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1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Havale edilen kâğıtlar 
3. — Yoklama 
4. — Başkanlık Divanının Kamutaya 

sunuşları 25 
1. — Gümrük Kanununun 18 nci mad

desinin 1, 2 ve 3 ncü fıkraları uyarınca 
yurda muaf olarak giren eşyadan Tekel 
Resmine tâbi olanlarının Ibu resimlerden de 
muafiyetine dair olan Kanun ta'sarısmın 
geri verilmesi hakkında Başbakanlık tez
keresi (3/128) 25 

2. — Amasya Milletvekili İsmet Olgaç'-
ın, Millî Korunma Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi hakkındaki 5020 
sayılı Kanunla değiştirilen 30 ncu madde
nin kaldırılmasına dair olan Kanun tekli
finin geri verilmesi hakkında önergesi 
(4/94) 25 

5. — Sorular ve cevaplar 26 
1. — Zonguldak Milletvekili Ab'dürrah- i 

man Boyacıgiller'in memlekette her gün 
biraz daha artan işsizlik hakkında Başjba- j 
kanlıktan 'olan sorusuna Çalışma Bakanı j 
Hulusi Köymen'in sözlü cevabı (6/96) 26:33 | 

2. — Istanibul Milletvekili Andre Vah- ! 
I 

ram Bayar 'in, ecnebi ilâç müstahzarlarının j 

Sayfa 
memleketimizdeki satış fiyatları hakkın
daki sorusuna Sağlık ve Sosyal Yardım 
©akanı Ekrem Hayri Üstündağ'ın sözlü 
cevabı (6/102) 33:35 

3. — Antalya Milletvekili Burhanettin 
Onat'm, memleketin sağlık durumunu ve 
teşkilâtını düzenlemek için ne gibi tedbir
ler düşünüldüğüne dair Sorusuna Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Ekrem Hayri Üs
tündağ'ın sözlü cevabı (6/103) 35:41 

4. — Diyarbakır Millevekili Nâzım 
önen'in, Cumhuriyetin ilânından 1949 se
nesi nihayetine kadar memurların ikamet
leri için Hükümet, mahallî idareler ve be
lediyeler tarafından ne kadar mesken yap
tırıldığına ve bunlarla demirbaş eşyaları
na sarfolunan paralara, tahsilat ve vergi 
nispetlerine ve bu binalardan kaçının kim
lerin ikametlerine tahsis olunduğuna dair 
Başbakanlıktan sözlü sorusu (6/112) 41 

'5. — İstanbul Milletvekili Andre Vah-
ram Bayar'm, yerli tıbbi müstahzarlara 
karşı emniyet ve rağbeti artırmak maksa-
diyle bir kontrol laboratuvarı kurulması 
hakkındaki sorusuna Sağlık ve Sosyal Yar
dım Balkanı Ekrem Hayri Üstündağ'ın 
sözlü cevabı (6/115) 41:43 



Sayfa 
6. — Ordu Milletvekili Feyzi Boztepe'-

nin, Ordu'da verem paviyonunu da ihtiva 
eden 200 yataklı !bir hastane ile Gölköy ve 
Ünye'ye birer sağlık 'merkezi yapılması 
(hakkında ne düşünüldüğüne dair sorusuna 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Ekrem 
Hâyri Üstündağ'm sözlü cevabı (6/128) 43:49 

7. — Erzurum Milletvekili Enver Ka
ran'm, Pazar, Alanya ve Burhaniye ilçele
rinde tedavi ve aşı neticesinde ölen vatan
daşlar (hakkında Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığından sözlü sorusu (6/129) 49 

8. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekeli-
oğlu'nun, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafın
dan harice çıkarılan zahireye ait tahkikat 
dosyaları hakkında yapılan muamele neti
cesine dair Adalet ve Ekonomi ve Ticaret 
Bakanlıklarından sözlü sorusu (6/138) 49 

9. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekeli-
oğlu'nun, memurların tasfiyeye tâbi tutu
lacağı, Gelir Vergisinin 1951 yılında me
murlara tatbik edilmiyeceği, Ankara me
murlarına verilen mesken tazminatı ile 
yüksek rakımlı yerlerde oturan memurla
ra verilmekte olan mahrukat bedeli hak
kındaki söylentilere ve Emekli Kanunu
nun 39 ncu maddesinin B fıkrasının tat
bik suretine dair Başbakanlıktan sözlü so
rusu (6/139) 49 

10. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekeli-
oğlu'nun, Ceyhan İlçesinin su işinin bir an 
evvel tamamlanması için ne düşünüldüğü 
•hakkında İçişleri Bakanlığından sözlü so
rusu (6/140) 49 

11. — Siird Milletvekili Mehmet Daim 
Süalp 'm, Siird İli su ihtiyacının giderilme
si ve içme suyunun temini için ne düşünül
düğü hakkındaki sorusuna İçişleri Bakanı 
Rükneddin Nasuhioğlu'nun sözlü cevabı 
(6/14.1) ' 50:52 

12. — Diyarbakır Milletvekili Mustafa 
Ekinci'nin, Mustafa Muğlalı'nm kaç gün 
mevkuf kaldığına, şimdiye kadar mah
kûmlardan kaç kişinin sıhhat raporuna 
dayanarak serbest bırakıldığına ve Mus
tafa Muğlalı 'nın ikinci (bir muayeneye tâbi 
tutulmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Adalet ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlıklarından sözlü sorusu (6/142) 52:53 

Sayfa 
13. — Sinob Milletvekili Server Somun-

cuoğlu'nun, Bulgaristan'dan gelecek olan 
Türk göçmenlerinin sayısı ve yurda gel
meleri için konulan müddet ile menkul ve 
gayrimenkul mallarının tasfiyesi ve bedel
lerinin Türkiye'ye getirilmesi hakkında 
Bulgar Hükümetiyle yapılan anlaşma hü
kümlerine dair sorusuna Dışişleri Bakanı 
Fuad Köprülü'nün sözlü cevabı (6/144) 53:56 

14. — Seyhan Milletvekili Sinan Teke-
lioğlu'nun, Atatürk 'ün vasiyetnamesinde 
isimleri geçen müessese ve şahıslardan Ve
raset ve İntikal Vergisinin tahsil edilip 
edilmediğine dair Maliye Bakanlığından 
sözlü sorusu (6/145) 5,7 

15. — Eskişehir Milletvekili Albidin Po-
tuoğlu'nun, 1948 - 1949 ve 1950 yıllarına 
ait şeker istihsalâtı ve stok miktarı ile ma
liyet fiyatları, prim olarak müstahsıllara 
verilen şeker dolayısiyle köylüden kesilen 
nakliye ücreti, fabrikalar kantinleriyle 
lojmanlar, ambalaj maliyet fiyatları, pan
car müstahsıllariyle yapılan taahhüt mua
meleleri ve fabrikalara ait traktörlerden 
müstahsıllarm faydalanış şekilleri hakkın
daki sorusuna İşletmeler Bakanı Muhlis 
Ete'nin yazılı cevabı (6/143) 63:72 

6. — Geçici komisyon kurulması 57 
1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Ban
kası arasında akdedilmiş olan Garanti An
laşmasının onanması hakkındaki Kanun 
tasarısı için geçici bir komisyon kurulması 57 

7. — Görüşülen işler 57 
1. — Devlet Demiryolları ve Limanları 

İşletme Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe
sinde değişiklik yapılması hakkında Ka
nun tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/105) 57:59,61,62,72:75 

2. — Sivas Milletvekili İbrahim Duy
gun'un Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Anayasa ve Adalet Komisyonların
dan kurulan Karma Komisyon raporu 
(3/88) 59 

3. — Maraş Milletvekili Ahmet Boz-
dağ'm Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezke-
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Sayfa 
resi ve Anayasa ve Adalet Komisyonların
dan kurulan Karma Komisyon raporu 
(3/86) 59 

4. — Tekirdağ Milletvekili Şevket Mo-
can'm Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Anayasa ve Adalet Komisyonların
dan 'kurulan Karma Komisyon raporu 
(3/89) 60 

'5. — Yozgad Milletvekili Niyazi Ünal 
Alçılı'nm Milletvekilliği dokunulmazlığı-

Sayfa 
nın kaldırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulan Karına Komisyon rapo
ru (3/100) 60 

6. — Çorum Milletvekili Hasan Ali Vu
ral ve Kars Milletvekili Alhbas Çetin'in, 
Bâzı Suç ve Cezaların Affı hakkındaki 
5677 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin Ç 
bendiyle 3 ncü maddesinin yorumlanması
na dair önergesi ve Adalet Komisyonu ra
poru (4/70) 60:61 

»et<i 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Tekirdağ Milletvekili Zeki Erataman'm, Er
zincan'da vukuagelen deprem dolayısiyle yapı
lan yardımlarla Avuslurya'dan alman kurma 
evlerin bugünkü fiyatları hakkındaki sorusu
nu, Bayındırlık Bakanı cevapladı. 

İstanbul Milletvekili Andre Vahram Bayar'-
m, ecnebi ilâç müstahzarlarının memleketimiz
deki satış fiyatlarına; 

Antalya Milletvekili Burhanettin Onat'm, 
memleketin sağlık durumunu ve teşkilâtını dü
zenlemek için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne; 

İstanbul Millevekili Andre Vahram Bayar'-
m, yerli tıbbi müstahzarlara karşı emniyet ve 
rağbeti artırmak maksadiyle bir kontrol lâbo-
ra tu varı kurulmasına; 

Ordu Milletvekili Feyzi Boztepe'nin, Ordu'
da verem paviyonunu da ihtiva eden 200 yataklı 
bir hastane ile Gölköy ve Ünye'ye birer sağlık 
merkezi yapılması ha «kında ne düşünüldüğüne, 

Erzurum Milletvekili Enver Karan'm, Pa
zar, Alanya ve Burhaniye ilçelerinde tedavi ve 
aşı neticesinde ölen vatandaşlara dair olan söz
lü sorularının cevaplandırılması. Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanı oturumda hazır bulunmadı
ğından, gelecek Birleşime bırakıldı. 

Mardin Milletvekili Aziz Uras'm, Güney -
Doğu ovasının sulama projesi hakkındaki söz
lü sorusunu, İçişleri Bakanı cevapladı. 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğkı'nun, 

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından harice çı
karılan zahireye ait Tahkikat dosyaları hakkın
da yapılan muamele neticesine, 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, 
memurların tasfiyeye tâbi tutulacağı, Gelir Ver
gisinin 1951 yılında memurlara tatbik edilmi-
yeceği, Ankara «memurlarına verilen mesken 
tazminatı ile yüksek Takımlı yerlerde oturan 
memurlara verilmekte olan mahrukat bedeli 
hakkındaki söylentilere ve Emekli Kanununun 
39 ncu maddesinin B fıkrasının tatbik suretine, 

Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, 
Ceyhan İlçesinin su işinin bir an evvel tamam
lanması için ne düşünüldüğüne dair olan soru-
lariyle; 

Siird Milletvekili Mehmet Daim Süalp'ın, 
Siird İli su ihtiyacının giderilmesi ve içme su
yunun temini için ne düşünüldüğüne; 

Diyarbakır Milletvekili Mustafa Ekinci'nin, 
Mustafa Muğlalı'nm kaç gün mevkuf kaldığı
na, şimdiye kadar mahkûmlardan kaç kişinin 
sıhhat raporuna dayanarak serbest bırakıldı
ğına ve Mustafa Muğlalı'nm ikinci bir muaye
neye tâbi tutulmasının düşünülüp düşünülme
diğine ve; 

Sinob Milletvekili Server Somuncuoğlu'nun, 
Bulgaristan'dan geb?ek olan Türk göçmenle
rinin sayısı ve yurda gelmeleri için konulan 
müddet ile menkul ve gayrimenkul mallarının 
tasfiyesi ve bedellerinin Türkiye'ye getirilmesi 
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hakkında Bulgar Plükümetiyle yapılan Anlaş
ma hükümlerine dair olan sorularının cevaplan
dırılması, kendileri o.'.urumda hazır bulunma
dıklarından gelecek B'rleşime bırakıldı. 

Avrupa memleketleri arasında ödeme ve Ta
kas Anlaşmasını değiştiren 22 Nisan 1950 tarih
li ek protokolün onanması hakkındaki kanun, 
kabul olundu. 

Göçmenler menfaatine bir keşide tertibi için 
Millî Piyango idaresine yetki verilmesi hakkm-

Zonguldak Milletvekili Abdürrahman Bo-
yacıgiller'in tarım aletleri fabrikaları ve orman 
sanayii kurulması için ne gibi tedbirler alındı
ğına dair sözlü sorusu önergesi, Devlet Bakan
lığı ile Tarım ve işletmeler Bakanlıklarına gön
derilmiştir. (6/146) 

izmir Milletvekili Abidin Tekön'ün, Devlet 
Demiryolları hareket kısmındaki memur, hiz
metli ve işçilerin yıpranma zammından niçin 
faydalanmadıklarına ve cer atelyeriyle depo
larda çalışan işçilere tatbik edilen ücret ve ter
fi baremi ile izmir - Kasaba ve temdidi demir
yolları idaresinde çalışmış olan memur ve hiz
metlilerin ikramiyelerine dair sözlü sorusu, 

Tasarı 
1. — Milletlerarası iktisadi iş Birliği Teş

kilâtı hakkındaki 5412 sayılı Kanunda değişik
lik yapılmasına dair kanun tasarısı (1/113) 
(Bütçe Komisyonuna) 

Teklifler 
2. — Balıkesir Milletvekili Sıtkı Yırcalı'-

nm, Memurin Kanununun 3335 sayılı Kanunla 
değiştirilen 85 nci maddesinin son fıkrasının 
kaldırılması hakkında kanun teklifi (2/108) 
(içişleri, Maliye ve Bütçe Komisyonlarına) 

3. — Çanakkale Milletvekili Ömer Mart ve 
Edirne Milletvekili Cemal Köprülü'nün, Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
geçici 65 nci maddesinin (e) bendinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi (2/109) (Mali
ye ve Bütçe Komisyonlarına) 

4. — Elâzığ Milletvekili Hâmit Ali Yöney'-
in, göçmen pulu çıkarılması hakkında kanun 
teklifi (2/114) (içişleri, Gümrük ve Tekel, 

daki kanun teklifinin birinci görüşülmesi biti
rildi. 

5 . 1 . 1950 Cuma günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Vekili Kâtip 
Kayseri Milletvekili Kayseri Milletvekili 

F. Apaydın î. Kirazoğlu 
Kâtip 

Tokad Milletvekili 
M, önal 

Ulaştırma Bakanlığına gönderilmiştir. (6/147) 
Amasya Milletvekili Kemal Eren'in, Turhal 

Şeker Fabrikasının tcı sii hususunda ne düşü
nüldüğüne dair sözlü sorusu, Başbakanlığa gön
derilmiştir. (6/148) 

Trabzon Milletvekili Mahmut Goloğlu'nun, 
su mahsullerimizin bugünkü durumu ile bu hu
sustaki mevzuatın kâfi gelip gelmediği, balık
çıların teşkilâtlanması, balıkçılığımızın inkişafı 
için ne gibi tedbirler alındığı ve Trabzon'da 
yaptırılması düşünülen soğutma ve dondurma 
tesisi ile balık konserve sanayiinin kurulması
na dair sözlü sorusu, Ekonomi ve Ticaret Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/149) 

Ulaştırma, Maliye ve Bütçe Komisyonlarına); 
5. — Manisa Milletvekili Kâzım Taşkent ve 

iki arkadaşının, yeni Gördes Kasabasının kuru
luşu hakkında kanun teklifi (2/110) (içişleri, 
Bayındırlık ve Bütçe Komisyonlarına) 

6. — Rize Milletvekili Ahmet Morgil'in, Dev
let Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne 
dair olan 3656 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu Kanuna bâzı maddeler 
eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair Kanun 
teklifi (2/111) (Bütçe Komisyonuna) 

7. — Tokad Milletvekili Ahmet Gürkan'm. 
Göçmenlere Yardım Kanunu teklifi (2/112) 
(içişleri, Gümrük ve Tekel, Ulaştırma, Maliye 
ve Bütçe Komisyonlarına) 

8. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgille'rin, Zonguldak ve Ereğli Havzai 
Fahmiyesinde mevcut kömür tozlarının amele 
menafii umumiyesine olarak furuhtuna dair 

Sorular 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 



B : 26 5 .1 
olan 114 sayılı Kanunun yürüi'lükten kaldırılma
sı hakkında Kanun teklifi (2/113) (Çalışma. 
Ekonomi ve Bütçe Komisyonlarına) 

Raporlar 
9. — Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 

emrindeki deniz teşkilâtının askerleştirilmesi 
hakkındaki 3015 sayılı Kanunun 3 ncü madde-

1951 0 : 1 
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve 
Millî Savunma ve Gümrük ve Tekel Komisyon
ları raporları (1/75) (Gündeme) 

10. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 1950 
yılı Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları hesabı 
hakkında Meclis Hesaplarını İnceleme Komis
yonu raporu (5/27) (Gündeme). 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,10 

BAŞKAN — BaşkanveMli Fikri Apaydın 

KÂTİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Sedat Baran (Çorum) 

« • * 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız efendim. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır oturumu 
açıyorum. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Gümrük Kanununun 18 nci maddesi
nin 1, 2 ve 3 ncü fıkraları uyarınca yurda muaf 
olarak giren eşyadan Tekel Resmine tâbi olanla
rının bu resimlerden de muafiyetine dair olan 
Kanun tasarısının geri verilmesi hakkında Baş
bakanlık tezkeresi (3/128) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
' 25 . X . 1950 tarihli ve 71-1398/6-3825 sayılı 

yazımız ile sunulmuş olan «Gümrük Kanunu
nun 18 nci maddesinin 1, 2 ve 3 ncü fıkraları 
uyarınca yurda muaf olarak giren eşyadan Te
kel Resmine tâbi olanlarının bu resimlerden 
de muafiyeti hakkındaki Kanun tasarısı» mn 
geri gönderilmesine müsaade buyurulmasını 
saygılarımla rica ederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

BAŞKAN —• Geri verilmiştir. 

2, — Amasya Milletvekili îsmet Olgaç'tn, 

Millî Korunma Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkındaki 5020 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 30 ncu maddenin kaldırılmasına dair 
olan Kanun teklifinin geri verilmesi hakkında 
önergesi (4/94) 

BAŞKAN —. önergeyi okuyoruz. 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
Gayrimenkul kiralarına dair olan Millî Ko

runma Kanununun 30 ncu maddesinin kaldırıl
ması hakkında bir kanun tasarısı sunmuştum. 
Bugün bütün dünyada fevkalâde ahval mevcut 
olduğundan mezkûr kanunun kaldırılmasının isa
betli o!mıyacağma kaani olduğumdan teklifimin 
geri alınması için icabeden muamelenin yapılma
sına müsaadelerinizi saygiyle arzederim. 2.1.1951 

Amasya Milletvekili 
İsmet Olgaç 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. Sorulara ge
çiyoruz. 
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5. — SORULAR VE CEVAPLAR 

/. — Zonguldak Milletvekili Abdürrahman 
Boyacıgiller'in memlekette her gün biraa daha 
artan işsizlik hakkında Başbakanlıktan olan so
rusuna Çalışma Bakanı Hulusi Köymen'in söz
lü cevabı (6/96) 

Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

1. Çeşitli sosyal, politik ve ekonomik sebep
lerin tesiri altında memleketimizde de, diğer me
deni memleketlerde olduğu üzere, işsizlik artmak
ta ve sosyal bir dâva halini almış bulunmaktadır. 

2. işsizlik, 
A) Şehirlerde, 
B) Kasabalarda, 
C) Köylerde olmak üzere üç. kategoriye ay

rılmaktadır. Bu tasnifin yanında, 
A) Münevver, yüksek tahsil görmüşler, 
B) î,k, orta tahsil görmüşler. 
Diğer bir bakıma göre de: 
A) İhtisas, meslek ve sanat sahibi olanlar, 
B) Hiçbir ihtisas, meslek ve sanatı olmayan

ların işsizliği mevzuubahistir. 
3. Bu duruma göre, Hükümetin çeşitli se

beplerden ileri gelen ve vatandaşlarımızın ıstı
rap çekmelerine yol açan bu dâva üzerindeki dü
şüncesi nedir? Bu hayati dâva ile ilgilenmiş ve 
halli için gereken tedbirleri almış ve buna çare 
bulabilmiş midir? 

ilgili Devlet daireleriyle, tktisadi Devlet Te
şekküllerinde, işsizlerin, dertlerine çare teşkil 
eden tedbirler üzerinde durulmuş mudur? 

Hükümetin bu hususu sözlü olarak izah etme
sini saygı ile rica ederim. 

14 . XI . 1950 
Zonguldak Milletvekili 

Abdürrahman Boyaeıgiller 

ÇALIŞMA BAKANI HULUSİ KÖYMEN 
(Bursa) — Değerli arkadaşlarım, muhterem Bo-
yaeıgillerin işsizlik konusunda Riyasete sunmuş 
olduğu soruyu Hükümet adına cevaplandırmak ve 
bakanlığımı temsilen de, gereken malûmatı arzet-
mek vazifesiyle yüksek huzurunuza çıkmış bu
lunuyorum . 

Asrımızda işsizlik, her millette ve bilhassa 
sanayide ileri gitmiş memleketlerde Hükümet
lerin devamlı dikkatini üezrinde tutan bir me
sele teşkil ettiği mâlûmunuzduj'. Alman bütün 

[ tedbirlere rağmen ve en müsait konjoktür için-
i de dahi işsizlik azalmış olsa da içtimai bünye-
j den kökü tamamen sökülüp atılamamıştır. Bu 
! sebepledir ki, iktisat edebiyatında işsizlikten 
i değil de daima işsizliğin artmasından veya azal

masından bahsedilir. Sayın arkadaşım Boyacı-
gillerin sorusu da işsizliğin artması karşısında 
alınmış ve alınacak tedbirlere dairdir. 

Evvelâ memleketimizde işsizliğin gerçekten 
artmış olup olmadığı noktasında biraz durmak 
zaruridir. Hatırlarsınız ki, geçen yıllarda Bü
yük Millet Meclisinde Bütçe müzakereleri sıra
sında işsizlik meselesi üzerinde hassasiyetle ko
nuşulmak âdet olmuştur. Şu hale göre bizde de 
işsizlik; günün mahsulü bir sosyal ve aktüel 
konu olarak değil, mazinin yıldan yıla devret
tiği bir mesele olarak karşımızdadır. Bugün asıl 
üzerinde durulacak nokta, dünkü yıla nazaran, 
işsizlikte bir artış olup olmadığıdır. İşsizlikte 
artış bulunduğu hükmüne varabilmek için eli
mizde mevcut, işçi hareektlerine ait, doneleri 
incelemek zaruridir. 

Arkadaşlar; 1950 yılı başında Sümerbank ve 
oıva bağlı müesseselerde 28 494 işçi çalışıyor
du. Eylül sonunda bu miktar 1284 fazlasiyle 
29 778 işçiye baliğ olmuştur. 

Bu arada bâzı fabrikalarda yekûnu, 411 ki
şiden ibaret bir kısım işçilere yol verilmiş ise 
do 30 bin kişiye yaklaşan kadro içinde bu nis
pet işsizliğin arttığı kanaatine bizi sürükliye-
cek bir kemiyet teşkil edemiyeceği şüphesizdir. 

Makine ve kimya endüstrisi fabrikalarında 
geçen 1950 yılı iptidasında 7392 işçi sayısı Ey
lül sonunda 425 noksaniyle 6967 ye düşmüştür. 
Ancak azalan bu işçi miktarından 269 u askere 
alınma, terhis, istifa suretiyle vâki ayrılmalar
dan ve geri kalan 156 sı da Bakırköy Barut 
Fabrikasının kapanmasından ileri gelmiştir. 

Maden Tetkik ve Arama merkezinde ve 
kamplarında 1950 yılı başında memur ve müs
tahdemin ile birlikte 1258 kişilik bir kadroda 
yıl içinde işin azalması sebebiyle 222 kişi işten 
çıkarılmıştır 

Türkiye şeker fabrikalarında ve merkezin
de 2307 kişilik bir kadrodan bir yıl zarfında 
ancak 6 kişiye yol verilmiştir. 

