 
nci madde hükümlerinin özel bir kanun konusu 
olması gerekeceğinden bu hükümlerin önümüz
deki yıl içinde özel k'anunlar şevkiyle sağlan
ması ve gelecek yıl bütçelerinde yer almaması 
temenniye şayan görülmüş, diğer maddeler ay
nen kabul edilmiştir. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1947 yılı bütçe ta
sarısı Kamutayır( onayına arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
Edirne Diyarbakır îzmir 

M. N. Gündüzalp C. Ekin M. Birsel 
Kâtip 

Ankara 
F. öymen 
Balıkesir-

S. Örgeevren 
Diyarbakır , 

§: viuğ 

Kastmonu 
M. Ahalin 

Ankara 
C. Gölet 

Bursa 
F. Bük 

Eskişehir 
Muhalifim 

A. Potuoğlu 
Mardin 

R. Erten 

Aydın 
R. Alpman 
Diyarbakır 

V. Dicleli 
îzmir 

S. Dikmen 

Yozgad 
A. Sungur 

( S. Sayısı : 4İ ) 
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Tekel Genel Müdürlüğü 1947 yılı Bütçe Kanunu tasarısı 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE 1. — Tekel Genel Müdürlüğü 1947 
yılı giderleri için ilişik (A) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (37 330 000) lira ödenek veril
miştir. 

MADDE 2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1947 
yılı gelirleri ilişik (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (178 128 857) lira tahmin edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Tekel Genel Müdürlüğünce 
tahsil edilecek resimlerden her birinin dayan
dığı hükümler ilişik (C) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

MADDE 4. - . Tekel Genel Müdürlüğünün 3656 
sayılı kanunun 19 neu maddesine giren hizmetli-
leriyle taşıtları kadroları ilişik (D) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Numaralariyle adları 
bağlı (E) işaretli cetveldeki bölümlerden 3656 
sayılı kanunun 9 neu maddesi gereğince yöneti
mi gerekli geçici hizmetler için aylık ücretli 
memurlar ve hizmetliler kullanılabilir. Bunla
rın kadrolariyle 3656 sayılı kanunun 13 ncü 
maddesi hükümlerine uygun uzmanlık yerleri 
Bakanlar Kurulu karariyle belirtilir ve ertesi 
yıl bütçesiyle Büyük Millet Meclisine verilir. 
Bu bölümlerden alınacak kadroların eldeki kad
rolara ekleme olmaması gerektir. 

MADDE 5. — Geçen yıl borçları bölümünde
ki ödenek üstünde çıkacak borçlar ilgili olduk
ları hizmetlere ilişkin bölümlerden bu bölüme 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 1928 - 1945 yıllarına ilişkin olupta 
Genel Muhasebe Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zamanaşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılalrı bütçelerinde bulunan borçlar 1947 yılı 
bütçelinin gider bölümleri artıklarından eski 
yıllar borçları bölümüne Maliye Bakanlığmca 
aktarılacak ödenekten ödenir. 

MADDE 6. — Yurt içinde ve dışında okut
turulacak öğrenciler için bağlı (A) işaretli 
cetvelin (24) ncü bölümüne konulan öde
nek bir yandan 1947 yılı Bütçe kanununa bağlı 
(B) işaretli cetvelde gelir gösterilir, ve bir 
yandan aynı kanuna bağlı (A) işaretli cetvelin 
ilgili Bakanlıklar kısmının \y\ Bakanlıklarca 
gösterilecek bölümlerine ödenek konur. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

MADDE 1. — Tekel Genel Müdürlüğü 1947 
yılı giderleri için ilişik (A) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (37 294 650) lira ödenek ve
rilmiştir. 

MADDE 2. — Tekel Gene] Müdürlüğü 1947 
yılı gelirleri ilişik (B) işaretli cetvelde gösteril

diği üzere (180 356 282) lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 41) 
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MADDE 7. — Olağanüstü halerin devamı sü

resince Tekel Genel Müdürlüğünün Fabrika, Tuz
la, işletme evleri gibi işyerlerinde toplu olarak 
çalıştırdığı işçilere ve hizmetlilere (bu işyerle
rinde çalışan memurlar dâhil) giderleri döner 
sermayeden ödenmek üzere çalıştıkları günler
de günde bir defa yemek verilebilir. 

MADDE 8. — Ambar, Fabrika, Atelye, iş
letme evleri, Doldurma ve Imalevleriyle tuzlalar
da ve İdarenin yollama, tütün transfer, satış ve 
başka işlerinde iş saatleri dışında çalışmaları 
gerekli görülecek veya geceleri çalıştırılacak 
memurlarla hizmetlilere bu suretle çalıştırıla
cakları süreler için verilecek ek ücretler ve yurt 
dışında açılmış ve açılacak olan şube ve acen-
talıkların büro, depo kiralariyle her türlü idare 
masrafları ve yerli hizmetlilerin ücret ve yev
miyeleri, buralardaki memur ve hizmetlilerin 
usulüne tevfikan tahakkuk edecek yurt dışın
daki seyahat ve ikamet yevmiy el eriyle yol gider
leri ve buralardaki reklâm ve ilân ücretleri dö
ner sermayeden ödenir. 

MADDE 9. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül bu kanuna bağ
lı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanun 1 ocak 1947 tarihin-
de yürürlüğe girer. 

MADDE 11. — Bu kanunu Maliye ve Güm
rük ve Tekel Bakanları yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
R. Peker Başbakan yardımcısı 

M. ölçmen 
Adalet Bakanı 

Ş. Devrin 
içişleri Bakanı 
Ş. Sökmmsüer 
Maliye Bakam 
H. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
C. K. tncedayı 

Sağlık ve Sosyal Y. Bakanı 
Dr. B. Uz 

Tarım Bakanı 
F. Kurdoğlu 

Ticaret Bakanı 
A. İnan 

] MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir 

Devlet Bakanı 
M. A. Renda 

Millî Savunma Bakanı 
G. C. Toy demir 

Dışişleri Bakanı 
H. Saka 

Millî Eğitim Bakam 
R. $. Sirer 

Ekonomi Bakanı 
T. B. Balta 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
T. Çoşkan 

Ulaştırma Bakanı 
Ş. Koçak 

Çalışma Bakanı 
Dr. 8. Irmak 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmiştir 

MADDE 10. — Ayniyle kabul edilmiştir 

MADDE 11 .— Ayniyle kabul edilmiştir 

( S. Sayısı : 41) 
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M. 