Etibank Garp Linyitleri ve Keçiborlu ve 
Divriği müesseselerinde 1950 yılı içinde 7424 
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kişilik kadrodan bir kişi dahi çıkarılmamıştır. I 

Ergani bakır müessesesinde 2071 kişilik bir 
ekipten kış basması dolayısı ile Kesker servi
sinde istihsal durduğu için 73 kişiye yol veril
miştir. 

Şark Kromlarında ötedenberi çalıştırılan 
590 kişili ekip bütün yıl fasılasız çalışmıştır. 

Ereğli Kömür İşletmesinde çalıştırılan 
28 215 kişiden bir yıl içinde yalnız 143 işçiye 
izin verilmiştir. 

Bu tafsilli izahın bir hulâsası yapılmak ge
rekirse misal olarak ele alman bu işletmelerde I 
çalıştırılan 79 035 işçi içinde 1950 yılının son I 
aylarında malûm sebeplerle açığa çıkanların } 
yekûnu 906 kişidir. Çalışan işçi mecmuuna 
nispeti, % 1,14 tür. Bu nipet bizi, memlekette 
işsizliğin arttığı kanaatine götürecek ehemmi- ı 
yette değildir. 

Sayılan bu iş yerleri dışında Demiryolları, 
Deniz ve Havayollarında 1950 yılında muhtelif 
sebeplerle çıkan işçi nispeti ise sayılan mües
seselerdeki nispetten çok aşağıdır. 

TekePe gelince; Mevsimlik olmıyan iş yer
lerinde çalıştırılan işçi miktarı daima sabit 
kalmıştır. 

îş Kanunu çerçevesine giren hususi iş yer
lerine gelince; buralardaki işçi sayısını 1949 
yılı başı itibariyle, 142 139 olarak tesbit etmiş 
bulunuyoruz. 

İstanbul, İzmir ve havalisi gibi, sanayiin 
daha fazla temerküz ettiği yerlerde; mensucat, 
iplik, deri ve kauçuk fabrikalarında göze çar
pan -bir vaziyet vardır. Mensucat fabrikaların
dan bazıları, pamuğun ihraç fiyatı yükselmesi 
üzerine ellerindeki stoku işlemeksizin satmayı 
daha kârlı bularak imalâtı ya tamamen tatil 
etmiş veya iş hacmini küçültmüşlerdir. Bu yüz
den İzmir, Uşak ve İstanbul'da isimleri malûm 
fabrikalarda işten çıkarılanların sayısı 4 697 dir. 

Lâstik fabrikalarında da; kauçuğun mem
lekete yarı mamul olarak girmesi yüzünden ve 
deri sanayiin de küçük hayvan derilerinin işlen
meden ihracı artığından bu iş yerlerinin bâzı
larında iş hacmi daralmış ve fakat bu sebep
lerden dolayı işsiz kalanların sayısı top yekûn < 
618 kişiyi geçmemiştir. İş Kanununa dâhil 
işletmelerde, işçi miktarındaki tahavvüller bü
tün Türkiye'de arzettiğim miktar ve sahaya 
münhasır kalmıştır. I 
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Bu tahavvülü icmali bir hesap ile ifade et
mek lâzımgelirse ceman, 1949 yılı başındaki 
işçi sayısı itibariyle, 142 139 dur, hususi mü
esseselerde çalışan işçilerden bir sene içinde 
4 697 işçi açıkta kalmış ve bunun yüzde nis
peti % 3,3 den ibaret bulunmuştur. 

Sayın arkadaşlar; teslim buyurursunuz ki ; 
memleketimizin henüz rüşeym halinde olan 
sınai bünyesi ileri memleketlerde olduğu gibi 
iş ve işsizlik buhranlarını içtimai bir mesele 
halinde önümüze koyacak bir tekâmüle eriş
mekten henüz çok uzaktır. Çünkü sanayi mem
leketlerinde işsizlik mefhumu, istihlâk pazarla
rının hazım ve bel' edemiyeceği derecede fazla 
istihsal neticesi meydana gelen iktisadi bir 
hâdiseyi ifade eder. Bizde bu manada işsizlik 
esasen yoktur. Fakat bir memlekette ki, insan 
emeğini değerlendirecek bir pazar mevcut 
değildir. İnsan gücüne ihtiyaç duyacak iş sa
haları yoktur, orada işsizlik, devamı mukadder 
içtimai bir musibettir. Türkiye'nin, bu mânada 
bir felâketin ıstırabını yıllardan beri çekmekte 
olduğu kabili inkâr değildir. 

Uzun seneler, memleketimizin iktisadi veç
hesi millî ekonominin sektörleri arasındaki 
münasebetler gözetilerek ana hatlariyle tâyin 
edilmiş değildir. Devletçiliğin anlayışında ve 
tatbikmda dalâlete düşülmesi neticesi' olarak 
memleketimizde hususi teşebbüs tamamen du
mura uğramıştır. İş sahaları inkişif edememiş, 
insan emeği lâyık olduğu değeri bulamamış; 
balkımız refahın hasretiyle çırpmip durmuştur. 

Binaenaleyh bu mânada işsizlik memleketi
mizde ötede» beri huzurumuzu kaçıran bir âfet 
olarak halen de devam etmektedir. 

Bunun en şayanı ibret bir misalini zirai 
sahadan ele almak mümkündür. 1944 istatistik
lerine göre Türkiye'de ziraat edilen arazi 
miktarı (12 900 000) ^hektardan ibarettir. Bu 
miktar (16) milyon çiftçi nüfusuna nispet 
edildiği takdirde çiftçi ailesinden her vatandaşa 
8 dönüm toprak isabet eder. Bizde arazinin % 80 
i münavebe ile ekildiğine göre bir yıl içinde bir 
çiftçiye düşen ekim sahası dört dönüm üzerinde 
ve monokültür çiftçiliğe hasreden bir çiftçinin 
yılın en az altı ayında işsiz kalması ve çiftçilikle 
doymasına imkân olmıyan karnını doyurmak için 
iş araması kadar tabiî bir hal düşünülemez. 

İşte sayın arkadaşlarım, çiftçi bünyesindeki 
halkımızın % 40 ı bu durumdadır. Senelerce nü-



B : 26 5 . : 
fus dâvasının edebiyatına verilen ehemmiyet kar
şısında vatandaş gücünün, boşuna akan sular gi
bi bir neslin yarı ömrüne yakın bir zaman için
de, boş yere akıp gitmesi çok hazindir. 

Ziraat ve sanayi sektörlerinin memlekette ar-
zettiği bu perişanlığa ilâveten malî politikada ih
tiyar edilen gaflet ticari hayatımızı da normal is
tikametinden 90 derece inhiraf ettirmiştir denil
mekte hata yoktur. Kâr hadleri alabildiğine yük
selmiş ve çıkarılan kararnamelerle bunlara meş
ruiyet verilmiştir. 

Arkadaşlar, 
Demokrat Partinin ne kadar zor şartlar için

de millî irade ile Devlet idaresine el koyduğu he
pinizin malûmudur. Verilen izahatımız halkımı
zın ve memleketin elemli tablosunu muhtasar ola
rak bir projeksiyonla ve ibret gözüyle bir kere 
daha temaşaya imkân vermek içindir. 

İşsizliğe karşı alınması gereken tedbirlere ge
lince : 

Devleti içinde bunaldığı dairei fasideden kur
tarmak için parti programımızda tesbit edi
len prensipler, Hükümetinizin çalışma program 
ve plânlarının esaslarını teşkil ettiği malûmunuz
dur. 

Bu esasların içinde soru sahibi arkadaşımın 
Hükümetten sorduğu tedbirlerin mahiyetlerini de 
görmek mümkündür. Dünya sulhu üzerinde umu
mi endişenin ciddî ve nazik bir hadde vardığı şu 
zamana mahsus ağır kondisiyonlar içinde dahi 
Hükümetiniz, prensiplerine sadakatle hazırlayıp 
Meclisinize sunduğu bütçe tasarısında yol, küçük 
su işleri, madenlerin işletilmeye açılması, el tez
gâhlarının ve küçük sanatların köylere götürül
mesi, köy yollarının yapılması gibi memleketi ve 
halkı mümkün mertebe ferahlığa kavuşturacak 
yapıcı ve müspet işlere; imkânın en ileri derece
sinde, yer ayırmıştır. Bu tedbirler soru sahibi ar
kadaşımıza ve hepimize ümit verecek bir kıymet 
arzeder kanaatindeyiz. 

Bunlara ilâveten yerli ve yabancı sermayenin 
emniyetle iş sahalarına akmasını teşvik edecek 
ve kolaylaştıracak kanun tasarıları üzerinde du
rulmaktadır. 

Muhterem arkadaşım, soruda bir de münevver 
işsizliğine temas etmektedir. 

Bir bakıma gerçekten memleketimizde münev
ver işsizliği vardır. Fakat derhal işaret edelim ki, 
yurdumuz muhtaç olduğu sayıda münevvere ka-
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I vuşmaktan henüz çok uzaktır. Bu noktada söyle

ne söylene harareti belki kaybolmuş klâsik bir 
sözü tekrar etmek yerinde olur. 

Geniş, çorak vatan toprakları ve Türk köylü
sü, Türk halkı hâlâ münevver vatandaşın hasre
tini çekmektedir. Gerçi büyük şehirlerde, işsiz 
münevverler, kendi seviyelerinden aşağı derecede 
işlere taliptirler, fakat bunları bekliyen idialle-
rinin yolunda geniş iş sahaları vardır. Bu mü
nevverleri bir gün önce buralara götürmenin ted
birlerini almak lâzımdır. 

Bu tedbirler Millî Eğitim usulleriyle, mektep
lerimizi, üniversitelerimizi ilgilendiren tedbirler-

I dir. Millî Eğitim Bakanı arkadaşımız, size bu iza
hatı fırsat buldukça arzeder. Şimdilik şu kadar 

| söylenebilir ki, münevver işsizliği üzerinde alına
cak tedbirlerin başında, münevver işsizle Devletin 
gönül rızasiyle elele vermesi gelir. Gerçek münev
verle, Devlet arasında bu iş ve gönül beraberli
ğinde en ufak bir güçlük tasavvur olunamaz. 

Sayın arkadaşlarım, 
Sözüme son verirken, parti programımıza bağ

lı olarak Hükümetin kısmen aldığı ve kısmen de 
almak üzere bulunduğu tedbirler arasında içti
mai ve millî tesanüdü sağlıyacak bir tedbiri do 
arzetmek isterim, işçinin ücretli hafta tatili ve 
genel tatil günleri projesi de Bakanlar Kuru
lunda incelenmektedir. 

Bu projenin Yüksek heyetinizce kabul ve 
tatbiki halinde yalnız Sümerbank işletmelerinde 
maliyete ceman 27 milyon liralık bir inikası ola
cağı söylenmektedir. Bunun tamamen doğru 
bir hesap olması halinde dahi işçimizin Devlet 
memurları gibi umumi tatil günlerinde ücre
tini almakla vicdanlarının kavuşacağı huzur ve 
emniyet, haftanın iş günlerinde daha büyük bi** 
hızla ve çok randımanlı olarak çalışmayı teşvik 
edeceğinde şüphe yoktur. Bu suretle hâsıl ola
cak randıman yükselişinin müspet tesiri ile, ma
liyet yükselişindeki menfi tesir arasındaki çar
pışma, fiyat diyagramını bulunduğu seviyede 
veya çok yakininde tutacağına inanmakta pek-
de hata görülemez. Bundan başka bu tasarının 
tatbiki halinde işçinin artacak olan iştira kuv
vetinin piyasaya canlılık vermekte ve istihsali 
genişletmekte faydalı tesirleri görüleceği de 
şüphesizdir. Bu konuşmayı yapmaya fırsat ve
ren sayın arkadaşım Abdürrahman Boyacıgil-
ler'e teşekkürümü sunmakla maruzatıma son 
veriyorum. (Soldan alkışlar). 

— 28 — 



B : 26 5 .1 . 
ABDÜRRAHMAN BOYACIGİLLER (Zon 1 

guldak) - Muhterem arkadaşlar, Sayın Çalışma I 
Bakanı Hulusi Köymen'in, Yüksek Meclise sun I 
duğum işsizlik dâvası üzerindeki soruma ver- I 
miş oldukları cevaplar şayanı şükrandır. AncaK, I 
tatminkâr değildir. Bakanı dinlersek memleket- I 
te bir işsizlik meselesi yoktur, işsiz vatandaş I 
yoktur. Bu mâna çıkıyor. İktisadi Devlet Teşek I 
külleri bünyesinde 13 000 işçiden ancak 960 ki- I 
sinin, onun dışında kalan müesseselerden de 6 I 
bin kişinin ki, ceman 7 - 8 bin kişinin işsiz bu- I 
lunduğu mânasına geliyor, beyanatlarına göre I 
bu anlaşılıyor. I 

Arkadaşlar, memleketimizde işsizlik var mı! I 
Meclis bünyesine gelmiş olan arkadaşlarımız bu- I 
nun acı neticelerini görmüşlerdir, Sayın Bakan
lar tetkik seyahatlerinde bunu müşahede etmiş- I 
lerdir. Memleketimizde bugüne kadar işsizle t i I 
tesbit etmek için bir istatistik yapılmış değildir. 
Ancak 1950 sayımında açılan anketle işsizlerin I 
miktarı tesbit edilmek istenmiştir, fakat bugü- I 
ne kadar bunun neticesi alınamamış ve miktarı 
tesbit edilememiş bu sebeple de hakiki miktar 
öğrenilememiştir. İstatistik Umum Müdürlüğü- I 
nün bendenize verdiği cevap budur. Bendeniz, I 
resmen bir tesbit mümkün olmayınca, sendika
lardan, Ticaret odalarından ve kendi tahkika
tımdan şunu öğrendim, tabiî bu rakam kesin bir 
rakam değildir, memlekette bir milyon 100 I 
bin işsiz vardır. (Soldan daha fazla sesleri). 

Bizim sistemimiz memlekette mevcut İş Ka
nunu çerçevesine girenlerle dışında kalanları, 
memur dâhil olmak üzere is sahalarında çalı
şanlarla mmur ve işçi olmıyan vatandaşlardır 
ki, bunlar da çiftçilerimiz ve bunun dışında 
kalan diğer meslek sahipleridir. Tesbit edebile
cek bir sistemimiz olsaydı bu rakam her halde 
iki milyondan aşağı olraıyacaklı. 

Arkadaşlar; işsizlik dâvası üzerinde mat
buatımız hassasyietle durmuş ve durmaktadır. 
Matbuatımıza bu kürsüden teşekkür ederim. 
Çünkü ele aldıkları dâva hakikaten çok geniş, 
çok şümullü ve sosyal bir dâvadır. Bu dâvayı 
sendikalar ve birlikerimiz de ele almış, işle
mişlerdir. Son olarak Ankara'da toplanan iş ve 
işçi bulma kurumu kongresinde de bu mevzu 
görüşülmüştür. Ayrıca bu mevzu üzerinde Millî 
İşçi Sendikaları Birliği bir rapor tanzim etmiş ve 
bu raporu Büyük Millet Meclisine, Çalışma İşlet
meler ve Ticaret Bakanlıklarına birer mektup- i 
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la göndermiştir. Sayın Çalışma Bakanı yalnız 
kendi zaviyesinden buna cevap vermiş oluyor^ 
lar. Halbuki işsizlik durumu yalnız İş Kanu
nuna tâbi vatandaşlar için mevzuubahs değil
dir. Bunun dışımda daha binlerce vatandaş var
dır. Görülüyor ki, verilen cevap yalnız Çalışma 
Bakanlığı zaviyesinden verilmiştir ki, bakanlık
larını da alâkadar ettiğine göre Çalışma Ba
kanlığının İşçi Bürosunda dahi böyle bir ma
lûmat toplanmış değildir. Burada arzedilen ra
kamlar da, üzülerek arzediyjıum, hakikate 
uygun değildir. Daha sıhhatli elması için mü
saade ederseniz bunları rakamlara müsteniden 
arzedeyim. Son günlerde bir gazetenin yazdı
ğına göre İstanbul'da işsiz sayısı 80 .- 90 bin 
arasındadır. İzmir'de İşçi sendikalarından öğ
rendiğimize göre 40 bin, Ankıra 'da İşçi sendi-
kasmdaki arkadaşımızın söylediğine nazaran 
20 bin, İzmit'de 3000, Zonguldak'da 10 bin, 
Kırıkkale'de 3000 dir. Arkadaşlar buna bir de 
250 bin göçmen vatandaşlarımızı ilâve elecek 
olursak , ki, bunlar da işçi sayılır, içlerinde el
bette iş ve meslek sahibi olanlar vardır bu dâva 
gözümüzün önünde en büyük bir dâva olarak 
teeessüm eder. 

Buna mukabil ne gibi tedbirler alınmıştır ve 
alınmaktadır. Yalnız 1951 yılı Bütçesinde birçok 
zirai, sınai sahalarda yapılacak işler misal ola
rak gösterilmektedir. Bizim aradığımız ve iste
diğimiz ise, Devletin, Hükümetin karşımıza bu 
işsizlik dâvasını rasyonel bir şekilde halletmek 
için bir plânla gelmesi idi. 

Bendeniz daha evvvel memleketin bir millî 
kalkınma plânına ihtiyacı var dediğim zaman 
bunun içinde işsizlik dâvası da vardı. Bir nok
taya temas etmeden geçemiyeceğim. Bugün mu
halefette bulunan arkadaşlarımız, iş başına ge-. 
leli altı yedi ay oldu, ne yaptınız diyorlar. Bu 
arkadaşların bu suallerinde haklı veya haksız ol
duklarına temas etmiyorum, yalnız bugünkü 
şartları onların iktidarı hazırlamıştır, bunu bir 
tecavüz kasdi ile söylemiyorum. Yalnız bize 
öyle bir vaziyet devrettiler ki altı yedi aylık 
bir zamanla böyle bir dâvayı halletmek imkâ
nına malik değiliz. (Doğru sesleri) 

Biz muhalefette iken şu dâvalar üzerinde 
durmuştuk; iktidara geldiğimiz zaman işsizlik 
dâvası ile ,pahalılık dâvası ile, köy kalkınması 
ile meşgul olacağız, zirai ve sınai istihsalimizi 
çoğaltacağız, demiştik, 
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Hükümetimiz bu işleri ele almıştır, C. H. P. 

den iktidarı devraldıktan sonra çalışmalara gi
rişmiştir, fakat bu bizi tatmin edici değildir. 
Bugün bir milyondan fazla vatandaş işsizdir. 
Hükümetten rica ediyorum, göçmen dâvasını 
nasıl plânlaştırmışlarsa, memlekette mevcut çe
şitli sebeplerden ileri gelen işsizlik dâvasını da 
halledecek bir plân hazırlasınlar. Üzülerek en 
yakın misali israil 'den veriyorum: 

İsrail'e bir milyon göçmen gelmiştir. Dün 
gece okuduğum bir İngiliz dergisinde 1953 se
nesine kadar 600 000 kişi daha memlekete ge
tirilecek ve iskân edilecektir. 

Dikkat buyurursanız İsrail Devleti yeni te
şekkül etmiştir. İktisadiyatını yeni kurmakta
dır. 1 600 000 kişiyi iskân etmek için teşkilat
landırılmıştır. Bunların iskân vaziyetlerini or
ganize eden bir sendika vardır. Bizim memle
ketimizde de sendikalara kıymet verilirse, sen
dikalar işsiz vatandaşları bünyesine alıp iş ve
ren müesseselere takdim ederlerse, Sendikalar 
Kanununda gereken tadilât yapılıp da her han
gi bir iş veren müessesesi ihtiyacı olan işçinin 
teminini sendikadan isterse hem memleketimiz
de faydalı olan bu teşekküller kuvvetlenirler, 
hem de memlekette ne kadar işsiz bulunduğunu 
tesbit etmek mümkün olur. 

Sendikaların bugünkü durumu bir hayır ce
miyetinden ibarettir, mevzu ile alâkadar olma
dığı için buna bu kadar temas etmekle iktifa 
edeceğim. 

Görüyorsunuz ki arkadaşlar memleketimiz
de yapılması mümkün olan şeyler vardır. 

Cumhuriyet gazetesinde Burhan Felek'in 
buna dair yaptığı bir etüd vardır, çok uzundur, 
yalnız birkaç noktasını tebarüz ettireceğim. 

Burhan Felek işsizlik dâvasında en tehlike
lisi münevverlerin işsizliğidir, diyor. Münev
ver işsizliği var mıdır, yok mudur? 

Muhakkak ki vardır. Tanıdığımız birçok 
doktorlar, avukatlar, sanat enstitüleri mezun
ları, her sınıfa mensup vatandaşlar arasında iş
sizler vardır. Ankara'da, İstanbul'da bulunan 
meslekî teşekküllerden Hükümet malûmat top
lasın. Göreceksiniz ki, iş bekliyen doktorlar, mü
hendisler, sanat okulları mezunları, çeşitli mes
lek sahiperi mevcuttur. İşsizlik vardır. Bunların 
içinde en tehlikelisi münevver işsizliğidir. Bu 
münevverler anasının babasının elinde kalırsa 
bunun neticelerini büf,ün memleket çeker. Bu, 
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çok tehlikelidir, bir münevverin işsiz kalması
nın ne gibi neticeler verdiğini biz görmekteyiz. 

Arkadaşlar; Demokrat Parti programının 
beşinci maddesinde «Çalışmak istiyen her va
tandaşa iş bulacağını» Demokrat Parti taah
hüt etmektedir. Mademki bir taahhüt altına gir
mişiz bütün teşkilâtımızı seferber etmek sure-

I tiyle memlekette işsiz vatandaşların sayısını 
tesbit etmeli, Devi üt daireleri bünyelerine ka
tılmalı bunun için de iktisadi teşekküllerimiz
de iş ariyan vatandaşlar bu beyannameleri 
doldurmak; bu işle meşgul olacak bir merkezî 
komite, bir branş bunları tasnif etmeli ve mem
lekette hangi kollarda, hangi nispetlerde iş
sizlik varsa, bunları gidermek için plân yap
malı... ? 

ABDULLAH GEDÎKOĞLU (Ankara) — 
Anadolu'ya, kazalara gitsin. Ankara'da otur
masın... (İstanbul'da iş aramasın sesleri). 

ABDULLAH BOYACIGİLLER (Devamla) 
Evet, evet... Doğru. 

Muhterem arkadaşlar, İzmir İşçi sandikaları 
Birliğinin cevabından birkaç satır okumanızı 
rica ederim. İzmir'de işsizliğin alabildiğine 
saltanet sürdüğü inkâr kebul etmez bir haki
kattir. Maalesef bu vaziyette bunu tesbit etme
ye imkân yoktur. Çünkü bu işle meşgul olan 
müessese İzmir'de mevcut değildir. Çalışma Ba
kanlığına bağlı bir İş ve İşçi Bulma Umum Mü
dürlüğü vardır; bu Umum Müdürlük memleke
timizin en büyük dâvasına cevap verecek bir 
kapasitede değildir. Kaldı ki, oraya her vatan-

I daş müracaat eder, müracaatı takip edilir, iş 
I bulunmazsa takipten düşer. 

Zonguldak, işçi kesafeti bulunan bir yerdir. 
Buna rağmen orada bir iş ve işçi bulma kurumu 
yoktur. Yalnız Ereğli İşletmesine bağlı bir İşçi 
Müdürlüğü vardır. Müracaat edene,varsa, iş 
verilir, yoksa, ki ekseriya yoktur ve alelûmum 
kovulmaktadır. Orada 55 bin işçi, Karabük'te 

I beş bin, ceman 60 bin işçi eder. Filyos Ateş 
Tuğlası Fabrikasında ve Çatalağzı santralinde 

I 700, hususi teşekküller vardır, demek ki 60 - 70 
bin işçi vardır. Marshall yardımı ile havza ma
den çalışması teşkilâtlandırılmakta ve makine-
leştirilmektedir. 

I Havzanın elektrom ekanizasyonu bittikten 
sonra öyle zannediyorum ki, 55 bin işçi yerine 
25 bin işçi çalıştıracağız, Ve 25 bin işçiye de 

I yol vereceğiz. 

30 — 



BpT.'.' * : •** £ • 
EÜL,.- • Ârkadaşlaı;, .belki bizim . iktidarımız zama-
P ^ ' " nmda, Zonguldak Havzası - ki ziraat yapılacak 
te arazisi yoktur, çalışacak işliyecek sahası yok-
I tur - kendi bünyemizde çalışacak işçilere iş 
t bnlamıyacağız'. Bunun için bugünden tedbir al-
f m a t -mecburiyetindeyiz. 
|- Muhterem arkadaşlar,; .Zonguldak için - ev-
I velâ kendi bölgemi mevzuu münakaşa yapaca-
I ğjm için af finizi dileyeceğim - şunları yapmak 
E, mümkündür.: Karadeniz sahilleri ormanlarla 
I I . kaplıdır, örtülüdür. Arazimiz dardır. Orada 
mi \ maden ocaklarında çalışan ve §alışmıyan vatan-
fe;"' ' daşları iş sahibi etmek için meyvaeılığı inkişaf 
Kî , ettirebiliriz. Karadeniz Havzasında meyva fi-
wr"' danlıkları kurabiliriz. Ondan sonra gayet ipti-
1 dai şekilde olan dokumacılığımız vardır. 
I Sayın Bakan temas buyurdular. Ekonomi ve 
I • Ticaret Bakanından rica ediyorum, gözlerini bi-
I raz da Karadeniz sahillerine çevirsinler. 
I Sayın Ziraat Bakanı hep Ege'de gezip do-
I laşmaktadır ve orada teşkilât yapmakla meş-
I güldürler. Biraz da Kadareniz sahillerini gez-
I sinler. Çünkü Karadeniz mmtakası açtır. (Sağ-
I dan bravo sesleri). Bununla maddi açlığı ifade 
I etmek istemiyorum. İşsizdir. Çünkü toprağı-
I , hin verim kabiliyeti Anadolu'nun diğer yerle-
I rinden daha azdır. Oraları da gezmeye mecbu-
I ruz. Zaten ben de Egeliyim. Orada 64 çeşit 
I mahsul çıkar ve şimdi bahis mevzuu değildir. 
I Karedeniz'de dokumacılık, fidancılık, bağ-
I cılık ve saire yaptırsınlar. Bunlar bu mın-
I takada yapılamıyacak şeyler değildir arka-
I . daşlar. 
I Bir ikinci nokta; Karadeniz sahilleri kesif 
I ormanlıktır. Bir dakikanızı rica edeceğim, 
I . Türkiye'nin en büyük ormanı olan Karadere or-
I manı buradadır. Burada biz ziraat aletleri fab-
I rikası da kurabiliriz ve işsiz olan vatandaşla-
I rımıza ziraat aletleri fabrikasını Karabük' te 
I ve Karadeniz Ereğli'sinde kurmak suretiyle ge-
I niş ölçüde bir iş sahası açabiliriz. Başka tek-
I liflerim vardı, vakit geldiği için bununla iktifa 
I ediyorum. (Alkışlar). 
I "BAŞKAN — Çalışma Bakanı. 

I ÇAIİIŞMA BAKANI HULÛSÎ KÖYMEN 
I .;(Bursa);—Muhterem arkadaşlarım, tekrar hu-
I zurunuza rçıktığımdan dolayı özür dilerim. Yal-
I v wz arkadaşını.AbdüiTahman Boyacıgiller mem-
I lekette rişsiz yoktur suretinde benim beyanınla 
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matuf ifadeyi size de, söylemiş olduğum sözleri
me göre gerçek bir ifade olarak kabul etmeye 
imkân olmadığını teslim buyuracağınızı tahmin 
ederim. Bendeniz sözüme başlarken işsizliğin bü
tün dünyada her türlü içtimai bünyeye, musallat 

| olmuş bir maraz olduğuna işaret etmiştim. Ve 
hattâ bu marazı tedavi etmek için en müsait 
şartların toplandığı samanlarda dahi işsizliğin 
kökünden sökülüp atılamadığmı da kaydetmiş
tim. Abdürrahman Boyacıgiller arkadaşımızda 
sorusunda memlekette işsizlik var,-demiyor, işsiz
lik artmıştır, demesi suretiyle bizim de konuşma
mızın istikametini siyaku sebakını bu şekilde 
tâyin ettirmiş oluyorlar. Bendeniz memlekette. 

, işsizlik mevcut değildir demedim, vardır ama 
bu işsizlik, bugünün içtimai bir hâdisesi değil
dir, dünkü yılların bıraktığı teressübattır. Ve 
bu itibarla memlekette işsizliğin önlenmesi için 
gerekli tedbirlerin şu, şu olması icabettiğine işa
ret ettim. Arkadaşımız, Zonguldak'ta 40 bin, 
Ankara'da 20 bin ve Adana'da 70 bin işçinin iş
siz kaldığını işaret ettiler. 

Çalışma Bakanlığı çok mütevazı bir bakan
lık olmasına rağmen elinde mevcut imkânlar, 
tahmin buyurursunuz ki, Abdürrahman Boya
cıgiller arkadaşımızın işaret ettiği sendikaların 
imkânlarından daha geniştir. Bunun aksini ka
bul etmek pek mantiki olmaz. Buna mukabil 
bizim elimizdeki resmî donelere istinaden ver
diğimiz rakamlar daha çok şayanı itimattır. 

I Elinde imkânları mefkut sendikaların ifadele-
I rî mi yoksa resmî makamların beyanatı mı daha 
' sahih olduğunu yüksek heyetiniz tâyinde sıkın

tı çekmez. 
• Arkadaşımız Adana'dan bahsettiler. Adana'-

nm 70 bin nüfusu vardır burada 50 bin işsiz bu
lunduğundan bahsetmek Adana'nm işsizlikten 
yanıp tutuştuğunu kabul etmek demek olur. 
İfadeleri, hakikaten, gerçekten çok uzak ifade
lerdir. 

Sayın arkadaşlarım; biz işsizliğe karşı alı
nacak tedbirleri izah ederken, Abdürrahman 
Boyacıgiller'in teklif ettiklerini, daha evvel söy
lemiş bulunuyorduk. Köylere kadar tezgâhlar 
götürüleceğini, köy yollarının yapılacağını, köy
lüleri monokültür ziraatten kurtarıp, çeşitli 
ziraate sevkedileceğini, sulamalardan ve saire-
den istifade edileceğine birer birer işaret etmiş
tim. Bunları burada tekrar ederek biz Hükü
metten bunu bekliyorduk demek, zaten taşav-
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vur etmiş olduğu ve kendi muhayyilesinde da- I 
ha evvel belirmiş şeyleri iddiadan başka bir 
mâna ve mahiyet taşımaz. Mamafih bu yönden 
de kendileri şayanı tebriktir. (Alkışlar) 

ABDÜRRAHMAN BOYACIGÎLLER (Zon
guldak) — Muhterem arkadaşlar; ben son söz 
milletvekilinin olduğu için bu imkândan isti
fade ederek daha neler yapılabilir, bunu arze-
deceğim ve bununla aynı zamanda saym bakana 
da bir yardımda bulunmuş olacağım. 

Saym arkadaşlar; yapılacak bir iş daha var. 
Bu, bizim memleketimizde bugüne kadar dü
şünülmemiştir ve bakan tarafından da ifade 
edilmemiştir. Bu, işsizlik sigortasıdır. Bu, mev
cut mevzuatımız arasında da yoktur. Halbuki 
birçok medeni memleketlerde işsizlik sigortası 
vardır. Acaba bunu temin ve tatbik edemez mi
yiz? Bugün memleketimizde işçi sigortasına tâ
bi 356122 kişi mevcuttur. Görüyorsunuz ki si
gorta teşekkülünü meydana getirmekle memle
ketimizde mehmaemken işçi sayısını tesbit et
tik. 
Bunun yanında şimdi, bu vatandaşlar işlerinden 
muhtelif bahanelerle çıkarıldıkları takdirde işçi 
mahkemelerine gitmektedirler. Fakat memle
ketimizde iş mukavelesi yapılmak âdet olmadığı 
ve işçilerle iş verenler arasında yazılı mukavele 
bulunmadığı için açılan bütün dâvalar işçi le
hine netice vermemektedir, bunu bitte.crübe 
biliyoruz. 

İşsizlerin miktarına ait sorumu, saym Bakan, 
bizim mütevazı imkânımız bu kadar dedi. Ben, 
bunu inkâr etmiş değilim. İş ve işçi Bulma Ku
rumu bu miktarı verebilir. Fakat onun yanında 
daha birçok işsizler de vardır. Posta memur
ları... Bunların yekûnu 800 kişidir. Bendenize 
yazdılar, işsiziz, diyorlar, biz askere gittik, yer
lerimize bayan memurları doldurdular, biz as
kerden döndük, iş bulamıyoruz, işsiz geziyoruz; 
diyorlar. Onun yanında ortamekteplerden me
zun, köy enstitüsü ve sanat enstitüsü mezunu 
vatandaşlar vardır ki, aşağı yukarı 10 imzalı, 
20 imzalı mektuplarla bana müracaatları var
dır, bu sorum münasebetiyle. 

Bu arkadaşlar, biz işsiz geziyoruz, iş için 
müracaat edecek merci yoktur, diyorlar. 

Adana mmtakasmı gezdiğim zaman arzetti-
ğimi bu malûmatı, işçi sendikalarından, ticaret 
odalarından, yani kendi kaynaklarımızdan al
dım. 
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öy]e zannediyorum ki, bu işçi sendikalar] 

bu memlekette büyük hizmet gören bir müessese 
olmaları itibariyle görüşlerine hürmet etmek 
mecburiyetindeyiz. 

Arzedilen bu rakamlar hayalî bir rakam 
değildir, umumi şartlara göre ve ilgili makam
lara müracaat edilerek verilmiş rakamlardır. 

Adana'da 50 bin işsizin olduğunu biliyo
rum, hattâ bu memleket polikültür ziraatin 
yapıldığı bir yerdir, her yıl akın akın birçok 
vatandaşlar Orta Anadolu'dan Adana'ya gider. 
Elli bin rakamı ile bunu esas tutmuştum. 1949 
dan sonra memleketimizde işsizlik artmaktadır. 
Bunun sebepleri şunlardır : 

Arzettiğim gibi evvelâ ziraatte makineleşme
ye doğru gidiyoruz. Memlekete halen 5 - 6 bin 
traktör girmiştir. Memlekette eskiden traktör 
yokken köylü nadası dönümünü altı liraya ya
pardı. Bununla geçinirdi. Şimdi nadas yapan 
traktör şoförleri vardır. Dönümünü 2 - 3 liraya 
sürüyorlar. Bunu yapmakla köylü işsiz kal
mıştır. 

İkinci nokta şudur : Arzettiğim gibi Zongul
dak maden havzası makineleşmektedir. Maki
nenin girdiği her yerde işçi emeği yerine makina 
girmektedir, bu da işsizliği intaç etmektedir. 
Nitekim münavebeli işçiler arasında işsizlik var
dır. Ereğli Kömürleri İşletmesine yapılan mü
racaata, kadro vaziyetimiz sizi almaya mânidir 
diye mukabelede bulunmuştur. 

ŞEVKET MOCAN (Tekirdağ) — Orman 
Kanununu düzeltin, iş düzelir. 

ABDÜRRAHMAN BOYAC1GİLLER (De
vamla) — Orman Kanunu, İş Kanunu arkada
şımızın temas ettiği mevzular vardır, ben bâ
zılarına temas etmiş oluyorum. 

Arkadaşlar, biz ticarette liberasyona gitmi-
şizdir. Bu serbestliğe doğru yapılan gidişte en
ternasyonal birtakım mukavelelerle taahhüt al
tına girmişiz. Bu da memlekette işsizliğe yol aç
maktadır. Millî sanayimiz hariçten gelen ma
mullere rekabet edemediği için bizzarur büyük 
şehirlerimizde, bilhassa İzmir ve İstanbul gibi 
yerlerde iş verenlerin çok bulunduğu yerlerde 
işsizliği intaç etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; memlekette işsiz
liği kaldırmanın bir ikinci yolu vardır. O da 
zirai ve sınai sahada istihsali artırmaktır. Bun
ları yapmamız lâzımdır. Fakat muhakkak ki 



B : 26 5 . 1 . 
üçüncü dünya harbine doğru gittiğimiz şu sıra- I 
larda memleketimizin barış ekonomisinden sa
vaş ekonomisine girmeye ihtiyacı vardır. Dev
letin elinde bulunan fabrikalarda binlerce va
tandaşa iş bulabiliriz. Bunlardan bahseden yok
tur. Dokumacılık sanayii ve diğer fabrikalarda 
alınacak tedbirlerle bu dâvayı halletmek için 
esasen bütçeye girmiştir. Şunları yapacağız. Za
ten bir Hükümetin, bir Devletin yapacağı iş
lerdir. Biz de biliyoruz ki, çalışılacaktır. Fa
kat bunları bir kül olarak ele almak ve kökün
den halletmek için mütehassıslarını merkezde 
"toplamak ve onların da fikirlerinden istifade 
etmek suretiyle işsizliğe karşı bir plân hazırla
mak lâzımdır. Ancak bu şekilde işin altından 
kalkılabilir arkadaşlar. 

2. — İstanbul Milletvekili Andre Vakranı 
Bayat'ın, ecnebi ilâç müstahzarlarının memleke
timizdeki satış fiyatları hakkındaki sorusuna Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Ekrem Hayri 
Üstündağ'an sözlü cevabı (6/102) 

T. B. M. Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Memleketimizde satılmakta bulunan ecnebi 

müstahzarlarının komşu memleketlerdeki satış 
fiyatlarına göre çok pahalı olduğu görülmekte
dir. Bu konu üzerinde Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığının ne düşündüğünü ve bu fiyat
ların indirilmesi için ne gibi tedbirler alınabile
ceği hakkında sözlü olarak bilgi verilmesini 
saygılarımla rica ederim. 

istanbul Mlletvekili 
Andre Vahram Bayar 

BAŞKAN — Söz Sağlık Bakanınmdır. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKAN ı. 

EKREM HAYRI ÜSTÜNDAĞ (izmir) - Ecnebi 
memleketlerden yurdumuza tıbbi müstahzar it
hali için müracaatta bulunan firmalar evvel
emirde müstahzarlarının ecnebi memlekette bu
lunan fabrikası tarafından verilen Cif (1) veya 
Fob (2) fiyatları ile birlikte 4348 sayılı Kanu
nun 8 nci maddesi (3) gereğince Bakanlığımıza 
müracaat etmektedirler. 

Bakanlığımızda müteşekkil ve sekiz azadan 
(4) mürekkep Müstahzarlar Tetkik Komisyo
nunda gerek ilâcın formülü ve gerekse fiyatı 
tetkik edilmekte ve aynı formülde olan emsal- I 
leri ile mukayese edilmektedir. 

Memleketimizde mevcudu az olduğu ve ter- | 
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kibi, şifa hassası bakımından ihtiyaç bulunduğu 
takdirde fiyatı emsalleri fiyatından fazla olma
mak; emsalleri memlekette fzala ise emsalleri 
fiyatlarından ucuz olması şartiyle kabul edil
mektedir. 

Tıbbi müstahzarların terkiplerinde bulunan 
maddelere göre üç gümrük sınıfına ayrılmak
tadır : 

1 nci sınıf için c/c 50, 2 nci sınıf için % 25, 
3 ncü sınıf için % 5 Gümrük Resmi alınmakta ve 
memleketimizle ticaret anlaşması bulunan dev
letler için bu nispet sıra ile: % 25, % 18.75 ve 
% 3.75 e tenzil edilmektedir. 

Bu Gümrük Resminden maada : 
% 15 belediye ve asker ailelerine yardım. 

% 7 bilûmum masraflar karşılığı, % 18 Muame
le Vergisi ilâve edilmekte, şayet müstahzarın 
terkibinde alkol mevcut ise ayrıca Tekel Resmi 
de alınmaktadır. Müstahzarın Cif fiyatı üze
rine yapılan bu ilâvelerden sonra: % 15 ithalât
çı kârı, % 10 depocu kârı, % 25 eczacı kârı 
(perakendeci) ilâve edilmekle; Cif fiyatı 100 
kuruş olan bir müstahzarın istanbul'da peraken
de fiyatı r 

1 nci sınıf Gümrük Resmine tâbi ise 250 ku
ruş, 2 nci sınıl' Gümrük Resmine tâbi ise 240 
kuruş 3 ncü sınıf Gümrük Resmine tâbi ise 20'> 
kuruş olmak üzere halka intikal etmektedir. İs
tanbul haricinde müstahzralarm satış fiyatları 
40 - 100 kuruşa kadar olanlara 5,100 kuruştan 
faala olanlar için de ayrıca 10 kuruş nakil mas 
rafı kabul edilmektedir. 

Aynı terkipte olmak üzere yeniden memleke
timize ithal edilmek istenilen tıbbi müstahzar
ların fiyatları emsallerinden ucuz bulunduğu 
takdirde ithal müsaadesi verilmek suretiyle re 
kabet tahassül etmesine bakanlığımızca gayret 
edilmektedir. 

Yurdumuzda imali mümkün olmıyan ve ha
yati kıymet ve ehemmiyeti bulunan Insülin, 
penicillin, streptomycin ve emsali ilâçlara hail: 
ihtiyacı göz önünde tutularak bu ilâçlar 11 . IV . 
1949 tarih ve 5369 sayılı Kanun ile Gümrük Res
minden muaf tutulmak suretiyle halka ucuz ola
rak intikali temin edilmiştir. 

ANDRE VAHRAM BAYAR (istanbul) — 
Muhterem arkadaşlar, Sayın Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanına teşekkürlerimi arzeder ve bu 
mevzu hakkında izahat vermekliğime müsaade
lerini rica ederim, 
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Ecnebi müstahzarların memleketimizdeki sa

tış fiyatlarının pahalı olması hepimizce malûm
dur. .Esasen maliyet fiyatları yüksek olan bu 
ilâçlara birtakım rüsum ve kâr zammı suretiy
le oldukça kabarık bir yekûna baliğ olmakta
dır. Müstahzarlar gümrük bakımından üç. sınıfa 
ayrılmışlardır. 

Gümrük G. Istatis- Listedeki 
sınıfı tik No. Cif Fiyat vaziyet 

I 3 300 üzerinden 
Gümrük res
mi % 25 C 

II 3 301 % 18,75 B 
I I I 3 302 % 3,75 A veya li

berasyon 

İthal edilecek müstahzarlar için gümrük res
minden başka, gümrük resminin % 15 nispetin
de belediye hissesi % 7 masraf, % 18 muame
le Vergisi ödenir. Bu suretle cif 100 kuruş olan 
birinci sınıf müstahzarın ithalâtçı deposuna gi
rerken maliyeti 159 kuruş, ikinci sınıfınla 150 ku
ruş, üçüncü sınıfınla* de .130 kuruş olur. 

Maliyet üzerinden ithalatçı % .15 alır. Müs-
tahzarler da asgari üç ay vâde ile depocuya sa
tar, depocu c/c 10 ve eczacı da r/c 25 kâr alır. 
Bu hesaba göre maliyeti .cif 100 kuruş olan bi
rinci sınıf bir müstahzar halkın eline 25.1,87 e, 
ikinci sınıf bir ilâç 238,40 a ve üçüncü sınıf ya
ni liberasyona dâhil olmuş bir müstahzar ise 
206,27 e yetişir. 

Bugünkü durumda mevcut ilâçların % 80 ni 
liberasyon listesi haricinde bırakılmıştır. Bun
lar meyanmda çok ehemmiyetli müstahzarlar 
bulunmaktadır. Meselâ kalb ve böbrek hastalık
larında, hijDer tansiyonlarda kullanılan bir kı
sım ilâçlar. 

Bunlar çok defa karaborsaya intikal edip 
orada da bir iki misli zam görürler. 

İşittiğimize nazaran Sağlık Bakanlığı Ecza
cılık ve Tıbbı Müstahzarlar Genel Müdürü va-
sıtasiyle Ticaret Bakanlığından 3301 istatistik nu
maralı ikinci sınıf müstahzarların A yani libe
rasyon listesine alınmasını resmen istemiş, bu
nun üzerine 3301 ve 3302 istatistik numarada 
bulunan bilûmum müstahzarlar liberasyon lis
tesine dâhil edilmiş ve hattâ en fazla rüsuma 
tâbi 3300 nolu C listesindeki birinci sınıf ilâçlar 
ise (B) listesine alınmış, fakat sonradan bun-
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I dan vazgeçilerek eski vaziyete avdet edilmiş. 
I Sağlık Bakanlığının sıhhatle alâkalı madde 
I lerin liberasyon listesine ithalini istemesi çol 

yerindedir, lâkin Ticaret Bakanlığının ,da Sağ 
lık Bakanlığına haber vermeksizin kendiliğin 

j den ilâçları listeden çıkarmak mesuliyetini a l 
masına da ihtimal veremiyorum. 

Bilûmum eczayı tıbbiyenin (preduits) ve bay
tarlıkta kullanılan ilâçların serbest olarak mem
lekete girdiği şu anda vatandaşların sıhhatiyle 
alâkalı, ıstıraplarını giderecek tıbbi müstahzar
ların şu veya bu bahane ile tahdide uğratmak 
istenilmesindeki sebepleri anlıyamadım. Husu
siyle mensucat ve kordelalarla, sedef düğmele
rin, moda mecmualarının ve resimlerin, dondur
ma makinelerinin, raf ve sofra ve mobilye ört
meye mahsus muşambaların bulunduğu listeden 
ilâcın çıkarılması şayanı hayrettir. 

Halbuki yabancı müstahzarlar fiyatlarının dü
şürülmesi bilâkis serbest rekabetin tesisi ve 
bunların liberasyon listesine alınmasiyle müm
kün olacağına kaniim. Filhakika son zamanlara 
kadar dört ampullük kutusu 13 liraya satılmak
ta olan bir horınone müstahzarı benzerinin 
llolânda'dan ucuz fiyatla gelmesi üzerine aynı 
firmalar tarafından 6.5 liraya satılmaktadır. 

Ticaretin serbest olduğunu kabul eden Ana
yasamıza rağmen icrayı ticaret için birçok 
güçlükler çıkarılır. Bir ruhsatname almak 
baştan başa bir iştir ve bâzan iki seneden faz
la sürmektedir. Hangi müstahzar için ruhsat 
verilir, hangisi için verilmez, bu ruhsat hangi 
esaslara dayanır, müeyydeleri nedir bilinmez. 
Ekseriya keyfe kalmış bir şeydir. Çok ısrar edi
lirse fiyatı pahalıdır denilir. Bu ne ile kıyasla
nır, kıstası nelir? Meselâ kalp krizlerini teskin 
etmek için çok yararlı bir müstahzar vardır. Bu 
ilâç 8 aydan beri piyasada hattâ karaborsada 
yoktur. Aynı formülde diğer bir Avrupa müs
tahzarı. vardır. Hâlâ ruhsatını beklemektedir. 
İkinci bir misal, çok kullanılan mayi halinde 
antiseptik bir müstahzar vardır, fiyatı da ol
dukça pahalıdır. Diğer tanınmış bir firma bu 
müstahzara müşabih, aynı ayardı, bir ilâç için 
ruhsat istemiş. Bu defa bu müsl alizarin damla 
ve toz şekildekine müsaade edibyor fakat mayi 
şekline izin verilmemiştir. HalLuki, maksadı
mız rekabeti tesis etmektir. Saym Bakanımızın 
bu humusları nazarı itibara alarak tatbikat ve 
formaliteleri sadeleştirmek ve çabuklaştır-
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mak için kararlar alacağına eminim. Fakat hali 
hazırda müstacel tedbirler alınmasını gerekti
ren ve hayati ehemmiyeti hah bir meselemiz 
vardır. Geçirdiğimiz uzun dövizsizlik devresin
den sonra bu devrede güçlükle ithal -ettiğimiz 
az miktardaki müstahzarlar istihlâk edilmiştir. 
Elimizde birçok müstahzar mevcut değildir. 
Mevcutlar ise kısa bir zaman için ihtiyacı kar-
şılıyabilir. Durumumuz bu olduğuna göre 
memleketimizde mühim miktarda ilâç stoku 
sağlamamız lâzımgelir. Son zamanlarda gerek 
müstahzar, gerek eczayi tıbbiye (Produits) 
lerin satışlarında fabrikalar gayet müstağni 
davranmaktadırlar. İstenilen malları çok uzun 
zaman sonra verebileceklerini söylüyorlar. Hat
tâ sipariş kabul etmiyenleri de vardır. Bunun 
sebebi siyasi vaziyettir. Esasen Kore Savaşı baş-
lıyalı beri Birleşik Amerika memleketleri 
antibiotiklerin ihracını durdurmuşlardır. Hattâ 
Kore'deki orduların ihtiyacını Fransa ve Bü
yük Britanya'dan temin etmektedirler. Bu va
ziyet karşısında derhal faaliyete geçmemiz za
ruridir. 