A 

ödeneğin çeşidi 

CETVELİ 
1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek, emekli ikramiyesi ve 

benzeri özlük haklar 

I - Ücretler 
Ücretler 

1 Memurlar ücreti 
2 Hizmetliler ücreti 
3 Geçici hizmetliler ücreti 

5 
1 

710 
696 

000 
020 

0 

11 
2 

164 563 
674 457 
500 180 

11 
2 

164 563 
674 457 
500 180 

Bölüm toplamı 7 406 020 14 339 200 14 339 200 

I I - Başka haklar 
Tazminatlar 

1 Geçici tazminat 
2 Kasa tazminatı 

Bölüm toplamı 

33 000 
0 

33 000 

28 000 
200 000 

228 000 

28 000 
200 000 

228 000 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

1 Çocuk zammı 
2 Yakacak zammı 
3) Doğum yardımı 
4 ölüm yardımı 
0 Avnı vardım 

408 930 
25 000 
36 000 
28 800 

1 096 740 

741 000 
25 000 
90 000 
75 000 

0 

741 000 
25 000 
70 000 
60 000 

0 

Bölüm toplamı 1 595 470 931 000 896 000 

Birinci kısım toplamı 9 034 490 15 498 200 15 463 200 

İki nci kısım - Yönetim gider 
leri 

L - Hizmete ilişkin olanlar 
Büro giderleri 

1 Kırtasive 100 000 105 000 105 000 
( S. Sayısı : 41 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

2 Döşeme ve demirbaş 
8 Aydınlatma 
4 Isıtma 
5 Öteberi giderleri 
6 Spor giderleri 
7 Temsil, giderleri 

80 000 
50 000 
140 000 
168 000 

0 
0 

Bölüm toplamı 533 000 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 

1 Posta ve telgraf ücretleri 
2 Telefon ve başka haberleşme 

ücret ve giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira karşılığı 
Taşıt giderleri 

1 Satmalma karşılığı 
2 Onarma 

Bölüm toplamı 

I I - Özlük olanlar 
Yolluklar 

1 Sürekli görv yolluğu 
2 Süreksiz görev yolluğu 
3 Müfettişler yoluğu 
4 Yabancı memleketler yolluğu 

100 000 

810 841 

70 000 

380 841 

440 000 

428 750 
10 000 

438 750 

150 000 
250 000 
130 000 

10 000 

Bölüm toplamı 540 000 

10 Giyecekler 
11 Tedavi, yol ve başka giderler 

ikinci kısım toplamı 

100 000 
60 000 

2 592 591 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

120 000 
50 000 
140 000 
211 000 

0 
0 

626 000 

105 000 

307 899 

80 000 

387 899 

582 200 

288 080 
10 000 

298 080 

150 000 
265 000 
130 000 
75 000 

620 000 

100 000 
70 000 

120 000 
50 000 
140 000 
163 000 
43 000 
5 000 

626 000 

105 000 

307 899 

80 000 

387 899 

582 200 

288 080 
10 000 

298 080 

150 000 
265 000 
130 000 
75 000 

620 000 

100 000 
70 000 

2 789 179 2 789 179 

t ( S. Sayısı : 41 ) 
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ödeneğin çeşidi 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

isteuf-r« kabul edilen 
Lira Lira 

Üçüncü kısım - Daire hizmet
leri 

T - Sürekli olanlar 
Yapı, bina satınalma, demirbaş 
ve tesisat işleri ile bunların 
onarılması 
Yapı, onarma ve bina satınal
ma işleri (i 285 714 4 308 831 4 308 831 
Demirbaş ve makina satınalma, 
kurma ve onarma giderleri 2 652 000 535 200 535 200 

Bölüm toplamı 8 937 714 4 844 031 4 844 031 

4898 sayılı kanun gereğince ye
niden yapılacak Fabrika, imal 
ve doldurma evleriyle mevcut-
larmın genişletilmesi giderleri 
Deneme, arıtma ve savaş gi
derleri 
Kaçağı önleme ve kovalama gi
derleri 
Ekim ve yazma gide ileri 
Emanet ambarları 
Koruma ve tasıma giderleri 
Kaçakla uğraşma 

Bölüm toplamı 

0 

180 000 

180 000 
140 000 
200 000 

10 000 

530 000 

9 900 000 

250 000 

170 000 
91 000 
20 000 
10 000 

291 000 

9 900 000 

250 000 

170 000 
91 000 
20 000 
10 000 

291 000 

Koruma ve tahsil memurları
nın hayvan yem bedelleri 0 250 000 250 000 
1918 sayılı kanun ve ekleri ge
reğince yapılacak ödemeler 
Mahkeme giderleri 
Para taşıma giderleri 
İkramiye 

10 000 
60 000 

400 000 
500 000 

10 000 
44 120 

433 000 
850 000 

10 000 
44 120 

433 000 
850 000 

( S. Sarısı : 41 ) 
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ödeneğin çeşidi 

Genel Muhasebe Kanununun 
48 nci maddesini ilgilendiren 
giderler 
Geri verilecek paralar 
Hükme bağlı borçlar 

Bölüm toplamı 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

10 000 
5 000 

15 000 

10 000 
5 000 

15 000 

10 000 
5 000 

15 000 

I I - Geçici olanlar 
Kurs genel giderleri 
Ücretler 

Bölüm toplamı 

500 
33 500 

34 000 

1 500 
0 

1 500 

1 500 
0 

0 

I I I - Çeşitli olanlar 
4489 sayılı kanuna göre yurt 
dışına gönderileceklerin staj 
giderleri 
Öğrenci ödeneği 
Yabancı uzmanlar 
Ücretler 
Yolluk ve başka giderler 

Bölüm toplamı 

Yayın ve propaganda ve sergi 
giderleri 

15 000 
0 

24 410 
15 000 

39 410 

110 000 

40 000 
25 000 

155 000 
80 000 

185 000 

200 000 

40 000 
25 000 

155 000 
80 000 

185 000 

200 000 
2921 sayılı kanun gereğince 
Tekel Tekaüt Sandığı payı 
4250 sayılı kanun gereğince şa
rapçılara verilecek prim ve ya
pılacak başka ödemeler 
Kaza sigortası 