Şunu da ilâve edeyim ki. bütün bu ilâç itha
lâtımız birkaç yüz milyon tutan dış ticaretimiz 
yanında ancak senevi on milyondur. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

EKREM HAYRÎ ÜSTÜNDAĞ (tzmir) — Efen
dim, arkadaşımızın beyanatı, benim ondan ev
vel yaptığım beyanatımın doğrudan doğruya 
tekidinden başka bir şey değildir. 

Yalnız kendilerini tatmin etmek için söyli-
yeyim, bundan iki ay evvel Türkiye'ye ilâç 
ithal eden müesseselerin firmalarını davet et
tik ve bir toplantı yaptık ve üç gün mütemadi
yen bu mevzular üzerinde konuştuk ve birçok 
kararlara vardık. Aldığımız kararlar içinde sa
yın arkadaşımız Vahram Bayar 'm arzu ettikleri 
kaoarlar da mevcuttur. Binaenaleyh, yakında 
intaç edilecektir. 

Sonra ilâç stoku meselesine gelince; hakika
ten bugünkü dünya vaziyeti dolayısiyle bir ilâç 
stoku işini nazarı dikkate almak zarureti var
dır. 

Bunları biz nazarı dikkate aldık. Yarın ne 
olacağı belli değildir. İkinci Dünya Harbinden 
sonra memlekette dehşetli ilâç sıkıntısı zuhur 
etmiştir. Birçok vatandaşlar bundan çok sıkın-
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I ti çekmiştir, bu yüzden birçok kayıplar da ver

dik. 
Binaenaleyh bunu nazarı dikkate alan Hü

kümetiniz gerek Kızılay ve gerekse diğer te
şekküller vasıtasiyle şimdiden memlekette iki 
üç serifelık ihtiyacı karşılıyacak ilâç stoku bu
lundurulması lüzumuna kaani olduk ve bunun 
için icabeden teşebbüslere girişmiş bulunuyo
ruz. Binaenaleyh kendilerini bu mâruzâtımla 
tatmin etmiş oluyorum. (Alkışlar) 

5. — Antalya Milletvekili Bürhanettin Onat'-
m, memleketin sağlık durumunu ve teşkilâtım 
düzenlemek için ne gibi tedbirler düşünüldü
ğüne dair sorusuna Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Ekrem Hayri Üstündağ'tn sözlü ce
vabı (6/103) 

B. M. Meclisi Başkanlığına 
Memleketin sağlık durumu çok kötü oldu

ğu kadar sağlık teşkilâtı da çok bozuk ve kifa
yetsizdir. Günden güne artmakta olan ihtiyaç 
ve zaruretleri karşılamak için Sağlık Bakan
lığının ne gibi tedbirler düşündüğünün Kamu
tay muvacehesinde sözlü olarak cevaplandırma
sını rica ederim. 

Antalya Milletvekili 
Bürhanettin Onat 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
EKREM HAYRI ÜSTÜNDAĞ (İzmir) —Antal
ya'nın muhterem Milletvekili Dr. Bürhanettin 
Onat'm sağlık meselelerimiz hakkındaki takri
ri, memleketin bugünkü sağlık durumu ve bu 
durumu daha iyi bir hale getirmek için neler 
düşündüğümüz hakkında huzurunuzda konuş
mak fırsatını bana hazırladığından dolayı ken
disine teşekkürle söze başlamak isterim. 

Takrir sahibi Sayın meslekdaşım takdir 
ederler ki, bir memlekette sağlık durumunun 
umumi ekonomi durumu ile çok sıkı bir alâ
kası vardır. Ekonomik durum düzelmedikçe 
ne kadar ilmî çalışılırsa çalışılsın, ne kadar 
ciddi gayretler sarfedilirse edilsin, sağlık işle
rimizi gönlümüzün istediği seviyeye yükselt
mek mümkün değildir. Bununla beraber mem
lekette çocuk ishali, sıtma gibi sosyal âfetler 
bakımından olduğu kadar bulaşt ı hastalıklar bakı
mından da her yıl, bir yıl öncesine nispetle hisse
dilir bir azalma görülmektedir. Zaten böyle 

I olmasa idi 1945 sayımında 17 800 000 olan nü-
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fusumuz beş sene sonra 20 900 000 e yüksel- I 
mezdi. Beş senede meydana gelen artış, binde 
21,5 gibi birçok Garb memleketlerinin erişeme
dikleri bir nispettir. Sizlere bir fikir vermiş 
olmak için bu hususta bir iki rakam söyliyeyim. 
Meselâ son on yıl içinde bu nispet ingiltere ve 
Gal'de binde 4,4, İspanya'da 10,3, Holanda'da 
13,2, Danimarka'da 11,8 olup İtalya'da 6,3, 
Bulgaristan'da 6,9 Romanya'da4,9, Almanya'da 
4,4, Fransa'da 2, Belçika'da 1,3 gibi bizde
kinden kısmen veya hayli derecede düşüktür. 
Yalnız 1947 de Kanada'da; binde 19,2 gibi yük
sek bir nispet kaydedilmiş bulunmaktadır. 

Bir memlekette nüfusun artması veya eksil
mesi bakımından en çok değer verilen âmiller 
arasında çocuk ishali ile, salgın hastalıklar yü
zünden vukubulanı ölümler gözönünde tutulur. 
Sağlık Bakanlığı, şimdi vereceğim rakamlarla 
göreceksiniz ki, bu sahada çok mühim başarı
lar elde etmiştir. Sıtma savaşı bölgelerinde tu
tulan istatistiklere göre 1938 de bin diri doğum
da 161 olan çocuk ölüm nispeti 1944 te 105, 
1949 da 73 gibi küçük miktarlara inmiş bulun
maktadır. 

Sağhk politikamız ıslaha muhtaç mıdır Bu
na verilecek cevap hiç şüphesiz (elbette muhtaç
tır) dan başka birşey olamaz. Ben de huzuru
nuzda bunu söylüyorum. Acaba bu ıslah ne şe
kilde yapılacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, Sağl'.k işi denildiği 
zaman gözümüzün önüne derhal bunun iki mü
him kolu gelir. Koruyucu tababetle tedavi edi
ci tababet. 

Garp âleminin hemen hemen hepsi bu iki 
kolu birbirinden ayırmıştır. Ve sağlık idareleri: 
Meselâ Birleşik Amerika'da bir Devlet teşekkü
lü olarak yalnız koruyucu tababeti ele almışlar, 
tedavi tababetini özel idarelere, belediyelere, 
hasta kasalarına, sendikalara, hastal'k sigorta
larına, vakıflara, hay^ cemiyetlerine ve teşek
küllerine bırakmışlardır. Almanya ve Fransa'da 
da vaziyet böyledir. Bizim memlekette ise iş ta- | 
mamiyle sağlık Bakanlığının, yani Devlet ! 
teşekkülünün omuzlarına yüklenmiştir. Sağ- J 
lık Bakanlığı bir taraftan bu büyük kül- j 
fetle memur edildiği halde bir taraftan I 
da memleketin bütün sağlığı için kendi
sine verilen paranın miktarı ise nüfus başına 
üç liradan ibarettir. Buna mukabil meselâ Bir
leşik Ameıika'da bu miktar bir senede 70 do-
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lârdır. Buna karşı bizim Sağlık Bakanlığından 
bakın neler beklenir, birkaç tanesini sayayım: 
Sıtma, Frengi, çocuk ölümü, bulaşıcı hastalık
lar, verem, trahum, frengi, cüzam, kanser sa
vaşları, bunlar için lâzım olan müesseseleri kur
mak ve işletmek, umumi hastalarla deliler için 
hasta yataklarını artırmak, çünkü bizdeki yatak 
sayışım umum nüfusa nispet edersek 10 bin ki
şiye ancak on yatak düşüyor. Bu nispet nüfusu 
6 milyon 200 bin olan Yunanistan'da 20 dir. 
Bir de bunun üzerine özel idarelerle belediye
lerden hastanelerinin Devlet bütçesine alınması 
için yapılan müracaatları eklersek Sağlık Ba
kanlığının maddi yükü hakkında bir fikir edin
miş olacağınızı ümit ediyodum. Sadece 50 ya
taklı bir hastanenin bütçemize' yüklediği külfe£ 
asgari bir tahminle 200 bin liradır. Bütün has
tanelerin Devlet bütçesine intikali halinde han
gi Maliye Bakanının bu külfete dayanabileceğini 
sizin takdirinize bırakıyorum. 

Muhterem arkadaşlar; bunun bir tek hal 
çaresi vardır. O da Garp âleminin gittiği yoldan 
gitmektir. Yani Sağlık Bakanlığı koruyucu ta
babeti eline alır, tedavi tababetini de biraz ön
ce saydığım idare ve teşekküllere bırakır, Her 
yerde de tecrübe edilen ve tatbik edilen bu yol
dan ayrılmamalıdır. Bu teşekküllerin gelirleri 
kâfi değilse bir zaman için Devletin buralara 
yardım etmesi - memleket şartlarına göre - dü
şünülebilir. Bu tedavi sahasında çocuk ölümü, 
bulaşık hastalıklar gibi işlerle zaten Devlet meş
gul olacaktır. Cumhuriyet devrinin başlangıcın
da da bu işe böyle başlanmış mahdut yerlerde ve 
mahdut sayılarda numune hastaneleri açılmış, 
mahallî idarelere hastanelerinizi bu numunelere 
göre ayarlayınız demek istenmiş, fakat sonraları 
her nedense bu yol terkedilerek bugünkü çık
maza girilmiştir. 

Şimdi müsaadenizle Sağlık Bakanlığının asıl 
vazifesidir dediğim koruyucu tababetten bah
setmek istiyorum. Tababetin bu mühim şubesi 
bugün birçok memleektlerde tatbik edilmektedir. 
İnsanı daha anasının karnında iken ele alır ve ta 
mukadder ömrünü bitirinciye kadar sağlıkla 
meşgul olur, »kullara girer, okul ij iyeni adını 
alır; endüstriye girer, endüstri ijiyeni adım 
alır, şehirlere ve köylere girer lâğım mecraları, 
lâğım çukurları, temiz içme suyu, sıhhi evler gi
bi işleri eline alıp şehir ve köy ijiyeni adını alır; 
verem, trahom; sıtma, frengi, kanser, romatiz-
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ma gibi sosyal korkunç âfetlerden cemiyeti ko
ruma gibi işleri eline alıp sosyal ij iyen adını 
alır. Koruyucu hekimliğin meşgul olduğu işler 
bundan ibaret değildir. Saha, gayet geniştir. 
Ben sözümü uzatmamak için ancak bir kısmını 
söyledim. Koruyucu tababetin tedavi hekimli
ğine karşı büyük bir üstünlüğü de vardır ki, 
onu kaydetmeden geçemiyeceğim: Bu tababet şu
besinin kaideleri ciddî surette tatbik edilmek 
şartiyle hemen hiç şaşmaz. Tesirleri o derece 
katidir. Size bir tek misal vereceğim; 1909 da 
Birleşik Amerika'da veremden ölüm nispeti 
100 000 de 194,4 iken, yani 100 000 insandan. 194,4 
ü veremden ölmekteyken verem ölümü sayısı ha
len 100 000 de 30 olmuştur. Bu mühim farkın 
sebebi acaba nedir? Amerika tababeti yepyeni 
usuller, çok tesirli ilâçlar buldu da o sayede mi 
bu mucize meydana geldi? 

Muhterem arkadaşlar, üç beş seneden beri 
elimize vakıa setreptoimicin, paramino asit sa-
lislik igilbi vereme karşı çok büyük tesirler yap
tığı iddia edilen, hakikatte ise yaptıkları iş ve
rem (basillerinin faaliyetlerini durdurmaktan 
ibaret olan (bâzı ilâçlar yok değildir. Fakat el
de edilen netice üç beş yılın mahsulü değildir. 
Size verdiğim rakamlar 1909 ile 1949 yılları ara
sında geçen 48 sene içinde elde edilmiş netice
leri gösterir. Vereme karşı kullanılan antibiyo
tiklerin ise ancak Ibirkaç senelik ömrü var. Bu 
rakamlar bize antibiyotiklerin değil, koruyucu 
tababetin mucizesini göstermektedir. 

Koruyucu tababet ne yapıyor1? İlk yaptığı iş 
ferde ve cemiyete ijiyen kaidelerini öğretip tat
bik ettirerek hastalığı önlemeik, fert ve cemiyet 
hayatının ijiyen şartları içinde geçmesine çalış
mak, (bilhassa sosyal hastalıklarda hastayı yu
vasında arayıp bularak hastalığın erkenden teş
hisini ve daha hastalık ilerlemeden tedavisini te
min etmek; verem, frengi ve trahom gibi bula
şıcı hastalıklarda hastayı tedaviye sevkedip et
raf ındakileri (bulaşmaktan kurtarmak suretiyle, 
hem ferdî, hem de sosyal bir (hizmet gönmek işi
ni üzerine alıyor, işte biraz önce (bahsettiğim 
Birleşik Amerika misalinin sır ve hikmeti bura
dadır. 

Muhterem arkadaşlar, Sağlık vetBosyal Yar
dım Bakanlığınız '30 yıllık mazisine rağmen da
ha hâlâ (Oluş) halinde (bir idaredir. Koruyucu 
tababet sahasında olsun, tedavi tababeti saha
sında olsun daha göreceği birçok işler vardır. 
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Fakat (bu iki yoldan hangisini tercih edersek 
edelim, ilk iş olarak kendilerine ağır vazifeler 
tevdi edeceğimiz sağlık personelinin, yani pra
tisyen hekimden başlıyarak hemşireye, hastaba
kıcıya ve laboranta kadar (bütün sağlık mensup
larının yetiştirilmesi gelir. Mektepten yeni çı
kan en çalışkan, en zeki bir tabip bile cemiyet 
hayatında kendisine tevdi edilecek vazife için 
tam ve kâmil bir şekilde hazır değildir. Hele biz 
Devlet teşekkülü olarak koruyucu tababet yo
lunu tutacaksak ne hekimlerimiz, ne de hemşi
relerimiz bu iş için hazırlanmış değildir. Bunun 
için Devlet hizmetinde çalışacak sağlık perso
nelini mektepten çıktıktan sonra ayrıca hususi 
bir surette yetiştirmek icabedecektir. Bunun için 
HıfzıssıShha Okuluna yeni bir şekil ve yeni bir 
Ibıinye vermek istedik, bu işi bir kanun mevzuu 
yapmayı doğru bulduk, bir kanun tasarısı ha
zırladık, Bakanlar Kuruluna takdim ettik. Hü
kümet kanun tasarısının malî imkânlarını te
min edebilirse huzurunuza gelecektir. 

Muhterem arkadaşlar : Tababetin bu iki ay
rı kolunu birden idare eden devreler de yok de
ğildir. 

Fakat umumi olarak bunlar da koruyucu ta
babet yolunu tutmuşlardır. Çünkü bir defa fer
di hasta etmemek, hasta ferdi tedavi etmekten 
hem daha kolay, hem de daha az masraflı olu
yor. 

Şimdi siz benden soracaksınız, hastalara kim 
bakacak. Bir defa hastaneleri yavaş yavaş ma
hallî teşekküllerle, sigortalar, yardımlaşma san
dıkları, hasta kasaları gibi hususi teşekküllere 
bırakmak lâzımdır. Bir de tedavi işinde halkı-
mızdaki bedavacılık zihniyetini kökünden söküp 
atmalıdır. iSağlık müessesesine yatan hasta te
davi ücretinin tamamını yahut bir kısmını ken
disi verir. Oeri kalanını da özel idare, yahut be
lediye verir. Yahut da hasta kasası, yahut sigor
ta verir. Yani hasta ne Devlete, ne de mahallî 
teşekküllere tam bir yük teşkil etmez. Mahallî 
teşekküller zaten halktan tahsil ettiği verginin 
bir kısmını bu işe ayırır. Yardımlaşma ve sigor
talar ise esasen muayyen bir prim tahsil etmek
tedirler. Bizim için bu yollara gitmekten başka 
çare yoktur. 30 senelik tecrübe bunu acı bir ha
kikat olarak ıgöstermiştir. Meselâ bugünkü gün
de Birleşik Amerika'da ceman 1,5 milyon yata
ğı havi olmak üzere 6280 hastane vardır. Bun
lardan ancak 401 i Federal Devlet tarafından 
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idare edilmekte olup çoğu, her iki umumi harbe I 
iştirak eden eski askerlere Ibakmak üzere kurul
muştur. Geri kalanlar'dan 563 ti Devlet idareleri 
tarafmdan idame edilmekte olup (bunların da 
ekserisi veremlilerle akil hastalarına 'bakmak 
üzere kurulmuştur'. Mahallî idareler ve beledi-
yerlerin 953 hastanesi vardır. Mütebaki mik
tardan 1051 tanesi kilise teşkilâtı tarafından 
idame edilmektedir. Geriye kalan 3312 sinin 
çoğu da, kazanç düşünmeksizin sade masrafını 
korumak esası üzerine hususi teşekküllerce ida
me olunmaktadır'. Tababeti sosyalize eden Bü
yük Biritanya istisna edilirse sair ileri mem-
lekettleı'de de, vaziyet böyledir. Büyük Biritan-
ya da ise tababetin sosyalize edilmesi, teşkilâtın 
işlemesi için yılda takriben 150 milyon İngiliz 
lirasına yani Türkiye Bütçesinin birkaç misline 
mal olmaktadır. 

Eğer bu yola giremiyeeek isek, sadece eli
mizde bulunan tedavi ve savaş işleriyle, elimize j 
almamızda hayati bir zaruret bulunan sıkı bir 
verem mücadelesi ve sıtma, frengi, trahom, kan
ser, cüzam mücadeleleri memleketin muhtelif 
yerlerinde B. C. G. iâbratuvarları açılmış sulh 
halinde, harb halinde de hayati bir ehemmiyeti 
bulunan kan nakil merkezleri tesisi, umumi has
ta yataklariyle verem yataklarının artırılması, 
yeni akıl hastaneleri, sağlık merkezleri, cüzam-
lılarJa toksikomanlar için müessese ve koloniler 
yapılması, sağlık personelinin günün ihtiyaç
larına yetiştirilmesi gibi birçok işlerimiz için 
bugünkü Sağlık Bütçesinin en az iki, üç misline 
çıkarılması lâzmıgelir. 

Halen, bilhassa halk sağlık bakımından bâzı 
mühim meseleleri ele almış bulunmaktayız. Sıt
ma savaşına hız vereceğiz ve 1951 Martından iti
baren derhal harekete geçecek en verimli ted
birleri almış bulunuyoruz. Verem savaşı işinde 
kati başarılar elde etmek üzere yeni bir kanun 
tasarısı hazırladık. Sağlık merkezlerimizi ar
tırmak tasavvurundayız. Halk sağlığı esasları
na vakıf koruyucu hekim yetiştirmek üzere Hıf-
zıssıhha Okuluna yeni çehre verecek bir kanun 
tasarısı hazırlamış bulunuyoruz. . Modern hasta
ne bakımının lâzımı gayrimüfarıkı olan hemşi
relerimizin icabeden miktar ve seviyeye eriştir
mek üzere de bir kanun tasarımız var. Eczane
lerde tahdit, hususi hastanelerde ücretin ba
kanlıkça tesbiti usulünü kaldırmak üzere yeni 
kanun tasarısı hazırladık. Sağlık ve Sosyal | 
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Yardım Bakanlığı teşkilâtını modern icaplara 
intibak ettirmek için de bir kanun tasarısı ha
zırlamaktayız. Fakat yukarda da belirttiğim 
üzere bakanlığımıza verilen tahsisat ve mesela 
1950 deki bütçemiz gibi asgari haddeki malî im
kânlarla bu işleri başarmaya imkân bulacağımızı 
ümit etmiyorum. Hazırladığımız arzettiğim 
kanun tasarısını peyderpey Yüksek Mieclisin tas
vibine arzedeceğiz. 

Muhterem arkadaşlar ;sözümü bitirmezden 
önce bir- noktaya işaret etmek istiyorum. Görü
nüşte Sağlık Bakanlığı sadece müstehlik bir te
şekkül olarak telâkki edilir. Halbuki gerçekte 
en büyük istihsal yapan teşekkül Sağlık Bakan
lığıdır, Çocuk ölümünü azaltarak memlekette 
kol ve kafa enerjisinin çoğalması, koruyucu ta
babet kaidelerinin tatbikiyle ölümlerin azaltı
larak ve hasta ferdin çabukça iyi edilerek birçok 
iş günlerinin tasarruf edilmesi Sağlık Bakanlı
ğının çalışmalariyle mümkün olacaktır. Şu hal
de bakanlığım müstehlik midir-, yoksa müstah
sil mıdır, bunun takdirini Yüksek Heyetinizin 
vicdanına bırakıyorum. 

BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Muh
terem arkadaşlar, bir aydanberi gündemden 
gündeme aktarılarak nihayet bugün huzurunuza 
gelen memleketin sağlık durumu dâvasiyle mem
leketin en esaslı, en içli bir mevzuunu huzuru
nuza getirdiğimi zannediyorum. Bu sözlü soru-
vu vermekteki başlıca maksadım da bu idî za
ten. 

Muhterem Sağlık Bakanını dinledik arka
daşlar. Kendileri yüksek değerde bir devlet 
adamı oldukları kadar memleketin ıstırabını ya
kından hissetmiş, ömrünü bu memlekete vak
fetmiş bir halk çocuğudur. Onun için bugünkü 
mahrumiyetler karşısında duyduğu ıştıra]) belki 
hepimizinkiuden daha derindir. Zaten vâki olan 
beyanatı bunun açık bir misalidir'. 

Burada, vâki olan beyanatlarında bâzı tezat
lar gördüm. Sözlerinin bâzı kısımlarında Sağ
lık Bakanlığının mesaisini övdüler. Öbür taraf
tan bugünkü şartlar içinde ne yapılabilir, eli
mizden ancak bu kadar gelebilir, buyurdular'. 

Arkadaşlar Sayın Sağlık Bakanı îstiraphı 
rmda haklıdırlar. Çünkü bugünki şartlar için
de, bugünkü mekanizma ile bundan daha iyisini 
yapmaya imkân tasavvur edilemez. Çünkü ar
kadaşlar, Sağlık Bakanlığı teşkilâtı mekaniz-
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ması Osmanlı devrinde kurulmuş içine sıtma 
savaşı gibi bâzı modern tesirleri almış bir teşek
külden ibarettir ve bundan başka bir şey de
ğildir. 

Arzettiğim gibi Bakan ne kadar içli ve hüs 
ııüniyet sahibi olursa olsun bugünkü mekanizm» 
ile bugünkü şartlar altında daha ne yapabilir 
arkadaşlar ? 

Bugünkü durum nedir? Birçok anneler ba
kımsızlık yüzünden doğururken ölüyor arkadaş
lar. Çocuk vefiyatı Sayın Bakanın teminatına 
rağmen hâlâ korkunç mahiyetini muhafaza et
mektedir. Sıfır yaşından yani doğumdan bir ya • 
sına kadar çocuklardan % 30 vefiyat kaydedil
mektedir. Ve maalesef 14 - 15 yaşına gelinciye 
kadar doğan çocuklarımızın yarısı elimizde kal 
mıyor. Eğer beş sene zarfında 21 milyona yük
selmiş bulunuyorsak elbette şayanı şükrandır 
Fakat bu coğrafi durumda Türk neslinin ,çoğaı 
makta olan yüksek kabiliyeti karşısında bugün 
bu miktar daha yüksek, daha verimli olmalı idi. 
Böyle olması da zaruridir. Bugünkü coğrafi ve 
stratejik durumumuz en aşağı 50 - 60 milyon 
olmamızı icabettirir. Bu olmadıkça istikbali
mize emniyetle bakmaya imkân yoktur. 

Hastanelerimize bakarsak, bugün Ankara 
gibi Hükümet merkezinde Numune Hastanesine 
gidiniz, iki bâzan üç hastanın aynı yatakta yat
makta olduğunu görürsünüz. Bu yüzden hiçbir 
fennî tedbiri hakkiyle almak iktidarında değiliz. 
İzdiham buna mâni olmaktadır. Difterili, kıza
mıklı, kızıllı bir hasta aynı koğuşta yatmakta ve 
bütün sâri hastalıklar birbirine geçmektedir. Bu 
arada personel noksanlığı yüzünden birçok yeni 
ihtilâflar görülmektedir. Verem, ayrı ve kor 
kunç bir dâva halinde karşımıza dikilmiş bulun
maktadır. Bundan biraz sonra da bahsedeceğin: 1 
tlâç pahalılığı müthiştir arkadaşlar. i 

Şimdi bütün bu ihtiyaçlar karşısında Sağlık i 
Bakanını dinlediniz, size vadettiği, açıkladığı 
tedbirlerle bu facianın önlenmesi ve sağlık du
rumumuzun ieahettirdiği ihtiyaçları karşılamak-
lığımız mümkün müdür arkadaşlar? ı 

, FEYZİ BOZTEPE (Ordu) — Keski onu da 
yapabilseler. Fakat nerede? 