317 975 688 851 688 851 

11 320 
1 250 

11 320 
1 250 

11 320 
1 250 

Üçüncü kısım toplamı 11 161 669 18 040 072 18 040 072 

( S. Sayısı : 41 ) 
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1946 1947 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kah.il edilen 
Ödeneğin çeşiai Lira Lira Lira 

Dördüncü kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 40 000 40 000 40 000 
Eski yıllar borçları 
1942 - 1945 yılları borçları 25 000 50 000 50 000 
1928 - 1941 » » 5 000 5 000 5 000 

Bölüm toplamı 30 000 55 000 55 000 

1715 sayılı kanunun 8 nci mad
desi gereğince kâğıt para amor
tismanı 236 102 369 603 369 253 

Dördüncü kısmı toplamı 306 102 464 603 464 253 

Beşinci kısım 

İşçilere, Çocuk yuvalarına, 
Tekel Mensupları Yardım Ce
miyetine ve Tekel İşçi Tutum 
ve Koruma Sandıklarına yar
dım 
İşçilere ve Çocuk yuv alarma 
yardım 750 000 227 946 227 946 
Tekel Yardım Cemiyetine ve 
Tekel İşçi tutum ve koruma 
sandıklarına yardım 0 280 000 280 000 

Bölüm toplamı 750 000 507 946 507 946 

Hastane ve hayır kurumlarına 
yardım 
İşçilere mahsus Verem Hasta
nesi ve Dispanserlerine yardım 0 27 000 27 000 
Çeşitli hayır kurumlarına yar
dım * 1 500 3 000 3 000 

Bölüm toplamı 1 500 30 000 30 000 

Beşinci kısım toplamı 751 iüi) 537 946 537 946 

( S. Sayısı : 41) 
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Ödeneğin çeşidi 

1946 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1947 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen labul edilen 
Lira Lira 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 

9 034 490 
2 592 591 
11 161 669 

306 102 
751 500 

15 498 200 
2 789 179 

18 040 072 
464 603 
537 946 

15 463 200 
2 789 179 

18 040 072 
464 253 
537 946 

GENEL TOPLAM 23 846 352 37 330 000 37 294 650 

B - CETVELİ 

Gelirin çeşidi 

Satış kârları (Tekel geliri) 
Çeşitli gelirler 
Para cezaları 
Çeşitli hasılat 
Geri alma 
Nazım gelirler 
Tütün, içki, tuz, kibrit ve çak
maktaşı, savunma vergileri 

GENEL TOPLAM 

1946 
yılı 

tahminleri 
Lira 

114 858 514 
510 000 
110 000 
250 000 

30 000 

80 619 943 

196 378 457 

1947 y 
Hükümetçe 

tahmin edilen 
Lira 

92 650 292 
510 000 
110 000 
350 000 
30 000 

84 478 565 

178 128 857 

ılı için 
Komisyonca 

tahmin edilen 
Lira 

94 069 175 
510 000 
110 000 
350 000 
30 000 

85 287 107 

180 356 282 
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O • CETVELİ 

Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Tarihi Nev'i No. 

17.6.1938 Kanun 
28.5.1934 » 

17.5.1940 » 

29. 5.1941 » 

27.5 .1942 t 

25.5.1943 

14'. 6.1943 

26 . 3 .1945 

4.1.1940 

10.6.1944 

3.9.1941 

» 

Kanun 

Kararname 

> 

> 

4437 

4708 

2/12537 

3/ 962 

2/1G540 

11.12.1936 Kanun 
29.5.1941 » 

25.5.1943 

14 . 6 .1943 

Ö Z E T 

Tütün 
3437 Tütün ve Tütün inhisarı kanunu 
2460 Tütün ve müskirattan alınacak müdafaa vergisi 

hakkında 
3828 Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim

lere zam icrasına ve bazı maddelerin mükellefiyet 
mevzuuna alınmasına dair kanunun 12 nci mad
desi 

4040 Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828 numaralı kanuna 
ek kanunun 27 nci maddesi. 

4226 Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828 ve 4040 numaralı 
kanunların bazı hükümlerinin değiştirilmesine ve 
bazı vergi ve resimlere yeniden zam icrasına dair 
kanunun 7 nci maddesi. 

4415 Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828, 4226 sayılı ka
nunlarla tapu harçları hakkındaki 1451 sayılı ka
nunun bazı hükümlerinin değiştirilmesine dair. 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828, 4040 ve 4226 
sayılı kanunlara ek kanun. 
Tütün ve müskirattan alınacak müdafaa vergisi 
hakkındaki kanunu değiştiren kanun. 
Tütün ve Tütün İnhisarı Kanunu tatbik suretini 
gösteren nizamname. 
Nizamnamenin 37 nci maddesinin değiştirildiğine 
dair. 
4040 sayılı kanunun 27 nci maddesi mucibince 
asker sigaraları H. talimatname. 

Tın 
3078 Tuz kanunu 
4040 Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim

lere zam icrasma dair olan 3828 numaralı kanuna 
ek kanunun 27 nci maddesi 

4415 Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828, 4226 sayılı ka
nunlarla tapu harçları hakkındaki 1451 sayılı ka
nunun bazı hükümlerinin değiştirilmesine dair. 

4437 Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828, 4040 ve 4226 sa
yılı kanunlara ek kanun. 