BURHANEDDİN ONAT (Devamla) — Ar
kadaşlar, izaha lüzum yoktur ki, bir milleti'. 
.seviyesi sağlığına verdiği kıymet ve ehemmiyet
le anlaşılır. Bize nazaran daha çok fakir ola<ı 
memleketlerde bile sağlık dâvasına verilen kıv | 
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i met, bizim verdiğimiz kıymetin çok üstündedir 
i Biraz evvel kendileri beyan buyurdular, Yuna-
I nistan'da her 10 bin nüfusa 23 yatak isabet et 
l inektedir . Bizde ise, kendileri 10 dediler ama 

henüz bu nispeti dahi bulmuş değiliz ancak 8 - 9 
| arasındadır. Halbuki arkadaşlar, bugün İn

giltere'de her 10 bin kişiye 154 yatak düşüyor. 
Norveç'te 142, İsveç'te 140, İsviçre'de 114, Al
manya'da 94, Filistin'de 65, Yugoslavya'da 25, 
Yunanistan'da 23, Bulgaristan'da 21, Mısır'da 
19. 

Ve yine en fakir memleketlerin sağlık büt
çeleri, umumi bütçelerinin en az % 10 veya 12 
si kadardır. Bizde kaçtır bilir misiniz arkadaş
lar, % 4,5. Bu itibari kıstası bir tarafa bıraksak 
bile arkadaşlar, bir milletin sağlık durumu, 
onun beka ve inkişafı bakımından ne kadar 
haizi ehemmiyet olduğunu hangimiz ve kim in
kâr eder. Anne doğuracaktır, sıhhatta olması 
lâzımdır, çocuk okuyacaktır, sıhhatte olması 
lâzımdır, öğretmen öğretecektir sıhhatte olması 
lâzımdır, çiftçi çift sürecektir, sıhhatte olması 
lâzımdır, nihayet ordular cephede düşmanı te-
peliyecektir sıhhatte ve kuvvetli olması lâzım
dır. öyleyse arkadaşlar artık bu dar bütçe mü
lâhazalarını bir tarafa atıp memleketin sağlık 
durumuna ön plâna almamızın zamanı gelmiş 
ve hattâ geçmek üzere bulunuyor. 

Ne yapacağız? Ne gibi tedbirler almak lâ
zımdır. 

Arkadaşlar bir hastalığı tedavi etmek için 
| peşinen teşhis etmek lâzımdır. Teşhis için de; 
i muayene etmek lâzımdır. Gelin hep beraber 
[ Türk içtimai bünyesinin içine girelim. Beraber

ce bir konsültasyon yapalım. Ne göreceğiz? Bu
nu yapmaya, bir çare bulmaya, mecburuz. Mu-

I vaffak olursak bu aziz, vefakâr, fedakâr millet 
bu konsültasyon bedelini şükranla ödemekte 
gecikmiyecektir, eğer muvaffak olursak. 

Arkadaşlar; nüfusun ;% 80 den fazlasını 
köylü teşkil etmektedir. Binaenaleyh köye gire
lim ,burada ne görürüz? 

Köy deyince; mamur, müreffeh kırmızı ki
remitli damlar, ince zarif camisi olanları var.. 

Fakat öbür tarafta halen taş kavuklarında 
yaşıyan, yorgan diye üstüne kurumuş yaprak 
çeken, toprak üstünde yatan ve yastık diye ba
şının altına oyulmuş odun koyan, ekmek diye 
dövülmüş mısır koçanı, palamut hamuru yiyen 
köylülerimiz de vardır. 

— 39 — 
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Biz onları değil de orta tipte bir köy alalım. 

Daha köye girmeden tezek kokusu burnumuzu 
tahriş eder. İçeriye girdiğiniz zaman evden zi
yade tersine çevrilmiş mezara benziyen mesken
ler görürsünüz. Çoğunda pencere yoktur. Olsa 
da camları yoktur onlar bir tahta veya teneke 
kapakla örtülüdür. Bir ocağı vardır. Evlerde 
toprağın üstü bir keçe ile örtülmüştür. Aynı 
çatının altında, aynı odanın içinde hayvanleriy-
le beraber yatar. Biraz daha müreffehçe olan
ların odalarının yanlarında ahırlarını bulun
dururlar. Yahut odası ahırının üstündedir. Mi
marlığını, mühendisliğini köstebekler yapmış 
sanırsınız. Oraya fen diye, ilim diye, sağlık di
ye, ijyen diye hiçbir şey girmemiştir. 

Buna rağmen arkadaşlar, köylümüzün sağ
lık anlayışı, kemali şükranla arzedebilirim ki, 
Balkanlıların değil, birçok Şarki Avrupa mem
leketleri köylüsünün çok üstündedir. Artık ko
luna sıtma bağı bağlatarak gelen köylüye rasgel-
miyoruz. Hekim diye gözünü dört açmış mille
te, Hükümete bakıyor. 

BAŞKAN — Üç dakikanız kaldı efendim. 
BURHANETTÎN ONAT (Devamla) — Vak

tim biter bitmez, emredersiniz, itaat eder inerim 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
BURHANETTÎN ONAT (Devamla) — Evet, 

buralara hekim ayağı basmamıştır. Ne ise ki, 
1950 seçimlerinde köylerimize epeyce hekim uğ
radı da gördüler. Onlar ufak tefek hastalıkla
rını kendi kendilerine geçirirler, daha ağırlaştı-
ğı vakit, tahammül edemiyeceği kadar ıstırap 
arttığı zaman ya bir tokmaklı araba ile veya 
hayvanın üzerinde, yazın güneşin altında, kı
şın yağmur ve tipinin altında bazan saatlerce, 
bazan günlerce yürüyerek kasabanın yolunu tu
tarlar. Orada ne bulurlar arkadaşlar? Kaza
da bazan bir tek Hükümet tabibi, bazan sıtma 
mücadeel tabibi, trahom, frengi mücadele ta
bibi. Fakat, bunların hiçbiri köye adını atmış, 
köylü ile alâkadar olmuş değildir. Şehre iner; 
burada vaziyet daha berbattır. 

Arkadaşlar; bugün yakın vakte kadar bü
yük şehirleri istilâ eden meslek ahlâkının bo
zukluğu maalesef Anadolu'daki vilâyet mer
kezlerine sâri olmuştur, itiraf edelim ve tak
dirle analım ki, arkadaşlar, dürüstlükle, fera
gatle çalışan birçok arkadaşlarımız vardır. Fa-
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| kat bâzı yerlerde de doktor muayenehaneleri, 

hastane başhekimine hastayı hastaneye getir-
[ m ek için tek köprü haline gelmiştir. (Bravo 
i sesleri). Memleket bundan çok acı bir ıstırap 

duymaktadır. 
Vilâyet merkezi, çok eski ve büyük kalaba

lık bir vilâyet merkezi, orada bir sıhhiye müdü
rü vardır, vazifesi sade kâğıt havale etmektir. 

I Birçok senelerdenberi bu vilâyette 8 - 10 sene-
denberi oturduğu halde daha kazaları tanımı-
yan sıhhiye müdürleri vardır. 

Kaza ve merkez hükümet tabiplerine 56 va
zifesi vardır. Ne ile nasıl vakit bulur da köylü 
ile, halkla meşgul olabilir? 

Hastanelerimiz vardır, hiçbir ihtiyaca kâfi 
değildir, ve hiçbirisine bu günkü mânasiyle 
asri mânada, fennî mânada hastanedir denilemez 
arkadaşlar. Şu halde - vakit çok çabuk geçiyor, 
ve kelimeyi söylerken arkadan gelen ihtarı bek
liyorum - ne yapmak lâzımdır? Bunun çaresini 
yine saym Bakan söylediler. Bunlar ancak sağ
lık sigortaları ile (Bravo sesleri), başarılabilir 
arkadaşlar. Ve bu müjdeyi verdikleri için ken
dilerine bilhassa burada teşekkür ederim. Yal
nız şunu da itiraf etmekten geri durmıyacağını 
ki, bu başarılar benim için büyük bir sürpriz ol
du. Çünkü 30 seneden beri Anadolu'nun içinde 
halkla, köylü ile, onun ıstırabı ile haşrüneşir ol
muş bulunan bu nâçiz arkadaşınız, bu işte duy
duğu acıyı, içten duyduğu ihtiyacı gidermek 
için, Bakanlığa geçer geçmez kendilerine 
koştum. Sağdan soldan gelen ve yükselen fer
yatla!' karşısında kendilerini çok mîuztarip 

• buldum. Dertleştik. Dedim ki buna ancak sağ
lık sigortaları kurmakla çaresaz olabilirsiniz. 
Evvelâ bunu lıüsnütelâkki ettiler. Fakat üç 
gün sonra görüştüğüm zaman, Bürhanettin, 
dediler, bunun bizde kabiliyeti tatbikiyesi 
yokmuş. Çünkü İmparatorluk devrinde kurulan 
usule alışmış, onun ağır aksak, fıstıkî makam 
ahengiyle yürümeye alışmış olan mekanizmayı 
yeni bir havanın kıvrak temposuna uydurmak 
güçtür. 

Bu telkin öyle bir zehirdir ki bir bakanın 
değil, peygamberlerin başını bile aksi tarafa 
imale edebilir. 

Ben Bundan meyus oldum. Ve bu sözlü so
ruyu onun için getirdim. Bu dertleri, bu acıları 
hepiniz bilirsiniz. Bunlar hepimizin dertleridir. 

I Ancak bu sağlık sigortası ihtiyacını belirtmek 

— :o — 
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ve nihayet huzurunuza getirmeyi düşündüğüm j 
bir kanun tasarısının şifahi gerekçesini arzet-
mek içindi. Şimdi noksanlıklarda, ihtiyaçlarda, 
ıstıraplarda olduğu gibi tedavide de, sağlık 
sigortası bahsinde de kendileriyle anlaşmış 
bulunuyoruz. Meselâ kalmadı. Belki büyük ye
kûnda bir sermayeye ihtiyaç hissedeceğiz, belki 
daha bâzı müşküllerle karşılaşacağız. Meselâ 
arkadaşlar, personel işi büyük bir dâvadır. 
Her vilâyetteki yatak adedlerini takviye etmek 
lâzımdır. Her kaza merkezinde 20 - 30 yataklı 
bir hastane ve köylere kadar en az haftada 
veya 10 günde bir giden seyyar sağlık ekipleri 
lâzımdır, seyyar röntgen cihazları lâzımdır. 
Merkezlerde hıfzıssıhha enstitüleri lâzımdır. 
Pastırmasını, peynirini muayene için Kars hâlâ 
Ankara'ya gönderir. 

Memleketin 7 büyük bölgesinde üniversite 
klinikleri ayarında büyük sağlık tesisleri lâ
zımdır. Memleketimizde bir yol dâvası vardır. 
Yol ve sağlık işini elele vererek, bu işi halletmek 
lâzımdır. Yol yapılması henüz mümkün olmıyan 
yerlerde, alelacele yetişebilecek modern nakil va
sıtaları lâzımdır. Bunlar için büyük para, büyük 
hamle ve büyük gayretler lâzımdır. 

Fikret'in «Bunu kimden fakat ümid edeyim, 
bu azîm inkılâbı hilkati kim, hangi kuvvet taah
hüt eyliyecek» dediği gibi... 

BAŞKAN — Müddet bitmiştir. 
BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Peki 

efendim, sözümü bitiriyorum. (Alkışlar). 

4. — Diyarbakır Milletvekili Nâzım önen'in, 
Cumhuriyetin ilânından 1949 senesi nihayetine 
kadar memurların ikametleri için Hükümet, ma
hallî idareler ve belediyeler tarafından ne kadar 
mesken yaptırıldığına ve bunlarla demirbaş eşya
larına sarf olunan paralara, tahsilat ve vergi nis
petlerine ve bu binalardan kaçının kimlerin ika
metlerine tahsis olunduğuna dair Başbakanlıktan 
sözlü sorusu (6/112) 

BAŞKAN — Nâzım önen bulunmadıkları 
için, dördüncü soruyu gelecek birleşime bırakıyo
ruz. 

5. — İstanbul Milletvekili Andre Vahram 
Bayar'ın, yerli tıbbi müstahzarlara karşı emni
yet ve rağbeti artırmak maksadiyle bir kontrol 
lâboratuvart kurulması hakkındaki 'sorusuna Sağ
lı ve Sosyal Yardım Bakanı Ekrem Hayri 
Üstündağ'ın sözlü cevabı (6/115) \ 

— 41 

1951 Ö : 1 
T. B. M. Meclisi Başkanlığına 

Memleketimizde yerli tıbbi müstahzarlara kar
şı gerek tabiplerin gerek halkın emniyet ve rağ
betini artırmak maksadiyle memlekette bu ilâç
ların kullanılabilmesini sağlamak için Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığının bir kontrol lâbora-
tuvarı açılması ve bu lâboratuvarm tasdiki olma
dıkça hiçbir müstahzarın piyasaya çıkarılmaması 
hakkında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ta
rafından sözlü olarak bilgi verilmesini saygıla
rımla rica ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Dr. Andre Vahram Bayar 

BAŞKAN — Söz Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanmındır. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANİ 
EKREM HAYRI ÜSTÜNDAĞ (îzmir) — Yerli 
tıbbi müstahzar imaü yetkisi; 4348 sayılı Kanu
nun 5 nci maddesi ile (1) tabip, eczacı, kimyager
lere ve ihtisaslarına taallûk eden hususlarda da 
veteriner ve diş tabiplerine verilmiştir. 

Müstahzar imali müsaade ve ruhsatnamesi 
alınabilmek için aynı kanunun 6 ncı (2) maddesi 
gereğince müstahzar formülü, prospektüsü ve sa
tış fiyatiyle birlikte Bakanlığımıza müracaat edi
lir. 

Yapılan bu müracaat Müstahzarları Tetkik 
Komisyonu tarafından (3) (4348) sayılı Kanu
nun yedinci maddesi gereğince (4) müsaade ta
lep eden kimsenin kanuni salâhiyeti, tevdi edilen 
formülün müstahzar halinde piyasaya arzında 
faydası, kullanılmasında sıhhi mahzur olup olma
dığı, sanata muvaffık yapılması, uzun müddet 
muhafazası halinde bozulmaya müsait olup olma
dığı, fiyat ve isminin de uygun bulunup bulun
madığı tetkik edilerek kabul veya ret kararı alı
nır. 

Kabul edilmesi- kararlaştırılan tıbbi müstahzar
lar numunesi Hıfzıssıhha müessesesine gönderilerek 
kimya, farmakodinami ve lüzum görüldüğü tak
dirde ayrıca bakteriyoloji ve klinik incelemeler 
de yaptırılarak bu neticeler de uygun bulunduğu 
takdirde imâl için müsaade ve ruhsatname mua
melesi intaç edilir. Ve reçetesiz veya reçeteli satı
lacağı kaydı da gelecek ruhsatname ve gerekse müs
tahzar ambalajı üzerine ilâve edilmesi hususu te
min olunur. 

Piyasada mevcut yerli ve ecnebi müstahzar
lardan da Bakanlığımızca görülecek lüzum üzeri-
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île (4348 sayılı Kanunun 10 ııeu madde) (5) ay- I 
rica usulü dairesinde alman numuneler gene ay
nı müessesede tahlil ve tetkikleri yapılarak for
mülüne uygun görülmiyen müstahzarlar âmilleri 
hakkında 4348 sayılı Kanunun 18 nci maddesi ve 
bu Kanuna ek 1 nci madde (6) gereğince kanu
ni muamele yapılır.. 

Yani arkadaşımızın arzu ettiği gibi kontrol 
tamamen yapılmaktadır. Zaten kontrolsüz ilâca 
müsaade verilmez. Müsaade istiyen arkadaş bir 
istida ile evvelâ Sağlık Bakanlığına müracaat 
eder ve bir formülünü de verir. Eczaneler Umum 
Müdürü bu formülü tatbik eder, Farmolojiye 
muvafık mıdır, muhalif midir, terkibinde ne 
vardır, bunu araştırır. Ondan sonra Kodekse 
uygun mudur, değil midir, numunesi formülüne 
uygun mudur değil midir, tahlil ve tetkikten 
sonra bir farmoloji eksiği ve emokobilitesi mev
cutsa onu reddeder veya bu eksikleri yoksa mu
vafık görür ve ozaman bir komisyona havale 
eder. Bu komisyon mütehassıs ve profesörler
den mürekkeptir. Bu heyet de tetkik eder ve 
fiyatını tesbit eder. Ondan sonra Sıhhat Ensti
tüsüne gönderilir, orada da tetkik ve tahlil 
edilir, tabii profesör ve mütehassısları tarafın
dan, eğer numunesi formülüne uygunsa, haki
katen iddia olunlan fevaidi cami ise ozaman ruh- I 
satname verilir, hiçbir mahzuru yoktur denilir. 
Ancak bu komisyon haftada bir defa toplanır, 
sekiz kişiden ibarettir. İki senede bile cevap 
alamadık diyorlar. Hakikaten vâkıdır. Bâzı 
ilâçların kliniklerde tecrübe edilmesi lâzımdır. I 
Yalnız tahlil neticesi elde edilen raporla hare
ket etmek ekseriya caiz değildir. Bunun için 
ilâcın hastanelerde hastalar üzerinde tecrübe 
edilmesi lâzımdır. Ekseriya bu tatbikat uzun I 
sürmektedir. Bir sene, altı ay sürenleri vardır. I 
Bu uzun sürme, Sağlık Bakanlığındaki komis- I 
yonun ihmal ve terahisinden ileri gelmemekte- I 
dir. İcabı böyledir. Kendilerinin mutmain ol- I 
masını rica ederim. Katiyen terahi ve ihmal I 
yoktur. 

ANDRE VAHRAM BAYAR (İstanbul) — 
Muhterem arkadaşlar; ikinci defa vaktinizi al
dığımdan dolayı özür dilerim. Saym Sağlık 
Bakanının verdikleri cevaba da tekrar teşekkür I 
ederim. Yalnız birkaç noktaya temas etmekli- I 
ğime müsaade edersiniz sanırım. I 

Yerli laburatuvarlarımızın inkişaf ettikleri 
bir hakikattir. Bunların memleketimizde fay- | 
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dalı rol oynadıkları inkâr edilemez. Yurdun en 
uzak köşelerine mal sevkederek halkımızı ilâç 
kullanmaya ve ıstıraplarını defetmeye alıştır
maktadırlar. 

Bu bakımdan Hükümetimizden gördükleri 
himaye yerindedir. Onlar Muamele Vergisinden 
muaf oldukları gibi; gümrük himayesi ve vergi 
muafiyetinden istifade etmektedirler. 

Laboratuvarlarımızın hemen kâffesi iptidai 
malzemesini kendisi imal etmez; bunları hariç
ten getirirler, oldukça basit bir muamele ile 
piyasaya müstahzar halinde arzederler. 

Binaenaleyh ilâcın müessiriyeti ve müessir 
maddenin istikrarı gelen iptidai malzemenin ka
litesine bağlı olduğu kadar müstahzarın formü
lüne tamamen uygun olması da lâzımdır. 

İşte bu cihet gerek hekimlerimizin, gerek 
halkımızın yerli müstahzarlara karşı rağbetini 
artıracak en büyük âmildir. Zira. maddelerden 
bir kısmının vakit vakit nedret kesbettiğini ve 
kara, borsada ise çok fahiş fiyatla satıldığını 
işittiğimiz halde bu maddeleri ihtiva eden müs
tahzarların eski fiyatla satışa çıkarılması, gayri-
ihtiyari şüpheyi davet etmektedir. 

Meselâ papaverin diye bir ilâç vardır, kilo
su beş yüz liradır. Çok zaman 3 000-3 500 liraya 
çıktığı olmuştur. Acaba papaverinli ilâçlarda is
tenilen miktarda, papaverin var mıdır, yok mu
dur? 

Kininli maddelerde öyledir. Kininin kilosu 
60 liradır. Vakit vakit kilosu 800 liraya satıldı
ğı vardır. A,caba kininli ilâçlarda, kâfi miktarda 
kinin, var mıdır, yok mudur: Şüphe hâsıl olu
yor. Şüheyi arız oluyor. Çünkü müstahzarın 
fiyatı artmıyor. Bu. şüpheyi izale edebilecek ye
gâne çare kontrol lâboratuvarları olacaktır. 
Bunlar çıkan müstahzarların formüle uygun 
olup olmadığını tetkik ederek uygun ise kontrol 
yapıştırılacaktır, ondan sonra satışa çıkarıla
caktır. Laboratuvarlarımızın ilerlemesi, genişle
mesi ve daha ilmî bir şekilde çalışabilmesi için 
ilmî araştırmalar yapabilecek bir «lâboratoir de 
recherches,» in kurulması temenni edilir. Ve bir
kaç lâboratuvar bu maksat için birleşerek kâr
larından bir hisse ayırmaları çok yerinde ola
caktır. Bu sayede daha ilmî müstahzarlar imal 
edilebileceği gibi günün birinde bizde de insan
lığa faydalı bir keşif yapılacağına inananlarda
nım. Milletimizin intibak kabiliyeti çok kuvvet
lidir. Yeni ilmî araştırma metodlarını kolaylık-
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la benimseyecektir. Yeter ki lâzım olan saha 
ve imkânlar temin edilmiş olsun, mâruzâtını 
bundan ibarettir. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDİM BAKANI 
EKREM HAYRI ÜSTÜNDAĞ (izmir) —Arka
daşımız kontroldan bahsettiler Zaten kontrol edil
meden hiçbir ilâç piyasaya erzedilmemektedir. Bu 
iş için hususi bir komisyon vardır. Bu komisyon 
memleketimizin en yetkili zevatından teşekkül 
etmiştir. Hattâ, bu işlerle vazifelendirilmiş bir 
Alman Profösörü de vardır. Farmako dinami 
ile bütün ilâçları son noktasına kadar tahlil 
ederler. Ondan sonra raporlarını tanzim ederler. 

Buyuruyorlar ki bâzan ilâçlar nedret kesbe-
diyörlar. Eezahaneler doktorun yazdığı nispette 
ilâç koymuyorlar. Bunun için de ayrıca eczacı
lık müfettişleri vardır. Bir eczahanenin hazırla
dığı her hangi bir ilâç alınır kontrol edilir. 

Şayanı teessüftür ki bâzı müstahzarlarda na
lın, çivisi, gramofon iğnesi çıktı. Bâzı yerli müs
tahzarların, kaşe ilâçların ve Anadolu'ya s?v-
kettikleri ilâçların bâzılarında böyle nalın çivi
si, gramafon iğnesi ve saire çıktığına şahit olur, 
muştur. Tabiî bunlar hastanın nazarı dikka
tini. celbetmeseydi belki onun hayatına mal ola 
çaktı. Bunlar yerli müstahzarlarda oluyor. Her 
tarafta âni baskın yapıldı. Anlaşılıyor ki, bun
lar rekabet yüzünden yapılmaktadır. Meselâ iki 
müstahzar aynı tesiri haiz olduğu-halde birisi 
daha ziyade sürülüyor, diğeri sürülmüyor. Az 
sürülen çok sürülene bir leke sürmek için elde 
ettiği birtakım adamlar vasıtasiyle kaşeleri aç
tırarak içerisine birtakım muzır ve. zehirli, mad
deler konulmaktadır. Çok kötü ve insan sağlı
ğına kasdeden bir rekabet tarzıdır, fakat maal
esef, buna şahit oluyoruz. Mamafih bu kontro1 

sıklaştırılmıştır, daima yapılmaktadır. Lâalettâ-
yin bir eczaneye gidiliyor, veya bir zatın elinde 
bulunan ilâç alınıyor, tahlil ediliyor. Ancak bu
nu nazarı dikkate alarak bundan sonra kaşe ha 
linde müstahzarlar yapılmasını menettik. Kaşe 
kapalı bir kutu halinde olduğu içinde neyin bu
lunduğu görülmemektedir. Halbuki hap halinde 
olursa o zaman birtakım şeyler karıştıramazlar. 
Bundan sonraki müstahzarlar komprime halinde 
yapılmaktadır. Yani kontrol edilmektedir, bun
dan emin olsunlar. 

6'. — Ordu Milletvekili Feyzi Boztepe'nin, 
Ordu'da verem paviy onunu da ihtiva eden 200 
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ı yataklı bir hastane ile Gölköy ve Ünye'ye birer 
I sağlık merkezi yapılması hakkında ne düşünül 
I düğüne dair sorusuna Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı Dr. Ekrem Hayrı Ûstündağ'ın sözlü ce-
\ vahi (6/128) 

BAŞKAN — Sözlü soruyu okutuyorum. 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
Ordu Vilâyeti, 400 bine yakın nüfusiyle, ke

safet bakımından, 63 vilâyete nazaran, dör
düncü gelmektedir. 

tktisadi darlık ve sefaletten mütevellit gı
dasızlık, bilhassa köylümüzün ekserisini, vere
min korkunç kucağına atmakta ve adedi gün
den güne artan veremli vatadaşların ıstırabı 
tahammül, hudutlarını aşmaktadır. 

Bu hakikati, insaflı bir rakam halinde ifade 
ederek söyliyebiliriz ki, halen, Orlu Vilâyeti 
çevresinin 500 küsur köyünde mevcut halkın, 
asgari, yüzde otuzu ya veremdir veya vereme 
istidatlıdır. Bu •elim bedahata rağmen Ordu'da 
bir sanatoryum olmadığı gibi ihtiyacın yüzde 
onunu kaışılıyabilecek bir ha^ane dahi yok
tur. Sabık (\ Tl. Partisi İktidaı ı Ordu halkının 
bilhassa hastane mevzuunda yıllardan beri 
yükselen feryat ve eninlerine kulaklarını tıka
mış bulunuyordu. Yapılan bütün vaitler sözden 
ibaret kaldı. Ehemini mühimme tercih keyfiyeti, 
her sahada olduğu gibi Karadeniz \e Ordu 
bölgesinin, bugün fecaat arzeden sağlığı bah
sinde de hiç bir zaman kaale alınmadı. Mukad
deratımız, şehirli ve köylü olarak daima Allaha 

| havale edileli. 
Çok şükür, şimdi, iradei milliye tecelli et

miştir. Halkın bağrından kopup gelen, onu iyi 
bilen ve tanıyan, bir ekseriyetler Hükümeti 
vazife başındadır. Artık kangran haline gelen, 

' bu yürekler acısı dâvamıza âcil tedbirlerle çare 
bulunacağından emin olarak aşağıdaki sorula
rın Sayın Sağlık Bakanı tarafından sözlü ola-

I rak cevaplandırılmsmı hürmetlerimle rica 
ederim. 

G . XII . 1950 
Ordu Milletvekili 

Feyzi Boztepe 

1. — Mühim ve mücbir sebepleri, yukarda 
belirtildiğine göre Ordu'ya en kısa zamanda, 
verem paviyonunu havi, asgari 200 yataklı bir 

j hastanenin yapılması şart değil midi? 
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2. — Mesudiye ve Gölköy kazaları için, j 

Gölköy'e, Fatsa ve Ünye kazaları için, Ünye'
ye birer sağlık merkezi yapılmamı kararının 
açıklanması... 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
EKREM HAYRÎ ÜSTÜNDAĞ (tzmir) — Söz
lü soru mevzuu: 

1. Ordu'da verem paviyonunu da ihtiva et
mek üzere 200 yataklı bir hastane inşası. 

2. îl bütçesinden idare edilmekte olan mem
leket hastanesinin Devlet bütçesine alınması, 

3. Ünye ve Gölköy ilçelerinde birer sağ
lık merkezi açılmasıdır. 

Sayın Ordu Milletvekili Feyzi Boztepe'nin 
seçim dairesindeki veremli hastaların kemiyet 
ve keyfiyetine işaret edilerek Ordu'da bir ve
rem paviyonunu da ihtiva etmek üzere 200 ya-
takb bir hastane inşası ve il bütçesinden idare 
edilen memleket hastanesinin Devlet Bütçesine 
alınması, Ünye ve Gölköy ilçelerinde birer sağ
lık merkezi açılmasına dair olan sözlü sorusu 
tetkik edildi: 

Millî bünyemizi sarsmakta ve tehdit etmekte 
olan verem âfetinin yurttaşlar arasında yaptığı 
tahribat elim bir bedahettir. Bu dâvayı önemle 
ve hassas bir ilgi ile ele alan Bakanlığım yurtta 
bir sağlık inkilâbı yaratmak ve yaşatmak az
mindedir. Mevcut' sağlık müesseselerini ıslah 
etmek, bilhassa verem yataklarını günün ihti
yaçları nispetinde artırmak bütün gayretlerimi
zin başında gelmektedir. Her bakımdan bugün
kü ihtiyacı karşılamaktan çok uzak bulunan 
sağlık teşkilâtının ihyası ve demokrasi idaresi
nin ferah aydınlığı altında halk sağlığının ko
runması yegâne şahsi emelimdir. Giriştiğimiz 
verem savaşanı çabuk yapmak zaruretini duyan 
Bakanlığım, gerek bu konu için ve gerek 21 
özel idare hastanesi meyanında Ordu memleket 
hastanesinin de genel muvazeneye alınması, 
Ünye, Gölköy ve - sözlü soru sahibinin teklifin
den fazla olarak - Mesudiye'de de birer sağlık 
merkezi inşasına başlanması için 1951 yılı ek 
bütçesine gereken tahsisatın konulmasını tek
lif etmiştir. Görülüyor ki, sayın Milletvekili 
Feyzi Boztepe'nin işaret buyurdukları ihtiyaç
lar mahiyeti itibariyle sözlü sorudan daha ev
velce tâyin ve takdir edilerek yapılması zaruri 
ve âcil işler meyanında ön plâna alınmış ise 
de; bütçe durumu dolayısiyle bu işler için öde- | 
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nek kabul edilmemiş olduğundan bu arzuları
nın maddeten yerine getirilmesine maalesef im
kân bulunamamıştır. Bununla beraber Ordu'da 
bir bina temin edilebildiği takdirde 1951 yılı 
içinde 40 - 50 yataklı bir verem hastanesinin 
açılmasına çalışılacaktır. 

Evvelce de mâruzâtımda bildirmiştim ki 
Türkiye'nin sağlık teşkilâtını kuvvetlendirmek 
için muhakkak surette tababetin iki konusunun 
birbirinden ayrılması lâzımdır. Yani koruyucu 
tababetle tedavi tababeti. Ancak bugünün du
rumuna göre bu iki tababeti derhal ve hemen 
birbirinden ayırmak imkânı yoktur. Bunu na
zarı dikkate alan vekâlet, vilâyetlerden vâki 
olan birçok müracaatlar üzerine en ziyade 
muhtaç olan vilâyetlerden 27 tanesini Devlet 
sağlık bütçesine alınması teklifini yaptı. Ve bu 
nun için aşağı yukarı 15 milyon liraya zaruret 
hâsıl oldu. Halbuki bütün özel idare hastanele
rinin, eğer Devlet tarafından idaresi kabul edi
lirse bütçeye 30 milyon ilâve etmek icabediyor. 
Bunun yarısını aldık. Onun için de 15 milyon ica-
bediyordu. O on beş milyonu da vermek imkânı 
yoktur. Eğer zaten sağlık teşkilâtının bütün yurt
taşlar tarafından arzu edildiği şekilde tedviri için 
lâzım gelen teşkilâtı yapmaya kalkacak olursak 
devletimizin bütün bütçesini yalnız sağlık büt
çesine ilâve etmek suretiyle dahi buna muvaf
fak olamayız. Buna muvaffak olmak içi, demin 
de arzettğim gibi, tedavi edici tababeti ayır
mak ve devlete ait olan koruyucu tababetin 
devletin üzerinde kalması lâzımdır. i 

Bundan başka çıkar yol yoktur efendim. 
BAŞKAN — Feyzi Boztepe. 
FEYZÎ BOZTEPE (Ordu) — Muhterem 

arkadaşlarını, Sayın Sağlık Bakanı Evvelâ bizi 
sevindirdikten sonra, inkisarı hayale uğrattı. 

Arkadaşlar, oldu, olacak, yapıldı, yapılacak, 
yerine yaptık diyelim. Sağlık konusu memle
ketin asıl davasıdır. Deminden beri birçok ar
kadaşlarımızın temas ettiği gibi, sağlık dâvası 
diğer işlere benzemez. Bünyesi sağlam olmayan 
millet askerlik yapamaz, mektepte okuyamaz, 
Meclise gelemez. Hulâsa hiçbir şey yapamaz. 
Evvelâ sağ olmak lâzım. Bünyeyi kuvvetli tut
mak, verem denen korkunç illetin pençesinden 
milleti kurtarmak lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Sağlık Ba
kanı centilmen ve temiz bir düşünce ile haki
katen bu işleri yapmak istiyen bir zattır. Fakat 
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ben sözleri itibariyle bâzı taraflarını kifayetsiz I 
buluyorum. Bunu arzedeyim; muhterem Bakan 
maalesef yine selefleri gibi diyeceğim, hâlâ 
yapacağız, olacak diye kendini inandırmakta 
ve bizleri de inandırmaya çalışmaktadır. 

Halbuki 1951 yılı Bütçesine konan ödenek 
bir kalemde tay edilmiştir. Gerek kendinden 
evvelki Bakan arkadaşımıza ve gerekse şimdiki 
Bakan arkadaşımıza ve Genel Müdürlere, hattâ 
Başbakana, hattâ Devlet Başkanına defaatla ı 
Karadenizin acıklı halini anlatmış ve milletin 
mütemadiyen verem hastalığı ile uğraştığını, 
yanında Bakan olduğu halde izah etmiş bulu
nuyoruz. Hattâ bir aralık Millî Savunma Ba
kanına da askere sağlam olarak alınıp da za-
türrie, zatülcenp olup altı ay bir yıl hava teb
diline gönderilen vatan çocuklarını gönderme
den önce tedavilerinin temini lâzımdır diye 
rica ettim. Çünkü bunun acılıklarını gördük. 
Bizim Gölköy kazamız yayladır, fakat seçim 
propagandasına gittiğim zaman Gölköy'ün bir 
köyünde yolumuzu bekliyen bir ihtiyar ağladı. 
Yanımda bir doktor arkadaş vardı. Zaten 
uzuklara gittiğim zaman doktor yüzü görmiyen 
köye bu suretle işte doktor budur diye tanıt
mak istemiştim. « Çocuğum rahatsız, askerden 
yeni geldi, köyümüz yakındır köyümüze kadar 
gelin. » dedi. iki saat gittik. Gittiğimiz evde 
3 - 4 tane körpe yavrusiyle çok kirli, yorgan
dan başka her şeye benziyen bir mitilin altında 
birlikte yatıyorlardı. Hasta askerden hava 
tebdili ile ayrılmış ve fakat zatülcenp neticesi 
verem olmuştu, mikrop saçıyordu. Yavruları I 
görünce yüreğim parçalandı at tedarik ettik bu 
raporlu arkadaşı Ordu'ya getirdik vapura bin
dirip İstanbul'a gönderdik ve bin bir çeşit I 
zorluklarla 27 günde yatırabildik. Fakat ne 
yazık ki ömrü vefa etmedi. Çünkü hayatının I 
son demini yaşıyordu. Binaenaleyh, şimdi, el
bette ki bütçemiz kâfi değildir. 

Memleketimizde birçok işler bugüne kadar 
ihmal edilmiştir, bunu kim inkâr eder. Ba
kan olmak her şeyi yapar adam demek değil
dir. Fakat arkadaşlar Sağlık Bakanlığının bu
günkü durumu şöyledir; bir kere daha arzet-
miştim, benim hâkim ve hekimlere karşı hudut
suz sevgi ve sempatim vardır. Cemiyetin bu iki 
büyük rüknü memleketimizde ve bütün dünya
da insanlığın başında ve yanında onun ıstırap
larını gideren ve en çok çalışan kimselerdir. | 
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I Fakat Sağlık Bakanlığında iki genel müdüre 

ihtiyaç vardır. Birisi tedavi diğeri mücadele ile 
uğraşmak üzere. Halbuki bugün birçok genel 
müdürler, genel müdür muavinleri, müsteşar
lar, müsteşar muavinleri, âmir, âmir, âmir, me
mur yok efendim, aradığınız zaman müsteşar 
daima komisyonda, genel müdür seyahatte.. Ba
kan yerinde yok... Günahtır, yazıktır. Bunları 
tariz olsun diye ifade etmiyoruz. Maksadımız 

i iyiye, doğruya ve güzele doğru gitmektir. Mem
leketi ve milleti memnun etmek durumundayız. 
Zaten böyle söz verdik. Aldığım yüzlerce, hat
tâ binlerce mektuplarda; sanatoryum yoktur 
hastamız ölmektedir, ilâç yoktur, filim yoktur 
denilmektedir. 

Arkadaşlar, demin bir arkadaşımın ifade et
tiği gibi Ankara Numune Hastanesinde bir ya
takta üç hastanın yattığını gördüm Gülhane 
Hastanesinde ise, arkadaşlar, simsiyah kaput 
bezini üzerine çeken ve içinde titriyen hastalar 
gördüm. Cerrahpaşa hastanesinde son günler
de bir hâdise olmuştur. Fikret Su isminde bir 
öğretmen gözbebeğinden ameliyat olacaktır. 
Bu gibi ameliyatları yapan hastaneler mahdut 
olduğundan bu hasta Cerrahpaşa Hastanesine 

yatmış ve sırasını bekliyerek nihayet ameliyat 
olmuştur. Uzun müddet sırt üstü yatmak zo
runda olan bu hasta aç ve ilâçsız kalmıştır, pis
lik içinde kalmıştır. Yalnız o değil, hepsi ve ni-

I hayet canı yanan hasta hastane başhekimine bir 
mektup yazmış, beni ziyaret et diye rica etmiş
tir. Başhekim tenezzül etmemiş, neden sonra 
gelmiş, alay etmiştir? Nihayet aynı hasta Sağ
lık Bakanına telefonla vaziyeti bildirmiş, yar-

I dım istemiştir, hâlâ bir netice alamadığını söy
lemektedir. Fakat Sayın Sağlık Bakanının bu 
iş üzerinde duracağına inanıyorum. Kendileri 
hakikaten çalışmaktadır. Bununla beraber 
kifayetsiz yerleri varsa biz kendisini ikaz ede
ceğiz, tenvir edeceğiz. Bunun için de bize da-

I rılmasmlar, gücenmesinler. Gerçi darılsalar da 
I aldırış edeceğimiz yok ya. 

I Sonra, sağlık müdürüne mektup yazmıştır, 
telefon etmiştir. Fakat sağlık müdürü de tam 
alâka göstermemiştir. Arkadaşlar, biz desin
ler diye hareket edersek muvaffak olamayız. 
Bu millet bize en yüksek ve en mukaddes vazi
feyi tevdi etmiştir. Elbette ki bu vazifeyi göır-

I mek durumundayız arkadaşlar. 
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Meclisimiz /çok kutsaldır ve bu Meclisi doldu 

ran yurdun temiz çocukları bu memleketi kur
tarmak için ant içmişlerdir, iman ediyorum. 
Ve bu imanım her zamandan daha çok artmıştır. 
Fakat elbirliği yapmak, ehemmi mühimme ter
cih etmek ve o şekilde hareket etmek lâzımdır. 

Deminden beri izah ettiğim üzere Karade 
ııiz'in 400 000 e yakın nüfusu olan Ordu Vilâye
tinde bir hastane yoktur. Çok uzak bulunan ve 
yolları bulunmıyan ilçelerinde birer sağlık 
merkezi yoktur. Arkadaşlar, Gölköy'ün Aybastı 
adında bir bucağı var. Buraya gittiğini zaman 
iki cenaze var dediler, ölüm sebebini sordum. 
ebesizlikten iki kadının öldüğünü öğrendim. 
Sağlık memuru olmaz, doktor olmaz, kuş uçmaz, 
kervan geçmez yolu olmıyan uzak köylerimize 
elbette imkân bularak, genel müdürlüklerin bâ
zılarını tasarruf ederek, israfı, suiistimali önli-
yerek cevap vermek mümkündür, değerli arka 
daşlarım. 

îmkân olmıyan her hangi bir şeyi teklif et
mem. Elbette ki çok mühim olan işleri daha ev
vel yapılması, lâzımgeldiğine inanarak çalışı
yoruz. 

Şimdi, Ordu hastanesinin yapılması güç de
ğildir hattâ çok kolaydır. Bunun yapılmasında 
elbette ki hamiyetli vatandaşlarımızın yardımı 
olacaktır. Bakan arkadaşlarımız ya İstanbul'da 
tetkik seyahatindedir, ya Ege bölgesindedirler. 
Çünkü bu mmtakaların yolları vardır. Karade 
niz'in, Şark'in, Orta - Anadolu'nun çevreleri 
dağlıktır, insaf buyursunlar.. Arkadaşlar yur
dun her tarafı mübarektir. Her karış toprak 
mukaddestir. Şark, Garp diye ayırmak aklım 
dan geçmez.. Fakat Şark'm en hücra yerleri de 
kalbimizin bir parçasıdır. Oradaki vatandaşları
mız da kardeşlerimizdir, değerli evlatlarımızdır. 

Arkadaşlarım kimseye tariz etmek aklımdan 
geçmez. Benim esasen kalb kırmak tiynetimde 
yoktur. Bugün daha başka türlü konuşmak isti
yordum, fakat Sağlık Bakanını cidden seviyo
rum, bir şeyler yapmak istiyor. Fakat inanınız 
ki, demin de bir arkadaşımın ifade ettiği gibi, 
sağlık veya bâzı bakanlıklarda köhneleşmiş ka
falar bâzı bakanları yoldan çıkarıyor, yanlış yo
la sevkediyor, dâva budur. 

Bakınız, muhterem arkadaşım Burhanettin 
beyin ifade ettiği gibi sağlık sigortasına olmaz 
diyen bakan biraz geniş düşünüyor, sahayı de 

ğiştirince bu karara varıyor ve memleketin ei1 

önemli bir işine parmağını basıyor ve tedavi 
imkânını arıyor. Demek ki, müşavirlerden,, ge
nel müdürlerden tutunuz da diğer büyük, küçük 
memurların içinde, elbette hepsinin de dürüst 
ve hüsnüniyetle hareket edeceklerine eminiz fa
kat içlerinde çok kötüleri de mevcuttur. Yer yer 
görüyoruz. 

Sonra parti mülâhazaları düşmanlık demek 
değildir. Memlekete hizmet etmekte birleşeceğiz 
arkadaşlar. Kötü olanlara yol vermek zorunda
yız. Memlekete ihanet edenlere hak yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım sizleri hürmetle se
lâmlarım. (Alkışlar). 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
EKREM HAYRÎ ÜSTÜNDAĞ (izmir) — 
Efendim arkadaşımız Feyzi Boztepe çok heye
canlı bir arkadaşımızdır, çok heyecanlı konuş
tular. Yalnız bâzı meslelerde zannederim ki 
biraz ileri gitmiştir, müsaadeleriyle kendilerine 
cevap vereyim: Karadeniz Bölgelerinden bahset
tiler. Bunun mevzuubahis olamıyacağmı yine 
kendilerinin takdir etmeleri icabeder. Biz Ba
kanlık mevkiine geçtikten sonra tahribat yapan 
hastalıkların memleketin hangi kıtasında olduğu
nu tetkik ettik ve ona göre ilk tedbirlerimizi o 
noktalarda almak üzere karar verdik. Binaen
aleyh yaptığımız tetkikatta Karadeniz Bölgesin
de veremden vefiyatın 100 000 de 500 olduğu 
görülmüştür. 0.00500 demek gayet azim bir mik
tar demektir, tasavvurun fevkında, dünyanın 
hiçbir yerinde bu kadar büyük mikyasta telefat 
olmamıştır. 

ikinci derecede Eğe Bölgesi gelmektedir. Eğe 
Bölgesinde de veremden vefiyatın çok olduğunu 
gördük. Bu itibarla bu iki bölgede, vereme kar
şı tertibatı ele almak için lâzımgelen teşebbüs
lere giriştik. Bu sene Mecliste de göreceğiniz 
veçhile, memleketteki yatak sayışma 2 bin yatak 
ilâvesini karar altına aldık. Ve bunun için de 
lâzım olan tahsisatı kopardık. Binaenaleyh bu 
tahsisatla bin yatuktan beş yüzünü bu sene 
Karadeniz bölgesine, beş yüzünü de Akdenize 
ilâve edeceğiz. Bu zaten kararımız dahilindedir. 
Eğer kendileri daha evvel bunu bendenize sor
salardı kendilerine izahat verirdim ve Mecliste 
konuşulmasına da mahal kalmazdı. 

ikincisi dediler ki, bir vatandaş gönderdik 
istanbul'a, istanbul'da bin müşkülâtla kabul 
edildi ve nihayet öldü, kurtulmadı. Yalnız İs-
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tanbul'da bugün verem hastanelerine kabul edil
mek için deftere yazılı olanlar 6 000 kişidir. 
6 000 beklemektedir. Bunu da bilmeniz ieabe
der. 

Sonra teşkilâttan bahsettiler. Yani eğer 
Sağlık Bakanlığı kendi içindeki teşkilâtı hazfe-
der, azaltır veya kaldırırsa onlardan artacak 
para ile bizim Ordu'da bir hastane yapmak im
kânı olur> gibi bir mânaya getirdiler. 

Halbuki, bu teşkilât kendiliğinden doğmuş 
değildir, bir ihtiyacın mahsulüdür. Tasavvur 
buyurun ki ; bizim Sağlık ve Sosyal Yardım Mü
düriyeti Umumiyemiz vardır, bu Müdüriyeti 
umumiye Türkye'de mevcut 500 hastanenin bü
tün teferruatı ile meşgul olmaktadır. Hastane
lerin açılması, iaşesi, doktorlarının tâyini, ya
taklarının, teçhizatının tesisi vazifeleri ile mü
kelleftir. Bu 500 hastanenin idaresi de öyle 
kolay. 3 - 5 kişi ile olacak birşey değildir. Bunu 
ihtiyaç doğurmuştur. Bunu kaldırırsak memle
kette hiçbir iş görmek imkânı kalmaz. Bunu da 
arzediyorum. 

Sonra, benim veya diğer bakanların, bâzı ar
kadaşlar, yahut müdürü umumiler tarafından 
iğfal edilmekte olduğunu söylüyorlar. Nitekim 
Sağlık Bakanı da hastalık sigortalarının aleyhin
deydi buyuruyorlar, estağfurullah ben bunun 
hiçbir zaman aleyhinde bulunmadım ve hattâ bu 
dâvayı ilk defa ortaya atan da benim. Bunu Bur-
hanettin arkadaşım gelip benden sordular. Bu has
talık sigortaları nasıl olur ve nasıl yapabiliriz diye. 
Ben kendisine bunu iyice tetkik etmekliğîmiz lâ-
zımgeldiğini söyledim. Yani gözü kapalı hareket 
etmek istemedim. Daima memleketin şartlarını 
ihtiyaçlarını ve dünya da mevcut tesisatı tetkik 
etmeyi ve onlarla telif etmek imkânı bulduktan 
sonra bu işe teşebbüs edebileceğimi söyledim ve 
öyle hareket ederim benim tabiatım budur. Yok
sa gözü kapalı birden bire harekete geçecek olur
sam memleketimiz için bu çok tena neticeler verir. 
Bu bakımdan şimdi tetkik etmek lâzımdır diye 
kendilerine arzı cevap eyledim. Yoksa benim 
bağlı bulunduğum teşkilâtta müdürü umumilerin 
iğfaline ne ben kapılırım ve ne de bakan arkadaş
larım. Teşkilâtta bulunan müdürü umuminin iğ
faline kapılacak ne ben, ne de bakan arkadaşla
rımdan kimse yoktur. Bunu da kendileri mazur 
görsünler. 