( S. Sayısı : 41) 
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Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Tarihi Nev'i No. Ö Z E T 

8.6.1942 Kanun 
28 . 5 .1943 » 

17 . 5 .1940 » 

29 . 5 .1941 > 

27 . 5 .1942 » 

4250 
2460 

3828 

4040 

4226 

1 .8 .1942 Kararname 

15.8 .1942 

2-18435 

2-18617 

16 .1 .1943 » 

25 .5 .1943 Kanun 

14 . 6 .1943 > 

4.9.1944 » 

26 . 3.1945 Kanun 

İspirto ve ispirtolu içkiler 
İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu 
Tütün ve müskirattan alınacak müdafaa vergisi 
hakkında 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasma ve bazı maddelerin mükellefiyet 
mevzuuna alınmasına dair kanunun 12 nci maddesi 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828 numaralı kanuna 
ek kanunun 27 nci maddesi 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasma dair olan 3828 ve 4040 numaralı 
kanunların bazı hükümlerinin değiştirilmesine ve 
bazı vergi ve resimlere yeaiden zam icrasına dair 
kanunun 7 nci maddesi 
İnhisarlar İdaresinin 12. VII . 1942 tarihinden iti
baren inhisar dışında olarak buz, gazoz, soda, malt 
hulâsası, asid karbonik ve kolonya yapıp satmasına 
izin verildiği hakkmda kararname 
4250 sayılı kanunun 10 ve 20 nci maddelerine göre 
dış memleketlerden getirilen ispirtolu ıtriyat ile ta
babette ve sanayide kullanılan ispirtolu maddeler
den ve yurda sokulan ispirto ve ispirtolu içkilerden 
alınacak inhisar resmi miktarının tâyini ve yurt 
içinde satılan inhisar altmdaki ispirto ve ispirtolu 
içkilerden alınacak inhisar resminin asgari ve âza
mi hadlerinin tesbiti hakkında kararname 
Bir kısım sıhhi müesseselerle eczahanelere verile
cek ispirtoların fiatı hakkında kararname 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasma dair olan 3828, 4226 sayılı kanun
larla tapu harçları hakkındaki 1451 sayılı kanunun 
bazı hükümlerinin değiştirilmesine dair 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasma dair olan 3828, 4040 ve 4226 sa
yılı kanunlara ek kanun 
İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı hakkındaki 
4250 sayılı kanunun 21 nci maddesinin değiştiril
diğine dair. 
Tütün ve müskirattan alınacak müdafaa vergisi 
hakkındaki kanunu değiştiren kanun. 

2-19329 

4415 

4437 

4658 

4708 

14.1.1943 

34 . 6 .1943 Kararname 

Barut ve patlayıcı maddeler, süâh ve teferruatı 
4374 Barut ve patlayıcı maddeler, silâh ve teferruatı in

hisarı hakkında kanun 
2/20244 Barut maddelerine ait yeni satış fiatları 

( S. Sayısı : 41 ) 
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Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Tarihi Nev'i No. 

25 . 5 .1942 Kanun 
25 . 8 . 1942 Kararname 

29 . 4 . 1943 

29.12.1945 Kanun 

27 . 5 .1946 » 

Ö Z E T 

Kahve VÛ çay 
4223 

2-18662 

2-19827 

Kahve ve Çay inhisarı Kanunu 
4223 sayılı kanunla inhisar altma alman kahre ve 
çaylardan alınacak asgari ve âzami inhisar resmi 
hakkında kararname 
Kahve ve çaydan almacak inhisar resmi hakkmda 

Kibrit ve çakmaktaşı 
4816 Kibrit ve çakmağın Tekel imtiyazına ilişkin sürenin 

uzatılması hakkındaki 4556 sayılı kanuna ek kanun 
4897 Kibrit ve çakmağın Tekel idaresine geçimi ve işlet

me idaresinin Tekel Genel Müdürlüğüne devri hak
kında kanun 

( &. Sayısı : 41) 



Görevin çeşidi 

Şef kontrol 
» » 

Kontrol, ayırma, dağıtma, depo 
ambar memuru 

» » » » 
» » » » 
» » » » 

Mütercim 
Kavist 

Teknisiyen, sanatkâr, ressam, şoför 
» » » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 

Laborant 

— 44 — 
D - CETVELİ 

Sayı Ücret 

8 500 
10 400 

5 
5 
6 
7 
8 

10 
21 
22 
38 

1 
1 
3 
3 
7 
5 
7 
9 

15 
14 
12 
5 
5 
3 
4 
6 

11 
11 
15 

375 
325 
260 
225 
200 
170 
150 
125 
115 
500 
500 
400 
300 
400 
300 
260 
260 
225 
200 
170 
150 
125 
260 
225 
200 
170 
150 
125 

Görevin çeşidi 

Santral memuru telefoncu 

Steno ve daktilo 

Pansmancı hemşire 
» » 

» » 
Koruma ve tahsil memuru 

» » 
» » » 
» » > 
» » » 

Odacı, bekçi, itfaiyeci, kantarcı, 
bahçıvan 

» » » » 
» » » > 
» » » » 

Sayı Ücret 

2 
2 
2 
4 
1 
2 
2 
5 
5 
17 
20 
50 
5 
2 
9 
6 
5 
15 
23 
75 
135 
407 

5 
14 
30 
100 
190 
825 

2 235 

170 
150 
125 
115 
260 
225 
200 
170 
150 
125 
115 
100 
170 
150 
125 
115 
150 
125 
115 
100 
85 
75 

150 
125 
115 
100 
85 
75 
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No. 
K ' K > 
ro Yeni Eski Çeşidi Markası 

11 Hizmet otobüsleri : 
1 250 300 Küçük otobüs Linkolen x) 1939 
1 251 301 » » Buik ») 1936 

53 53 » » Şevrola 1939 

6 » » 

1 450 Kaptıkaçtı Fort 1939 

1 457 Küçük otobüs Pakart 1936 

1) Elde mevcut iki otomobil yenilenmeleri lâzımgelen 

Taşıt Kadroları 

Motor No. Göreceği iş 

479631 İstanbul: Genel Müdürlü 
1289261 devamlı hizmetlerinde 

kendine bağlı müessesel 
münasebet ve irtibatının 
şarılmasında ve mezkûr 
esseselerin devamlı kon 
ve teftişinde memur ve 
naklinde kullanılır. 

838673 Çamaltı : İzmir arası 
tuzlaya lüzumlu olan m 
dm mubayaasında vesair 
lerinde posta işlerinde, 
mur ve işçilerin nakli 
kullanılır. 

838710 Yavşan : Tuzla - Konya 
sında ve lüzumlu olan m 
dın mubayaasında vesai 
lerinde memur ve işçil 
naklinde ve posta işler 
kullanılır. 