Sonra hep vaitlerden bahsetti diyorlar. Ne ya
palım, birşey yapmadık ki birşey yaptık diyelim. 
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j Tabii yapacağız, elimize imkân geçtikçe yapa

cağız. Yapmadan birşeye yaptık denir mi! Yapa-
I cağız diyeceğiz. Kim olsa bunu böyle söyler. 
I Sonra bir göz hastasından bahsettiler. Göz 

hastası bana telefon etti. Ben bu işi ele aldım, 
alâkadar oldum, lâkayıt kalmadım. Cumhur-
reisi Hazretlerine dahi mektup yazdıklarını söy-

j liyorlar. Bu zat hakkında edindiğim malûmata 
göre bu zat okumuş, mütekâmil, fakat muvaze
nesi bozuk bîr adam. Kendisi hastaneye yatırıl
mış, hastanede ameliyat yapılmış, ameliyat yapan 
doktorlar kendisine yalnız süt ve yoğurt verilece-

I ğini yazmışlar, hastanenin verdiği rejimi serta-
bip bozamaz, ihlâl edemez, onun salâhiyeti dahi
linde değildir. 

Yalnız yoğurt ve süt veriliyormuş. Bana te
lefon etti bana yalnız yoğurt ve süt veriyorlar 
halbuki benim karnım aç, hastane sertabibi mut
fakta kendisi için yemek pişirtiyor ve kendisi 
yiyor diyor. Halbuki hastane sertabipleri hasta
ların istihkaklarından yemek yemezler onların 
tabldotları vardır hattâ aşçının ve yaktıkları kö
mürlerin bile parasını verirler. Bu hassas bir 
adam olduğu için şikâyet etmiş bunun aslı ve 
esası yoktur. 

Hastane başhekimi beni ziyaret etmiyor di
yor. Hastanede 600 hasta vardır bir başhekim 
bu hastaların hepsini her gün ziyaret edecek 
olursa başka iş yapmasına imkân kalmaz. Buna 
rağmen bu hastayı ziyaret etmiştir. Ben de Sağ
lık Bakanı olarak bununla alâkadar oldum ken
dileri müsterih olsunlar. 

Hastanenin umumi muvazeneye alınması... 
Eğer ordunun hastanesini muvazenei umumiye-
ye alacak olursak, bugün Bitlis'te, Van'da, ça-

j murdan yapılan üzeri samanla örtülen hastane-
j 1er vardır, bunların hepsinden evvel Bütçeye 
j alınması lâzımdır. Asıl onların vaziyeti müşkül

dür. Evvelce: de arzettiğim gibi Türkiye'de özel 
idare hastanelerini kendi hallerine bırakacak 
olursak bunların kapanması bir emrivaki olur. 
Halbuki bir tek hastanenin kapanması «memle
ket için felâkettir. Bunlara bir çare bulup koru
mak ieabeder. Her sene Bütçeye bunlara yardım 
için bir milyon lira konulmaktadır. Bu sene 
bütçesine de bir milyon lira ilâve edilmiştir. Ha
len Devlet Bütçesinde özel idare ve belediye has
tanelerine yardım için Bütçede iki milyon lira 
vardır. Bugün Konya'dan velinin kiyasetinde 8 
kadar Meclisi Umumi âzası ve Konya Milletve-

— 47 — 
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killeri bana geldiler. Dediler ki : Konya'daki 
hastaneyi mutlaka siz alacaksınız,, eğer bu has
taneyi almazsanız bu. hastane kananmaya mah
kûmdur. Antalya Valisi geldi, o da, özel idare 
hastanesinin mütaahhide 80 bin lira borcu var
dır, iş mahkemeye intikal etmiştir, bu parayı 
vermezsek hastaneyi haczedecekler, aman buna 
Sağlık Bakanlığı bir çare bulsun dedi. Sinob 
böyledir, İsparta böyledir, diğer birçok vilâyet
ler böyledir, hepsi gelip giderler ve İm arzuları 
tekrar ederler. Fakat nihayet bütçe meselesidir. 
Eğer Bütçeye tahsisat konursa bunlara elimizi 
uzatabiliriz. Fakat bütçeye tahsisat koymadan, 
mevhum sözlerle yapabiliriz diyemem. Bunun 
bir çaresini düşünmek lâzımdır. Milletvekilleri 
arkadaşlarımız bilhassa her çaresizliği hallet
mekte büyük bir kudret gösteren Sayın Feyzi 
Boztepe arkadaşımız buna, bir sureti hal bulur
sa kendilerini samimiyetle tebrik ederim. 

NtHAT REŞAT BELCİ ER (İstanbul) — 
Şahsım mevzuubahis oldu, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Size bir satşma olmamıştır. 
(Oldu, oldu sesleri) Efendim; içtüzük meseleyi 
halletmiştir. Riyaset böyle bir sataşmanın oldu
ğuna kani değildir. İsmi dâhi geçmemiştir. (Gec-
ti geçti sesleri) Ama milletvekili arkadaşımız di
reniyorlar. Bu vaziyette duruma hâkim heyeti 
umumiyenizdir. Bu itibarla arkadaşımızın konuş
masını reyinize arzedeeeğinı. Konuşmasını kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Buyu
run. 

NtHAT KUŞAT) BELGER (istanbul) — 
Efendim; af buyurun, çok vaktinizi alacak deği
lim. Feyzi Boztepe arkadaşımız sağlık mevzula
rından bahsederken bugünkü Sağlık Bakanı da, 
selefleri de bir iş yapmadı dediler. Tabiî bu söz 
ufak bir cevap ister. 

Bendeniz 4 ay bakanlık ettim. Bu müddet zar
fında elimde bir sihirli deynek yoktu ki, dokunur 
dokunmaz işler derhal düzelsin. Biz iktidar san
dalyesine oturur oturmaz muazzam müşküllerle 
karşılaştık. Bir kere 750 hekim, intihabat dolayı-
siyle bizim yerlerimizi değiştirdiler diye şikâyet 
.ettiler... Tabiî vaziyeti tetkik etmek icabetti, hak
lıyı, haksızı tefrik etme] için birhayli uğraştık, 
bunu bahane ederek yerlerini mi değiştirmek is
tiyorlar diye tetkik edelim dedik. Bunu tetkik 
etmek büyük bir zaman isterdi, nihayet çatıştı:-; 
vaziyeti düzeltik. 

Aradan biraz zaman geçti, merkez idare teş-

.1951 O : 1 
kilâtı hakkında şikâyetler başladı, hastanelerden 
doktorlardan memnun olmadıkları hakkında ge
rek hastalar ve gerek halk şikâyet ettiler. Bunun 
üzerine merkez idare teşkilâtımızın ve hastaneleri
mizin nasıl çalıştıklarını tetkik etmek lâzımgeli-
yordu. Çünkü halk şikâyetçi, hasta şikâyetçi, dok
tor ve memur şikâyetçi. Bütün bunları tetkik et
mek lâzımdı. Bunları üç, dört ay içinde yapabil -
dimse emin olun ki. geceli, gündüzlü çalışmak 
mecburiyeti hâsıl oldu. 

Bir de şunu arzedeyim ki, ıslah müsavi, büt
çedir, iş para ile olur. Arkadaşımız bütçe mü
zakerelerine teşrif etsinler, karşılıklı görüşe-

[ Jim. Bu bakanlığın bütün teşkilâtını madde be-
I madde tetkik edelim, ondan sonra neticeye va-

rai im : Tasarruf kabil midir, değil midir? Han-
ı gi umum müdürlük lâğiv veya tadil edilir. 

İzahını tesbit edelim. 
Söyledikleri sözlerde haklı kısımlar olduğu

nu kabul ediyorum. Meseleyi bir zaviyeden 
| mütalâa edince dâva hallolunmaz. Bence bir 

kül halinde ele alınmalı, arzuları şu olmalı idi: 
Memleket için Ibir sıhhi kalkınma plânı millî, 

| sıhhi kalkınmayı sağlamak için ilmî tetkikler 
I ister (Alkışlar). Ve ona dayanan bir plân ister. 

FEYZİ BOZTEPE (Ordu) — Muhterem 
| arkadaşlar, evvelâ eski Bakan arkadaşımız niçin 

istifa etmişlerdir? Bu işleri yapmamışlardır. İs
tifa sebebini bize duyurmadılar. (Soldan gü-

| rültüler) Saniyen, Üstünclağ arkadaşımızın ko-
misinaları sırasında, biz kendilerinden saygı ile 
bahsettiğimiz halde, âdeta istihfaf buyurmuşlar
dır. Millet kürsüsünden bir arkadaşına bir Ba
kanın bu şekilde hitap etmesi Tüzüğe ve bizim 
Meclisimizin haysiyetine uygun olmasa gerek
tir. 

Arkadaşlar, Bakanları biz elbette aramızdan 
seçmekle hürmet ederiz. Bakanlar bilmukabele 

i hürmet etmezlerse bile hürmetsizlik etmemeleri 
icabeder, kanaatindeyiz. Diyorlar ki. Feyzi 
Boztepe her şeyi iyi bilen birisidir, o halde bu-

I vursunlar, kendileri yapsınlar. 
! Arkadaşlar, herkesin birçok bildiği vardır, 

hepimizin bilgisi birleşir millete ve memlekete 
yararlı olursa: iyi olur. 

BAŞKAN —• Bahis buyurduğunuz şekilde 
bir hürmetsizlik bahis mevzuu değildir, olmamış
tır da. $ 

FEYZİ BOZTEPE (Devamla) — Sözünü 
belki geri almıştır, bilmiyorum. 
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Arkadaşlar; süslü kervansaraylar yerine kü

çük, küçük verem paviyonları, hastaneler yap
makla ancak bu mühim dâva halledilebilir. 

Milyonlarca lira vererek Cerrahpaşa'ya bir 
kervansaray yapmaktansa .. (Onları biz yapma
dık sesleri, gürültüler). 

îşte biz onların yaptığı kötü işleri görerek 
iyisine gideceğiz. 

FERİT KILIÇLAR (Muş) — Daha yedi ay 
oldu, ne yapılabilir? Zaman lâzım. 

FEYZÎ BOZTEPE (Devamla) — Arkadaş
lar, Fikret Su'mm aklî muvazenesinin bozuk 
olduğunu söylediler. 

Arkadaşlar Fikret Su tamamiyle normal bir 
vatandaştır. Çok temiz bir insanı kâmildir. 

Demek bu memlekette haklı bir dâvası için 
şikâyet edenlere bir damga mı vuracağız, delil 
mi diyeceğiz? Eski devrin yaptıklarını biz yap
mayacağız ve yaptırmıyacağız. 

Muhterem arkadaşlarım; biz burada demin 
arzettiğim gibi Bakan arkadaşlara hücum etmek 
için değil, iyi noktaları iyi diye. kötülerini de 
kötü diye işaret ederek Yüksek Mecliste görüş
mektir. Her işi iyi yapmak için çalışıyor ve 
söylüyoruz. Yoksa filânca Bakanın falanca ar
kadaşın aleyhinde bir söz söylemek aklımdan 
geçmemiştir. Sizin gibi bağrı yanan bu işleri 
gören bir arkadaşınız olarak bu aksaklıkları 
gidermek için düşünülen tedbirlerin iyisini 
yapmayı teklif ettiğimiz zaman bakan arkada
şımız kızıyorlar, niye bize teşekkür etmiyorlar. 
Bu konuda daha çok konuşacağız. İnşallah da
ha birçok dokümanlarla yakında bu işe ait bâ
zı arkadaşlarla yaptığımız etüdün neticesini 
Yüksek Meclisinize arzedeeeğiz. Arkadaşlarım, 
kimseye tariz etmiş değilim, hizmettir kasdım. 
Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Mesele bitmiştir. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

EKREM HAYRİ ÜSTÜNDAĞ (İzmir) —- Efen
dim, Feyzi Boztepe arkadaşımız, kendisini is
tihdaf ettiğinden bahsettiler. Halbuki ben ken
dilerini istihfaf etmedim. Bir hakikati ifade 
ettim ve kendileri hakikaten daima ön safta 
bulunmaktadırlar. Bütün meselelerde hakika
ten gayet kıymetli fikirleri vardır. O fikirler
den bizim de istifade etmemiz yerinde olur 
maksadım güderek kendilerine bir fikir versin
ler diye hitap ettim, yoksa istihfaf etmek için 
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r değil. Yalnız, kendileri bunu suitefsir ettiler. 

Sonra arkadaşlar, biz çalışıyoruz ve çalışma
mızın propagandasını yapmıyoruz. Meselâ size 
söyliyeyim: Otuz seneden beri Türkiye 'de mev
cut olan verem yataklarının sayısı iki bindi. 
Biz Bakanlığı ele aldığımız zaman halen de iki 
bindir. Fakat bu sene ilâve etmeye başladık ve 
bu sene zarfında 2000 tane daha ilâve ettik. 
(Soldan alkışlar) 

Binaenaleyh Feyzi Boztepe arkadaşımız bu-
I nu. neye görmüyorlar? Fenalıkları görmek bir 

vazife ise iyilikleri de görmek bir borçtur. 
(Soldan alkışlar) 

Bunu arzetmek istedim. 

7. — Erzurum Milletvekili Enver Karan'ın, 
Pazar, Alanya ve Burhaniye ilçelerinde tedavi 
ve aşı neticesinde ölen vatandaşlar hakkında 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından sözlü 
sorusu (6/129) 

BAŞKAN — Erzurum Milletvekili Enver Ka
ran buradalar mı? (Yok sesleri). Arkadaşımız bu
lunmadıkları için bu soru gelecek Birleşime kal
mıştır. 

<S\ — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
nun, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından harice 
çıkardan zahireye ait tahkikat dosyaları hak
kında yapılan muamele neticesine dair Adalet ve 
Ekonomi ve Ticaret Bakanaklarından sözlü so
rusu (6/138) 

9. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu' 
nıın, memurların tasfiyeye tâbi tutulacağı, Gelir 
Vergisinin 1951 yılında memurlara tatbik edil-
miyeceği, Ankara memurlarına verilen mesken 
tazminatı ile yüksek rakamlı yerlerde oturan 
memurlara verilmekte olein mahrukat bedeli Jıa-k-

J kındaki söylentilere ve Emekli Kanununun 39 ncu 
maddesinin (B) fıkrasının tatbik suretine dair 
Başbakanlıktan sözlü sorusu (6/139) 

10. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
nun, Ceyhan ilçesinin su işinin bir an evvel teı-
mamlanması için ne düşünüldüğü hakkında tçiş-

I leri Bakanlığından sözlü sorusu (6/140) 

j BAŞKAN — Sinan Tekelioğlu buradalar mı? 
i (Yok sesleri). Arkadaşımız ikinci defa bulunma

dıkları için bu üç soru düşmüştür. 
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11. — Siird Milletvekili Mehmet Daim Sü- I 

alp'm, Siird İli su ihtiyacının giderilmesi ve iç- I 
me suyunun temini için ne düşünüldüğü hak- I 
kındaki sorusuna İçişleri Bakam Rükneddin Na- I 
suhioğlu'nun sözlü cevabı (6fiil) I 

BAŞKAN — Buradalar mıf (Burada sesleri). 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 
Türkiye'nin kerhelası numiyle anılan Siird I 

İlinin çektiği susuzluk ıstırabı herkesin malûmu- I 
dur. Yıllardan beıi buna çare bulunacağı ve I 
Bühtan çayından şehre su isal edileceği halka I 
vadedilmekte fakat bu vaitler bir türlü kuvve- I 
den fiile çıkarılmamaktadır. Şehirdeki susuzluk I 
bilhassa yaz mevsimlerinde hâd bir şekil almakta I 
ve bu yüzden halka çeşme başında sıra beklerken I 
kurban verdiği bir hakikattir. Bu acı ve acıklı I 
durum Türkiye'nin başka hiçbir yerinde mevcut I 
değildir. Bunun ıs ahi ve su ihtiyacının acilen I 
giderilmesi bir zarurettir. Bu hususuta düşü- I 
nülen ve alman tedbirlerin neden ibaret oldu- I 
ğunu ve bir vilâyetin bahusus Siird'in en mübrem I 
ihtiyacı olan içme suyuna ne zaman kavuşacağı I 
mn İçişleri Bakanı tarafından Yüksek Meclis I 
huzurunda sözlü olarak izah edilmesini rica I 
ederim. 

Siird Milletvekili 
M. Daim Süalp 

BAŞKAN — Buyurun içişleri Bakanı. I 
İÇİŞLERİ BAKANİ RÜKNEDDİN NASIî. 

HİOGILÜ (Rdirnc) — Muhterem arkadaşlar; 
Siird ve civarında memba suyu, yeraltı suyu yok
tur. Bunun için Bühtan suyundan istifade edile- I 
çektir. I 

1935 senesinde Macar Mühendisi Kovaç tara- I 
fmdan yapılan projede Bühtan suyundan kuvvet I 
alarak işliyeeek tulumbalarla Bühtan çayı kena- I 
rında açılacak kuyulardan alınacak su ile Siird I 
Şehrine su verilecektir. I 

Bu projeyi ovakit Bayındırlık Bakanlığı -Ias- I 
dik etmemiştir. Keşfi çok pahalı görmüştür. 

Bunun üzerine civarda aksi istikamette Siird 'e I 
40 kilometre mesafede bulunan (Nebin) menıba-
ından istifade düşünülmüştür. Burada saniye
de 20 metre küb su vardır. Fakat yazın suyun I 
azalması halinde şehrin su ihtiyacı temin oluna-
mıyacağmdan banka, Kovaç.'m projesini tercih 
etmiştir. 

Banka, Kovaç'in projesini ihaleye koymuş- J 
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tur. Bil âhara banka ile Bayındırlık mühendis
lerinin müşterek tetkikleri neticesinde Nebin 
projesi terkedilmiş ve Kovaçin projesi üzerinde 
tatbikata geçilmiştir. Halen sondaj yapılmakta
dır. Keşif bedeli iki milyon liradır. Bunun 
300 000 lirası ikraz suretiyle ve 1 700 000 lirası 
da fondan teinin olunmuştur. 

3 . XII . 1952 senesinde nihayet bulacaktır. 
Bunun tesrii için milletvekilleri bana müracaat 
ettiler. Banka ile temas ettim kabil olduğu ka
dar tesri edilmesine çalışılacaktır. 

Siird suyunun bugünkü durumu budur efen
dim. 

BAŞKAN — Mehmet Daim arkadaşımız bu
yurun. 

MEHMET DAİM (Siird) — Muhterem ar-
arkadaşlar, sorumu cevaplandıran Sayın İçişleri 
Bakanına teşekkür ederim. Ben sorumu kendileri

ne verdikten sonra ehemmiyetle üzerinde durduğu
muz bâzı noktalar hakkında da. ayrıca not da 
vermiştim. 

Suyun ihalesi yapılmıştır, filvaki, fakat or
tada tatbikat projesi yoktur. Soruda belirttiğim 
noktalar şunlardı: Siird'in mübrem su ihtiyacı, 
bunun yüzünden yaz aylarında çeşme ve kuyu 
başlarında sıra bekliyen halkm kurbanlar ver
mekte olduğu hakikati ve nihayet bu ıstıhabınm 
ne zaman hal edileceği hususlarıydı. 

Arkadaşlar Siird'in su derdi âdeta yılan hi-
kâyetine döndü. 25 - 30 senedir her dört senede 
bir milletvekili seçimi zamanmda, (daha evvel se
cim mevzuubahis değildi milletvekilleri yenilen
mesi zamanında) ortaya bir havadis atılır, Siird'
in su işi ihale edildi denirdi. Millet biraz bekler, 
oyalanırdı. Fakat maalesef bu vaitler ve bu te
menniler bugüne kadar tahakkuk etmiş değildir. 
(iörüyoruz ki, buraya gelen arkadaşların kimisi 
liman istiyor, kimisi hastane istiyor, kimisi yol 
istiyor. Biz ise sadece yaşamak için içme suyu 
istiyoruz. 

Arkadaşlar; bu yolda yapılan bu vaitler o kadar 
boşa çıktı ki, Siird 'kilerin kendi milletvekilleri
ne bu konuda itimatları kalmamıştır. Onun için 
ben bu meseleyi yüksek huzurunuza getirdim. 
İstiyorlar ki, bir bakanın ağzından, salahiyetli 
bir şahsın ağzından vaziyetin iç yüzünü öğren
sin'er, ona göre tedbirlerini alsınlar, içleri müs
terih olsun. Bunda haklıdırlar şunu itiraf ede
rim ki, ben bu soruyu getirirken istemiyerek 
hazer ederek karşınıza çıktım. Çünkü malûmunuz 
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olduğu üzere sözlü soru müessesesi o kadar sui- I 
istimal edildi ki yakınlarımızın, muvafıkların 
dahi şiddetli tenkit ve tarizlerine mâruz kalmak
tayız. Ben her gün huzurunuza 3 - 5 takrirle çı
kan bir arkadaşınız değilim ve sabrınızı suiisti
mal etmiyeceğim. Ancak bahtsız bir vilâyet ve bin
lerce muztarip vatandaşımız için 15 dakikanızı | 
almaklığıma müsaadenizi rica ediyorum. | 

Muhterem arkadaşlar; Şark vilâyetleri demi-
yeceğim, zira bu tâbir hemen muhalifler tarafın
dan istismar edilebilir. Yeni tâbiri ile mahrumi- ı 
yet bölgesindeki iller içerisinde, Cumhuriyet dev
rinde ilerlemek şöyle dursun, geriliyen, inkıraza 
yüz tutan tek vilâyet Siird'tir. Bunun muhtelif 
sebepleri üzerinde durmıyacağım. Bunların ba
şında susuzluk gelmektedir. Hayat ve yaşama 
unsurlarından biri olan su yokluğu, yaz ayların
da acı kuyu sularının ve kurtlu sarnıç sularının. 
kış mevsiminde ise eritilmiş kar sularının istimali 
Siird'de her nevi hastalığı doğurmakta, bahusus 
Siird 'e münhasır bulunan trahom hastalığı ve bu
na ilâveten susuzluk yüzünden pisliğin tevlit 
ettiği envai tür 'ü hastahklardan il merkezinde | 
senelerdir verilen kurbanların haddi hesabı yok- | 
tur. Türkiye'de en çok doğum yapan bu memle
ket nüfusu bu sebeplerle maalesef artmamakta-
dır. Biz diğer ihtiyaçlardan vazgeçtik, sadece 
hayatımızı idame ettirebilmek için bir içme su
yuna dahi kavuşamadık. Bu derece ihmal ve alâ- | 
kasviık en izansız, en insafsız kimseleri dahi mü
teessir etmektedir. 

Yirminci asrın medeni âleminde hâlâ ilk ça
ğın sefil ve iptidai hayatım yaşıyan zavallı Si
ird'in çektiği sefalet ve ıstırabı terennüm etmek 
ve çare istemek hakkımızdır. 

Bu sefalet ve ıstrabm mesuli kimdir? Elbet
te ki Demokrat Parti değildir. Hatalar ve ihmal
ler o kadar büyük ve o kadar çoktur ki, kürsü
ye gelen her arkadaş Halk Partisine tarizde bu
lunmaktan kendini alamıyor. Galiba ilk defa 
olarak ben buna teşebbüs etmiyeceğim. Zira öy
le bir hale geldiler ki, nerede ise Allahını seven 
bize dokunmasın diyecekler. Geçmişe hiç dokun 
mıyacağım, bundan böyle bizler nazarlarımızı 
bu mazlum ve masum halka çevirelim. 

Arkadaşlar; çok acı bir hakikattir ki, mah
rumiyet bölgesinin en mahrum ili aynı zamanda 
bir mahrumiyet içinde çırpınmaktadır. Onun 
haritadaki yerini dahi bilmiyen pek çok münev
ver vardır. (Hattâ senelerce ona milletvekilliği I 
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yapanlar dahi) ilçelerin durumundan bihaber 
dir. Hele il merkezinden geçen tul dairesinin 
sağında kalan kısım ki,bu bölge dört tane ka 
zayi ihtiva etmektedir. Şirvan, Pervari, Eruh ve 
Şirnak bakir bir mıntakadır. Oralara giden 
ve oralarını gören kimse yoktur, içinizde diyebi 
lirim. (Sağdan var sesleri). 

Çünkü gitmek ve görmek çok zahmetlidir. 
Ankara'dan Siird'e iki günde gidebilirsiniz. 
Fakat Sirrd'den bu ilçelerden birisine ancak 
dört günde o da katır sırtında gidip gelinir. İl
çeler vilâyet merkezine henüz bağlanmış değil 
dir. öyle kazaları mevcuttur ki, maalesef bu
güne kadar mülkiye âmirleri dahi oralara git 
memiştir. Buranın sakinleri tecrit edilmiş bir 
vaziyette dünya ile alâkası kesilmiş adetâ ilk
çağ hayatı yaşamaktadırlar. 