18-5048524 İstanbul : Genel Mülü 
ğün daimî hizmetlerinde 
ta işlerinde, malzeme v 
çilerin naklinde kullan 
(1946 Kibrit ve Çakmak 
letmesinden devren) 

1082-25303 İstanbul: » > 

zamana kadar kullanılır. 



No. 

& Yeni EsM 

1 

Çeşidi 

Kapalı otobüs 

Markası Motor No. 

Fort 

Açık otobüs 

1938 

1937 

V.85 

V.85 

Göreceği iş 

Ankara : G. Mülürlüğ 
muhtelif işlerinde kullan 
(1946 Kibrit ve Çakmak 
letmesinden devren) 
İstanbul : Genel Müdü 
ğün daimî hizmetlerinde p 
ta işlerinde malzeme ve 
mur ve işçilerin nakli 
kullanılır. (1946 Bibrit 
Çakmak işletmesinden d 

452 

Kapalı otobüs 
» » 

Hasta otobüsü 

Linkolen 
Buik 
Fort 1936 

ren) 

58334 İstanbul: » •» » 
42933175 » » » » 

3027944 » hasta naklinde k 
lanılır 

182 Kamyon ve kamyonetler: 

1 682 Kamyon Fort Kanada 1937 

r-i 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

679 
680 
681 
683 » » 

18F.6145170 

18F6141521 
18F6151115 
18F5486073 
18F5814235 
18F6150143 
18F5813331 
18F5735350 

Nakliyat işinin yapılması 
zımgelen muhtelif yerle 
idareye ait bilûmum mam 
ve gayrimamûl mevad 
ve diğer malzemenin mem 
ve işçilerin naklinde ku 
nılır. 

» » 
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No. 

§• ' " ' 
zn Yeni Eski Çoçidi Markası 

TU 

uı 

i 
E 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

531 
524 
525 
526 
235 
404 
264 
271 

557 
558 

2447 
224 
225 
328 

Kamyon 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

» 
» 
» 
» 

» 

» 

Doç 
» 
» 
» 

Şevrole 
» 
» 
» 
» 

» 

» 

Ostin 

» 
» 

1940 
1942 
» 
» 
1938 
1937 
1937 
1939 
1939 

1942 

1942 
» 

Motor No. Göreceği iş 

Nakliyat işinin yapılması lâ 
zımgelen muhtelif yerlerd 
idareye ait bilûmum mamu 
ve gayrimamûl mevaddm v 
diğer malzemenin memur v 

1118/54384 
42633 
42491 
6-6065 

1458052 
646832 
646730 
971830 
390700 
399531 
2161064 

BFC627068 

Ap 
Hy 
Ap 
Hy 

BFC616566 
BFC618993 

48748 
47058 
47131 
46918 

46954/42137 
47147/42143 

48749 

işçilerin naklinde kullanılır 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
» 

» 
> 
» 
» 
» 
» 
// 
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> 
> 
» 
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» 
» 
> 
» 
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» 
> 
> 
> 
» 
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1 455 
1 455 
1 456 
1 456 

» 
» 
» 

Kamyon 
» 
» 
» 
» 

Traktör 
Römork 
Traktör 
Römork 
Kamyon 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

Bedford 
» 
» 
> 
» 

Wiliis 
» 

Fordson 
» 

Ford 
» 
» 
» 
> 

Fordson 

» 
» 
» 

1945 
» 
» 
> 
» 

1932 
» 

1934 
» 

1946 
» 
» 
» 
» 

aısoıı 
0-19809 
0-15797 
0-19585 
.0-08127 
0-15742 
0-16444 
0-15818 

101554 

1535 
» 

883578/699T 
880927/699T 
878854/699T 
793363/699T 
7&3140/699T 

3) Jeep kamyonet 

24 
10 

2) Kamyon 
•) » 

2) 1946 yılında alınmadığı takdirde 1947 de alınacaktır. 
3) 1947 yılında satın alınacaktır. 

» 
» 
» 
T> 

> 
> 
> 
» 

» 
» 
> 
» 
» 
> 
> 
> 
» 
nakli 

» 
» 
» 
» 
» 
>• 
> 
» 

•» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
> 
» 

nde kulla 

> 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
> 

» 
» 
> 
» 
> 
» 
» 
» 
» 

mılır. 
İstanbul : Y. Tütün tarla 
larının hastalık mücadel 
sinde ve tarlaların kontrol 
için âmir ve teknisyenler 
tohum ve malzeme naklind 
İstanbul: İdare emtiası nak 



0Q NO. 

Yeni Eski Çeşidi Markası Motor No. 

2 Motosikletler: 

1 21 21 M' tosiklet sepetli Aryel 

1 3) » » 

23 Bisikletler: 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

107 

f . , 

1590 
10 

171 
160 

Bisiklet 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

N. S. U. 
» 
» 

. » 
G-rand Express 

» » 
» » 

1233856 
1324379 
1335243 

335230 
286991 

• . • " ' • 

- ı • . . . 

3) 1947 yılında satın alınacaktır. 

Göreceği iş 

İzmir : Şarap fabrika 
posta işlerinde ve memu 
Naklinde 
İstanbul : posta işleri v 
malzeme ve memur naklind 
kullanılır. 

Adana : Tütün Fabrikası 
Mersin 
İskenderun 
Tokad 
Kaldırım Tuzlası 

» » 
Adana Tütün Fabrikası 
Balıkesir 

» 
Hopa 
Maltepe Tütün Enstitüsü 
İskenderun 

» 
Malatya 
Diyarbakır 
Ankara 
Konya 
Mersin 
Balıkesir 



621 
622 
623 

Vander 
Fines 
Rekord 

39 Deniz vasıtaları: 

1 1 Motorlu arap ma- Klimaks 1943 
vunası 

1 

1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

f 

8 1 

2 

3 

4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
11 

Motorlu ; 
vunası 
Motorlu 

i rap ma 

propetli 
armalı mavunası 

» 
Motorlu 
çektirme 

» 
propetli 

Motorlu mumhane 
» çektirme 
» armalı 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» su 

Motörbot 

» 
» 
» 
» tekne 
» » 
» » 
» > 
•» » 
dubası 

Doç 

Skandia 

Vidop 
Klimaks 

Skandia 
Doç 

» 
Skandia 

• » 

Doç Dizel 
Elve 
Ekselos 
Seffle 
Muhtel 
Skandia 

1 204 Tek cifte sandal 

Büyükdere Kibrit Fabrikas 
» > > 
» » » 

îzmir Başmüdürlüğü 

60-375 

15269 

282 

2879 

220715 
599514 
15264 

220690 
220424 

İstanbul: idareye ait bil 
mum mamul ve gayrimam 
mevaddm ve diğer malzem 
memur ve işçilerin naklind 
kullanılır. 

» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Su naklinde kullanılır. 
istanbul': 
kontrolör 

» 
» 

» 
» 

> 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Deniz nakliyatı 
ide memur 

naklinde kullanılır. 
istanbul: 
linde 

Memur ve 

ve 

İŞÇİ 

İ 

n ü 



Sa
yı

 

1 

1-1 

No. 
A 

1 

Yeni 

206 

Eski Çeşidi 

îki çifte sandal 

» » » 

53) 

V) 

Markası Motor No. 

Motorlu veya mo
torsuz mavna 

Römorkör 

43) 

1 

Motorlu tekne 

» denk teknesi 

1 
2 
1 

1 
l3) 

Motörolü tekne 

Motorsuz 
Çapar teknesi 
Motor teknesi 
(makinist) 
Kayık 
Sandal 

4 Bira vagonları: 

3 Tank vagonu Linker-Hoffman 600001-2-3 

Verker 600004-2-3 

3) 1947 yılmda satm alınacaktır. 

Göreceği iş 

Cibali: Fabrikası işçi na 
linde 
Paşabahçe: Fabrikası iş 
naklinde 

istanbul: idare emtiası na 
linde 
istanbul: Liman dâhilin 
mavnaların çekilmesinde ku 
lanılır. 
istanbul: idare emtiası na 
linde 
istanbul: idare emtiası na 
linde » » 

istanbul: idare emtiası na 
linde 

» » > 
lyidere: Kereste fabrikası 

» » » 
» » » 

Trabzon : Gemilere gid 
gelme için memur neklind 

Ankara: Bira fabrikası A 
kara-Istanbul arasmda dö 
me bira naklinde 



998 Dekovil - Vagonet ve hatları: 

13 Vagonet (Maa 
hat ve tef.) 

15 
12 

3 
7 
2 
2 
2 
2 

^ 1° 
ç» 2 
oa 301 
p 

3 8 

26 
5 

100 
291 

6 
14 
2 

12 
5 
3 

150 

B. V. G. 7 

Krupp 

Krupp 

Vagonet Maa hat 
ve tef. 

Dekovil ve 4 km. 
ray 

Samsun. iabrikası işler 
rinde memur ve işçi n 
linde 

> » 
Paşabahçe » 
Samsun » 
Karaağaç deposu 
Maltepe: Barut deposu 
Hacıbektaş : Tuzlası 

» » 
Samsun: Fabrikası 
Kağızman tuzlası 
Tepesidelik » 
Kulp » 
Yavşan » 

> 
» 
» 
» 

Yavşan tuzlasında memur 
İşçi naklinde 

> » 
Kaldırım Tuzlasında 
Keçeç » 
Çamaltı » 

> » 
îzmir Şarap Fabrikası 
Geçeç Tuzlası 
Sekili » 
Çankırı » 

» » 
Aşkale > 
Çamaltı » 

» 

» 
> 
» 



No. 

Yeni Eski Çeşidi Markası Motor No. Göreceği iş 

41 Platformhı arabalar: 

35 Platformlu araba 

yi 

n 
i 
* 

3 
3 

28 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
9 

11 

4 

1 
1 
2 

Lokomotifler: 

Direzmler 

» 
» 

Lokomotif 
» 
» 

» 
» 
» 
» *) 
» 2 ) 

Drezin 
» 
» 

4 Tramvaylar: 

1 2 2 Tramvoy 
1 3 3 » 
1 4 4 » 
1 4 4 » 

Ormestrein et koop 
Orn. Yung. Yungelt 
Smoshever et Ço. 
Arkoopel 

» 
Dizel 

Yerli 

12901/19;!!) 
600:» 

829/830 
46i 

12902 

Kî'.seı 

161859 

Paşabahçe Fabrikası 
Kağızman Tuzlası 
Kulp » 

Y a v ş a n Tuzla 
» 
» 

Ç a m a 1 t ı 
» 
» 
» 
» 

Yavşan memur 
Çamalt ı » 

» » 

(Jamaltı memur 
» » 
» » 
» » 

> 
» 

» 
> 
» 
» 
» 

ve 

ve 

hizm 

i§Çİ 
» 
» 

» 

n 

işçi nak 
» 
» 
» 

1) Elde mevcut iki otomobil yenilenmeleri lâzmıgelen zamana kadar kullanılır. 
2) 1946 yılında alınmadığı takdirde 1947 de alınacaktır. 

~\ 



1 Ototraklar : 
1 Ototrak 

51 Arabalar: 
1 Tek atlı yük ara

bası 

1 » 
1 » 
1 > 

2 » 
1 > 

~ 2 » 
î» 1 » 
g> 2 » 

1 » 
£ 4 > 

w 1 Çift atlı yük ara
bası 

1 » 
1 Çift atlı yaylı 

araba 
1 Çift atlı fayton 

arabası 
1 Çift atlı yük ara

bası 
1 Tek atlı yük ara

bası 
» 
» 

Ankara Bira Fabrika m 
mur ve işçilerin ve idare em 
tiası naklinde kullanılır. 

istanbul Bira Fabrikası na 
linde 
Çankırı Tuzlası » 
Bingöl » •» 
Kağızman » » 
Kömür » 
Maltepe Tütün enstitüsü na 
linde 
Keçeç Tuzlası naklinde 
Çamâltı Tuzlası naklinde 
istanbul Bira Fabrikası 

Malatya Islah istasyonu 
Maltepe Tütün Enstitüsü 

Malatya Islah istasyonu > 

Yavşan Tuzlası » 

Kağızman Tuzlası » 

Keçeç » » 
Yavşan » > 
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( S. Sayısı : 41) 



w 

1 Tek atlı yük ara
bası 

1 Çift atlı yük ara
bası 

70 Atlar: 
1 Araba atı 
6 Araba atı 
1 » 
2 > 
1 » 
2 » 
2 » 
1 » 

^ 1 » 
QD 1 > 
ra 2 » 

i 2 * 
^ 2 > 
£ 2 » 
w 1 » 

1 » 
2 » 
1 » 
1 » 
1 > 
1 > 

i3) 
ıs) 
23) 
2S) 

3) 1947 yılında satmalınacaktır. 

«-*. 

îstanbnl Bira fabrikası > 

G. Antep içki fabrikası » 

Ankara Bira fabrikası 
Çamaltı Tuzlası 
Kömür Tuzlası 
istanbul Bira fabrikası 
Kağızman Tuzlası 
İzmir Şarap Fabrikası 
Tekirdağ Şarap Fabrikası 
Hacıbektaş Tuzlası 
yavşan Tuzlası 
Buca İslah istasyonu 
Yavşan Tuzlası 

» » 
» » 

Buca İslah istasyonu 
İzmir Şarap Fabrikası 

» > » 
Samsun İslah istasyonu 
Maltepe "tütün Enstitüsü 
Cedit Tuzlası 
Tuzhisar Tuzlası 
İzmir Şarap Fabrikası 
Keçeç Tuzlası 

» > 
Fadlum Tuzlası 
Kağızman Tuzlası 
G. Antep İçki Fabrikası 
Tatava Kereste Fabrikası 



No. 
-* s '7 

Markası Motor No. 

İD 

^ 

<A 

23) 
2 
2 
2 
2 
2 
48) 
2 
28) 
5 
1 
1 
1 

12 
1 
1 
1 
1 
1 
63) 
i3) 

r " 
Yeni Eski 

Merkepler. 

._ ^ 
Çeşidi 

» 

Araba atı 

Saka merkebi 
» 

3) 1947 yılında satınalmacakt». 

t • •y 

Göreceği iç 

Rize Kereste Fabrikası 
Adana Tütün Fabrikası 
Malatya Tütün Fabrikası 
Çankırı Tuzlası 
Sekili Tuzlası 
Samsun İslah İstasyonu 
Malatya > > 
Maltepe Tütün Enstitüsü 
Yavşan Tuzlası 
Çamaltı > 
Sivas Hamu > 
Samsun Islahevi 
Kömür Tuzlası 

Hamo Tuzlası 
Bingöl » 
Cedit » 
Maltepe Enstitüsü 
Aşkale Tuzlası 
Çamaltı » 
Tuzhısar » 



E-* CETVELİ 

B. M. 

1 3 Geçici hizmetliler ücreti 
25 1 Yabancı uzmanlar ücreti 

R . OETVELÎ 

B. : 4 - M. : 2 — Döşeme ve demirbaş 
ölçü ve tartı aletleri, yangın söndürme cihazları ve tertibatı yazı ve hesap makineleri bil tertibe da

hildir. 

M. : 5 — öteberi giderleri 
Müfredatı aşağıda yazılı giderler bu tertipten ödenir, 
1. — Bütçeden alıancak kırtasiye, demirbaş ye sairenin anbalaj ücretleriyle bu hususta iatih-

^ dam olunacak işçi yevmiyeleri, 
2. — Şenlik giderleri, 
3. — İdarehane ve satış depoları taşıma giderleri, 
4. — Reklâm nev'inden olmayan ilânlar,, 
5. — Hariçte yapılması zaruri olan tercüme ve etüdlerle satın alınması idarece faydalı görünen 

eserlerin ücret ve bedelleri, 
6. — İdarenin bulunduğu binalarda umumi temizlik giderleri ve kira ile tutulan han hizmetlile

rine verilecek odabaşı ücretleri, 
7. — İdareyi ilgilendiren kongreler münasebetiyle veya mubayaa i§jn gelen mütahassıs ve tüccar

ların ağırlanması için genel müdürlükçe ihtiyar olunacak giderler, 
8. — Odacı, postacı gibi diğer hizmetlilerin şehir içindeki yol giderleri, .., 
9. — 3530 sayılı beden terbiyesi kanunu hükümlerine göre ^püâe&^ödeme y e ^ j ^ j ^ e j ^ , 

10. — Çeşitli sair giderler. 

B. : 9 - M. : 4 — Yabancı memleketler yolluğu 

Memleket dışı kuruluşlarımızla mukaveleli satış mü^eşpilliklçıinjm teftiş ve denetime tâbi tutmak 
üzere gönderilecek müfettiş ve memurlarımızın, Tekel mevzuları üzerinde tetkikler .gşgjfpik, jgakine 
veya sair malzeme satnı almak ve kongrelere iştirak etmek üzere ye şair şebe^r^ .^ i i | ^c ı memleş-
ketlere gönderilecek müdür ve memurlarm yolluklriyle şair giderleri bu tertipten ödenir. 

B. : 10 — Giyecekler 

İdare ve satış depolarındaki odacı, bekçi, şoför, yollama memuru, tahsildar, /j^ıpalmp memuru, 
şehir ve kasabalardan uzak mesafelerde bulunan barut depo memur ye hismtlüeriylfi gümtük, koru
ma ve koruma tahsil, anbar memuru ve mutemetleri gibi işi icabı hariçte vazife gören memur ve hiz
metlilere verilmesi zaruri olan şapka, elbise, kaput, muşamba, fotin, çizme gibi giyecek eşya bedel
leri bu tertipten ödenir. 

(Ş . Sayısı: 41) 



- 6 2 -
B. : 12 - M. : 1 — Yapı, onarma ve bina satmalına işleri 

Yapılacak mubayaa, inşa ve istimlâk ve onarma işlerinde kullanılacak mimar, mühendis, fen ve 
idare memurlariyle sürveyanların ve geçici hizmetlilerin bir mahalden diğer mahalle gönderilmele
rinde tahakkuk edecek yol paraları, bu işlerde kullanılacak işçilerin gündelikleri, bunlara ait proje
lerin tanzimi ücretleri, proje ve kontrol malzemesi bedelleri bu tertipten ödenir. 

B. : 12 - M. : 2 — Demirbaş ve makina satınalma, kurma ve onarma giderleri 

Demirbaş ve makine satm alma, kurma ve onarma giderlerinde kullanılacak mimar, mühendis, fen 
ve idare memurlariyle geçici hizmetlilerin bir mahalden diğer bir mahalle gönderilmelerinde tahak
kuk edecek yol giderleri ve bu işlerde kullanılacak işçilerin gündelikleri ve bu tesislere ait projele
rin tanzimi üceretlerini ve proje kontrol malzeme bedelleri bu tertibe dâhildir. 

B. : 12 — (4898) sayılı kanun gereğince yeniden yapılacak fabrika, imal ve doldurma evleriyle 
mevcutların genişletilmesi giderleri 

Bu işler için kullanılacak mühendis, fen ve idare memur ve hizmetlilerin bir mahalden diğer bir 
mahalle gönderilmelerinde tahakkuk edecek yol paraları bu tesislere ait proje, plân tazimi üceret-
leri ve bu işler için kullanılacak işçilerin gündelikleri ve bu hususta yapılacak sair giderler bu ter
tipten ödenir. 

B. : 14 — Deneme, arıtma ve savaş giderleri 

Deneme, arıtma ve inceleme ve savaş işleri için satm alınacak, istimlâk edilecek veya kira ile 
tutulacak olan bağ, bahçe, arsa, tarla ve bunlar için lüzumlu olan alât, cihaz, demirbaş, kitap, mal
zeme, kırtasiye bedelleriyle taşıt masrafları ve kiralarını ve bu maksatlar için icabeden tesisatı kur
ma giderleri, bu işler için bir mahalden diğer birmahalle gönderilecek memur ve hizmetlilerin yol
lukları, ekim bölgelerindeki tatbik işleri için kurulan ve kurulacak olan örnek ve dağıtma fidelik
leri, örnek kurutma hangarları giderleri, bu işlerde çalıştırılacak işçilerin güdelikleri, tütün hasta
lıklarına karşı Tarım Bakanlığı tarafından yapılan savaş giderleri, tütün ekicileri arasında yapı
lacak müsabakalarda kazananlara mükâfat olarak verilecek para veya tütün ekimile ilgili malzeme 
bedelleri bu tertipten ödenir. 

B. : 15 - M. : 1 —• Ekim ve yazma giderleri 
Tütün tahmin ve yazma işlerinde uğraşan heyetlerin yol ve gündelikleri giderleri ve bunlarla 

beraber gönderilen idare memurlarının yol giderleri, kanuna aykırı olarak ekilen tütünlerin sökülme
si, yasak ekimlerin menedilmesi uğrunda yapılacak giderler, yazma, tartma ve itiraz işlerinde vazi
fe gören memurlara verilen taşıt ücretleriyle vukuf erbabı ve ihtiyar heyetine verilen gündelikler 
bu tertipten ödenir. 

B. : 15 - M. : 2 —- Emanet ambarları 

Ekici tütünlerinin iyi bir şekilde muhafazası için kullanılan işçi ve aktarmacılarla gerek am
barlama ve gerek fermantasyon zamanında kullamlan işçi, istifçi gündelikleri gibi diğer bilûmum 
korunma ve bakım giderleri bu tertibe dâhildir. 

M. : 3 Koruma ve taşıma giderleri 

Tekel altında bulunan oyun kâğıdı kaçakçılığından doğan giderler ile kaçak günHîk eşyasının 
'•taşıma giderleri bu tertibe dâhildir. 

B. : 17 — 1918 sayılı kanun gereğince yapılacak ödemeler 
Tekel altında bulunan oyun kâğıdı kaçakçılığından doğan ödemeler dâhildir. 

( S. Sayısı : 41 ) 



— 63 — 
B. : 18 — Mahkeme giderleri 

Tekel altında bulunan oyun kâğıdı kaçakçılığından doğan suçlara ait dâvaların mahkeme ve 
başka giderleriyle bilûmum dâvaları idare lehine intaç edenlere 2159 sayılı kanunun (8) nci mad
desi gereğince ödenecek vekâlet ücretleri ve muvakkat avukat ve muhakemat memurlarının yol' 
lukları bu tertipten ödenir. 

B. : 20 — İkramiye 
Kaçakçılık suçlarından dolayı hükmolunan para cezaları tahsilatından bu paraları tahsil eden 

yönetim, koruma ve tahsil memurlarına tahsil ettikleri paraların yüzde beşi nispetinde verilecek 
paralar dâhildir. ™"*r 

B. : 24 — öğrenci ödeneği 
Yerli Üniversitelerle Yüksek Ziraat enstitüleirnde, yüksek mekteplerin muhtelif şubelerinde ve 

lise muadili Ziraat okullarında idare hesabına okutturulacak yatısız öğrencilerin yiyecek, giyecek 
ve yatacak giderleri karşılığı olmak üzere kendilerine verilecek en çok 75 lira nispetindeki harç
lıkları ile yatılı mekteplerde okutturulaeaklarm mektep ücretleriyle kendilerine haftada verilecek 
beş lira harçlıklar ve Avrupaya gönderilecek öğrencilere de Devletçe tatbik edilen formül daire
sinde verilecek giderler bu tertibe dâhilidr. ÎK*"W* 

B. : 26 — Yayın ve propaganda ve sergi giderleri 
Reklam mahiyetinde olarak gazete ve mecmnalara verilecek ilân ücretleri fiş tabı masrafları,. 

reklâm ve numune olarak dağıtılan mamulât bedeleri, yabancı ülkeere daimî ve geçici meşher--
ler tesisi, Balkan memleketlerinde açılması mûtat panayırlara iştirak, büyük şehirlerdeki idare de-
polarında ve büyük caddelerdeki bayi dükkânlarında yaptırılacak numune vitrinleri masraf ve-* 
sair şekillerde yapılacak propaganda, reklâm veneşriyat giderleri bu tertibe dâhildir. 

Bu ödeneğin harcanma sureti ve yaptırılacak belirtici kâğıtların hazırlanması döner sermaye 
giderleri hakkındaki usullere tâbidir. " ~ 

B. : 33 - M. : 2 — Tekel Yardım Cemiyetine ve Tekel tşçi Tutum ve Koruma Sendikalarına 
yardım 

Tekel İşçi Kurullarına yapılacak yardımlar da bu maddeden verilir. 

( S. Sayısı : 41) 
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