Otomobil, araba görünce korkusundan kaçan 
insanlar gördüm. Bu mert ve cesur vatandaşla
rımızı ancak askerlik ve vergi zamanlarında ha 
tırlamışız. Çok. değil, buralara eğer büyük şe
hirlerde yapılan saraylardan birisi kadar para 
tahsis ve sarf edilse idi on binlerce vatandaşın 
hayat ve istikbali bugün başka türlü olurdu. 

Tabiî servet ve manzara bakımından memle
ketimizin en güzel parçalarından hiç de geri kal-
nııyan bu yurt parçasında biraz etüd yapılsa, 
tabiî zenginlikler kıymetlendirilse ne olurdu.. Si
ird'in bol ve zengin maden damarlarına sahip 
olduğu bir hakikattir. Oralarda tetkik yapan 
mühendisler Siird için istikbalde maden şehri 
denecek kadar madenleri boldur, demektedirler. 
Böyle olmasına rağmen kültür ışığından, mede
ni nimetlerin hepsinden mahrum bırakılan bu 
şehrin sonsuz ihtiyaçlarını tadad edecek deği
lim. Temenni ve talebedeceğim şeyler azdır fa
kat hayatidir: 

1. Su; 
2. Şirnak ve Eruh kazalarının merkeze bağ

lanması için bir köprü; 
3. Tarım Bakanından, bunların baba yadi-

gâri olan çeltik ve tütün zeriyatı için müsaade.. 
Bu muhik ve mütevazi ricalarımızın nazarı 

itibara alınacağını ve is'af edileceğini kuvvetle 
ümit etmekteyiz. Çalışkanlıklarından, samimi
yet ve hüsnüniyetlerinden emin olduğumuz Ba
kan arkadaşlara sonsuz inanımız vardır. Bugün 
endişemizi mucip nokta şudur: Bugüne kadar 
ihmalin kurbanı olduk. Fakat bundan sonra ar-
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tık ihmal mevzuubhais değildir, ihmalden kor 
kuyoruz. 

BAŞKAN — Mehmet bey mevzu su mesele 
sidir, rica ederim, su meselesi üzerinde konu 
sunuz. 

MEHMET DAlM SÜALP (Devamla) — Her 
dilek, her istek bir esbabı mucibeye istinat eder, 
burada hususi mektuplar bile okundu. 

BAŞKAN — Devam buyurun, vakit geçir
meyin. 

MEHMET DAİM SÜALP (Devamla) — Mat
buat ve Doğu konusu üzerinde bir nebze dur
mak istiyorum. 

Muhterem gazete sahipleriyle yazarlarımızın 
Şarka karşı alâkasızlıkları göze çarpmakta ve 
bu hal bizi müteessir etmektedir. Memleket ve 
millet hizmetinde ve onun naşiri efkârı olan ga
zeteciliğin sadece bir ticaret vasıtası olmadığı 
malûmdur. Velevki bu diyarlarda az dahi satıl
mış ve okunmuş olsalar bile bu bölgenin dertle
rine ilgi göstermelerini dilemek hakkımızdır. 
Millet ve memleket menfaati bunu icabettirmek-
tedir. Zira ihmal yüzünden hâsıl olan maddi ve 
mânevi uçurumun doldurulmasında onların bü
yük hizmet ve müzaharetlerine ihtiyaç vardır. 

Bir gazetenin yazıları derhal efkârı umum i-
yeye mal olmaktadır. îhmal edilmiş tabiî ser
vetler, alâkalıların nazarlarına ikaz ve tenkid 
mahiyetinde arzedilirse talep ve arzuların dö-
şekaltı edilmelerine imkân kalmaz, dertlere de
valar bulmak çareleri araştırılır. 

Bu itibarla tirajı kabarık olan gazetelerimiz
den de kalkınmamız konusunda yakın alâka 
görmek isteriz. 

Bugünkü iktidarın Doğu ve Batı tefriki yap
madığını memnuniyet ve sevinçle karşılarız. Biz 
bundan şunu anlıyoruz. Bölge tefriki yapılma
dan Hükümet bütün bölge ve vilâyetlere aynı 
derecede önem verecek ve yardım edecektir. 
Gerek coğrafi gerekse iktisadi âmiller meyanm-
da bugüne kadar Devlet yardımından mahrum 
bırakılmış olan Doğu bölgesinin hayat seviyesi
nin çok düşük olduğu ıbir hakikattir. Aradaki 
seviye farkının bir an evvel kapatılması bizim 
iktidarın vazifesi halini almıştır. Yardım ve 
masraf faslında Hükümetin bunu ön plâna al
masını talep ve rica ederiz. 

Aziz arkadaşlar; gene memleket ve partimiz 
menfaati namına bir mühim noktaya daha te- I 
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I mas etmek isterim. Hükümetin icraatını dola-

yısiyle olsun geciktiren sözlü soru müessesesini 
israf edercesine istimal ediyoruz. Bunun iki 
türlü zararı görülmektedir. 

1. Efkârı umumiyede menfi tesirler yara
tıyor. Biz iş beklerken Vekillerimiz Mecliste 
isim ve şöhret yapmak için dedikodu ile vakit 
geçiriyorlar denmektedir. Bu sözleri yakınları
mızdan ve adamlarımızdan duymaya başladık. 

BAŞKAN —• Efendim bunun mevzu ile alâ
kası yoktur. 

MEHMET DAİM SÜALP (Devamla) — 
2 Bakan arkadaşımızı ve cevap hazırlamak için 
müesseseleri faydasız bir şekilde ziyadesiyle 
meşgul etmekte ve müspet işler geciktirilmek
tedir. Dolayısiyle muhalefetin ekmeğine yağ 
sürmüş oluruz. 

Sayın Devlet Başkanı Meclisi açış nutkunda 
bunu beliğ bir şekilde ifade buyurdular. 

Dediler ki : (İktidar artık sözü ve tenkidi 
muhalefete bıraksın iş zamanı gelip çatmıştır.) 
Bu temenni muhakkaktır ki 21 milyon vatanda
şın arzu ve temennisinden ibarettir. Bunu ehem
miyetle göz önünde tutmamız lâzımdır kanaa
tindeyim. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Buyurun İçişleri Bakanı. 
İÇİŞLERİ BAKANI RÜKNEDDİN NASU-

HİOĞLU (Edirne) — Efendim, Siird'in su me
selesi demin de arzettiğim gibi, 1952 senesinde 
bitecektir. Fakat bu sual müessesesinin bendeni
ze yapmış olduğu ilhamdan kuvvet alarak, eğer 
imkân bulacak olursak bu müddetin daha da azal
tılması için Banka ve mütaahhit nezdinde ça
lışacağımı kendilerine arzederim. Diğer taraf
tan İller Bankasının sermayesinin tezyidi üze
rinde çalışıyoruz. Bu gün için Bankanın vazi
yeti maliyesi yeni teşebbüslere başlamaya mü
sait değildir. Fakat yapmış olduğumuz tetki-
kat neticesinde, ümit ve temenni ediyoruz ki, 
yakın zamanlarda Bankanın sermayesi 15 mil
yon lira artırmak suretiyle yeni teşebbüslere 
geçileceği bir hakikat olacaktır. Bunu da bil
vesile arzederim. 

12. — Diyarbakır Milletvekili Mustafa Ekin
ci'nin Mustafa Muğlalı'mn kaç gün mevkuf 
kaldığına, şimdiye kadar mahkûmlardan kaç ki
şinin sıhhat raporuna dayanarak serbest bıra
kıldığına ve Mustafa Muğlalı'mn ikinci bir mu-
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ayeneye tâbi tutulmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair Adalet ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlıklarından sözlü sorusu (6/142) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mıdır? 
(Yoktur sesleri). 

İkinci defa olarak bulunmadıkları için bu so
ru düşmüştür. 

13. — Sinob Milletvekili Server Somuncu-
oğlu'rmn, Bulgaristan'dan gelecek olan Türk 
göçmenlerinin sayısı ve yurda gelmeleri için ko
nulan müddet ile menkul ve gayrimenkul malla
rının tasfiyesi ve bedellerinin Türkiye'ye getiril
mesi hakkında Bulgar Hükümetiyle yapılan An
laşma hükümlerine dair sorusuna Dışişleri Ba
kanı Fuad Köprülü'nün sözlü cevabı (6/144) 

Ankara, 21 . XII . 1950 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bulgar vatandaşı Türklerin yurdumuza göç 

etmeleri için, Bulgar- Hükümeti tarafından ve
rilen 10 Ağustos 1950 tarihli ve 304 - 50 - 1 
sayılı nota ile başlıyan harekete, Türk Hükü
metinin normal diplomasi yolu ile gereken ce
vabı verdiğini matbuattan takip ettik. 

Ayrıca; Türk Hükümetinin 7 Ekim 1950 ta
rihinden itibaren Türk - Bulgar hududunu ka
padığı ve 2 Aralık 1950 akşamından itibaren 
de açtığı Anadolu ajansı tarafından bildirildi. 

Umumi efkârı yakından ilgilendiren bu hâ
dise ve onun hal şekli hakkında bu güne kadar 
resmî bir açıklama yapılmamış bulunduğun
dan, bâzı noktaların aydınlatılması maksadını 
taşıyan aşağıdaki soruların Dışişleri Bakanı ta
rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına yük
sek delâletinizi saygılarımla rica ederim. 

Sinob Milletvekili 
Server Somuncuoğlu 

1. Türk ve Bulgar Hükümetleri arasında 
hangi tarihte anlaşmaya varılmıştır? 

2. Yurdumuza gelecek göçmenlerin sayısı 
hakkında mutabakat var mıdır, varsa ne ka
dardır? 

3. Göçmenlerin yurda gelmeleri için bir 
müddet konmuş mudur, konmuşsa bu müddet 
nedir? 

• 4. Göç edecek Türklerin, Bulgaristandaki 
menkul ve gayrimenkul mallarının tasfiyesi ve 
bedellerinin Türkiye'ye getirilmesi hakkındaki 
anlaşma hükümleri nelerdir? 
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BAŞKAN — Söz Dışişleri Bakanınındır. 
DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ 

(İstanbul) — Sinob Milletvekili Server Somun
cuoğlu arkadaşımızın Bulgaristan'dan gelecek 
Türk göçmenleri hakkındaki suallerine, daha sa
rih olmak için, ayrı ayrı cevap vereceğim. Şimdi 
müsaadenizle suallere geçiyorum. 

1. Türk ve Bulgar Hükümetleri arasında 
hangi tarihte anlaşmaya varılmıştır?. 

Cevap : Bulgaristan'la göçmen ihtilâfı, ma
lûm olduğu üzere, Sofya Hükümetinin üç ay zar
fında yani 10 Kasım 1950 tarihine kadar 250 
bin soydaşımızın yurdumuza kabulünü talebeden 
notası ile vahim bir safhaya girmişti. Bu kadar 
yüksek sayıda insan kitlesinin üç ay gibi kısa bir 
zamanda, tek taraflı bir kararla, bir memleketten 
diğer memlekete naklini istemek; Milletlerarası 
kaidelere, insan haklarına ve nihayet Bulgaris
tan 'in bize karşı ahdi vaziyetine tamamiyle mu
gayir olduğu için böyle bir talebi elbette kabul 
edemezdik ve etmedik. Millî imkân ve vasıtaları
mızın müsaadesi nispetinde memlekete göçmen al* 
mak ve iç emniyetimiz bakımından tehlikeli sa
yılacak şahıslara göçmenlik sıf atını bahşetmemek 
en tabiî haklarımızdan madut bulunduğu cihetle 
istediğimiz sayıda ve siyasi akide itibariyle bizce 
matlup evsafı haiz kimseleri kabul etmekte muh
tar olduğumuzu Sofya Hükümetine bildirdik. 

Bulgarlar, 250 bin kişiyi üç ay zarfında yur
dumuza tehcir etmek hususundaki tasavvurları
nı gerçekleştirmek azmiyle, bir taraftan Bulgaris
tan'daki sopdaşlarımızı her türlü tedbir ve taz
yiklerle göçe zorlarken, diğer taraftan da konso
losluklarımızın vize itasını kasten geciktirdikleri
ni ve istedikleri kimselere vize verdiklerini beyan 
ve bahane ederek, göçmen kafileleri arasına vi
zesiz şahısları ve çingeneleri karıştırmışlardır. 
Sofya Maslahatgüzarımız vasıtasiyle keyfiyete 
nazarı dikkati çekilen Bulgar Hükümeti memle
ketimize vizesiz sevkedilen şahısların geri alınma
sına mütaallik talebimizi yerine getirmedikten 
başka bu yoldan adam sokmak teşebbüsüne de 
devam etmiştir. 

Mütaaddit müracaatlarımıza rağmen, bu su
retle memleketimize sokulan bini mütecaviz vize
siz şahsın iadesine tevessül ettiğimiz halde, Bul
gar makamlarmca, kabul olunmaması neticesinde 
meydana gelen müşkül vaziyet karşısında hudu
dun kapatılmasından başka çare kalmadığına hük
medilmiş ve, bildiğiniz gibi, hudut 7 Ekim 1950 
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tarihinde Hükümetimiz tarafından kapatılmıştır. 
Bu tarihten itibaren, hududun açılması için Bul
gar Hariciye Nezareti Sofya Elçiliğimiz nezdin-
de mütaaddit teşebbüslerde bulunmuş ise de bu 
müracaatların hepsine, ancak, memleketimize vi
zesiz sokulan şahısların hemen geri alınacağı, bun
dan böyle vizesiz kimselerin gcnderilmiyeeeği 
ve gelenler arasında böyleleri bulunacak olur
sa derhal Bulgaristan'a kabul edilecekleri ta
ahhüt olunmak şartiyle hududu açabileceğimiz 
yolunda cevap verilmiştir. Bulgar Hariciye Ne
zareti Elçiliğimizle yaptığı mütaaddit temaslar 
sonunda şartlarımızı tamamiyle kabul etmiş 
olduğundan biz de hududun açılmasına muva
fakat ettiğimizi 29 Kasımda Sofya Hükümetine 
bildirdik. 

Hâsıl olan bu mutabakat neticesinde hudut 
2 Aralık 1950 tarihinde normal münakalâta 
açıldı. Bu husustaki Anlaşmanın esasları aynı 
gün yayınlanan bir tebliğ ile umumi efkâra 
arzedildi. Anlaşma, Bulgar Hükümetiyle ara
mızda mütekabilen imzalı metin teatisi sure
tiyle değil, Sofya'daki Maslahatgüzarımızın 
29 Kasım 1950 tarihinde Bulgaristan Hariciye
sine, Bulgar Hükümetinin hudutların açılması
na dair talebine cevap teşkil etmek üzere, 
matbuatımızda neşredilen tebliğdeki esasları 
ihtiva eden bir metnin tevdii ve bu metnin 
kabul edildiği aynı tarihte vııkubulan bir mü
lakatta Bulgar Hariciye Nazır Muavini Bay 
Jivkof'un Maslahatgüzarımıza resmen şifahen 
bildirmesi üzerine hâsıl olmuşta-. 

Diplomaside Centilmen Asreement adı veri
len bu nevi şifahi anlaşmaların imzalı metinler 
kadar kıymeti vardır. Bulgar Hükümetinin 
buna tamamiyle riayet edeceği ümidini besle
mekteyiz. 

Sual 2. Yurdumuza gelecek göçmenlerin sa
yısı hakkında mutabakat var mdır? Varsa ne 
kadardır? 

Cevap — Bulgar Hükümetiyle yapılan An
laşma, yurdumuza gelecek göçmenlerin sayısı 
hakkında her hangi bir kaydı ihtiva 'etmemek
tedir. Bu itibarla maddi imkânlarımızla müte
nasip adedde göçmen gelmesine müsaade, etmek 
hususundaki tabiî hakkımız mahfuz bulunmak
tadır. 

Hudutlarımızın açılması tarihi olan 2 Ara
lık 1950 den bu ayın ilk gününe kadar takriben 
18847 göçmen memleketimize kabul olunmuştur. 
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[ İmkânların âzami müsaadesi nispetinde kabule 

devam edilmektedir. 
Sual 3. Göçmenlerin yurda gelmeleri için 

bir müddet konmuş mudur? Konmuşsa bu müd
det nedir? 

Cevap - Göçmenlerin yurda gelmesi için An
laşmaya her hangi bir müddet konmuş değildir. 
Malûm olduğu üzere, Bulgarlar 250 bin soyda
şımızın üç ay zarfında, yani 10 Kasım 1950 tari
hine kadar, memleketimize kabulünü talep et
mekte idiler. Varılan mutabakatta gerek mik
tar ve gerek müddet bakımından bu kayıtlar 
bertaraf edilmiş ve Bulgarlar eski haksız ve 
manasız taleplerinden tamamiyle vazgeçmişler
dir. Diğer bir ifade ile, 1925 tarihli Türk - Bul
gar mukavelesi hükümlerini yeniden tanımış-

I lardır. 
Sual 4. Göç edecek Türklerin, Bulgaris

tan'daki menkul ve gayrimenkul mallarının tas
fiyesi ve bedellerinin Türkiye'ye getirilmesi 
hakkında Anlaşma hükümleri nelerdir? 

Cevap - 1925 tarihli Türk - Bulgar mukave
lesi, Bulgaristan'daki soydaşlarımızın anavata
na göç etmeleri halinde menkul mallariyle hay-

I vanlarmı beraberlerinde getirmek hakkına sa
hip olacaklarını ve gayrimenkullerini serbestçe 
tasfiye edeceklerini âmir bulunmaktadır. Göç
menlerin menkul ve gayrimenkul mallarını sat
malarından mütevellit meblâğların Türkiye'ye 
nakli şeklini tesbit etmek üzere iki taraf ara
sında bir anlaşma yapılması da yine mezkûr an
laşma cümlesindendir. Ancak böyle bir anlaşma, 
muhtelif Bulgar hükümetlerinin muhalefeti ve 
eski hükümetlerimizin maalesef kâfi derecede 
alâka, ve ısrar göstermiyerek çok ihmalkâr dav
ranmaları yüzünden, bugüne kadar âkdedile-

I memiştir. Bulgar Hükümetinin göçmen mesele
si. hakkında verdiği notalarda göçmen malları 
mevzuuna temas edilmemiş olduğundan, cevabi 

I notalarımızda bizim için çok büyük önemi olan 
I bu noktaya işaretle, ikamet mukavelesinin der

piş ettiği şekilde anlaşma yapılmasını talep et
tik. Hududun açılmasiyle ilgili olarak Bulgar'
larla yapılan temaslar sırasında da menkul ve 
gayrimenkul mallar hakkındaki noktai nazarı
mızın mahfuz kaldığını ve ihtilâfın bir anlaş
maya raptmı istediğimizi tekrar ettik. 8 Aralık-

| ta Ankara'daki Bulgar Elçiliğine, bahis konu-
I su anlaşmanın akdi İçin müzakereye girişmeye 
! amade olduğumuzu tebliğ ettik. Vaziyetten ha-
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berdar edilen Sofya Maslahatgüzarımız, bu me- j 
sele hakkında Bulgar Hariciye Nazır Muavini I 
ile vâki konuşmasında, mumaileyhin açılmasına I 
istediğimiz müzakereler için teknik hazırlıklar 
yapılmakta olduğunu ve yakında müspet bir 
cevap verileceğini beyan ettiğini bildirdi. 

Şimdilik vaziyet bu merkezde olup Bulgar I 
Hükümetinin bu husustaki va'dini yerine getir
mesine intizar etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, sözlerime nihayet ver- I 
mşzden evvel şunu da ilâve etmek isterim ki, 
Bulgaristan Hükümetinin, maalesef, ihdas ede-
geldiği ihtilâflardan ancak birisi olan bu göç
menler işinde diğer ihtilâflarda olduğu gibi, I 
biz, daima, ahdi hükümlere, milletlerarası hu
kuk ve adalet kaidelerine ve medeni devletler 
arasında cari diplomasi usullerine harfiyen sa
dık kalmaktan asla fariğ olmıyan en büyük ih
timamı gösterdik ve göstermekteyiz. Göçmenler I 
meselesinde Bulgar Hükümetinin bize tevdi et
tiği notalara verdiğimiz cevapların metinleri 
peyderpey matbuatımızda neşrolundu. Bu me
tinlere göz atmak, bütün itirazlarımızı mukabe
lelerimizi arzettiğim esas ve şekillere istinat et
tirdiğimizi ispata kâfidir. Bundan dolayıdır ki, I 
ihtilâfımızı Milletlerarası adalet makamlarının 
tardirine arzdan dahi çekinmediğimizi aynı no
talarımızda tebarüz ettirdik. I 

Muhterem arkadaşlar, Hükümetiniz göçmen
ler işindeki hareket tarzı ile haklarını müdafaa I 
hususunda ne kadar kararlı ve tereddütsüz ol
duğunu ve icabında fiilî tedbirlerle de bunu te
yit etmekten geri durmıyacağını bütün dünya
ya göstermiştir, bâzı muhalefet erkânının, bu 
işin böyle bir neticeye vardınlamıyacağı hak
kındaki kötümser tahminlerinin ne kadar yan- I 
lış görüşlere dayandığı da bu suretle meydana 
çıkmıştır, önümüze çıkacak her meselede ay
nı şekilde hareket edeceğimizden emin olabilir- I 
siniz. I 

Muhterem arkadaşlar, âtinin ne gibi sürpi-
rizler saklandığını bilemeyiz. Fakat bu şekli de 
yani daima hakka dayanarak, kararlı ve tem
kinli surette, hareket etmek prensibinden ayrıl
madıkça karşılaşacağımız her meselede cihan 
efkârı umumiyesj muvacehesinde daima alnı
mız açık, ve vaziyetimiz kuvvetli bulunacak ve 
haklarımızı er geç bütün dünyaya tanıtmak 
daima kabil olacaktır. 

Maruzatım bundan ibarettir. (Alkışlar) I 
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| SERVER SOMUNCUOĞLU (Sinob) — 10 

Ağustos 1950 tarihli notasiyle Bulgar Hükümeti-
I nin meydana attığı göçmen hâdisesinin Hükü

meti olduğu kadar bütün Türk milletini yakm-
I dan ilgilendirmiş bir mevzu olduğunda şüphe 

yoktur. 
Matbuata tarih sırasiyle bu hâdisenin inkişaf

ları aksetmiş bulunuyordu. Göçmenleri sinesine 
çeken yurt ve Türk Milleti karşısına çıkan millî 
dâvada nasıl bir vazife ile karşı karşıya olduğu
nu idrak ediyordu. Fakat ben şahsan bu dâvaya 
ait bilinenlerin teferruata dayanmasını ve mesul 
bir Hükümet adamının Millet Meclisi kürsüsün
den Türk milletine ve Türk milleti vasıtasiyle 
bütün dünya efkârı umumiyesine bildirilmesini 
istediğim için sözlü soruyu verdim. 

I Sayın arkadaşlarım; Dışişleri Bakanının hu-
I zurunuzda yaptığı açıklama, karşımıza çıkan hâ

disenin ne ehemmiyette ve bizim için, bizimle 
beraber hür milletler için nasıl bir renk taşıdı
ğını. apaçık meydana koymaktadır. Cumhuriyet 
kurulduğu günden bu yana Devlet Başkanları 
ve iş görmüş ve görmekte olan Türk Hükümet
leri yanyana yaşadığımız, Bulgar milleti ile iyi 
münasebetler idame etmekten başka birşey iste
mediğimizi her zaman ve her vesile ile açıkla
mışlardır. Bu münasebetlerin tarihçesini benim 

I kadar sizler de hatırlarsınız. Biraz evvel Sayın 
Dışişleri Bakanının sözlerini rica ettiği İkamet 
Mukavelesi 1925 yılında Ankara'da Türk Hü
kümetiyle Bulgar Hükümeti arasında imza
lanmıştı. O mukavelenin ikinci maddesi Türki
ye'de ve Bulgaristan'da oturan Türk ve Bul
garlar1 n istekleriyle yapacakları bir göç için 
neler yapılması icabettiğini derpiş eden hukuki 
esasları koyuyordu. 25 yıl bu esasata muhalefet 
eden, bu hukuki esasları başka türlü gören Türk 
ve Bulgar Hükümetine rasgelinmediği halde 
10 Ağustos 1950 notası ile bugünkü Bulgar Hü
kümeti, yepyeni bir anlayışla ve toptan bir gö
çü zorlıyan zihniyetiyle ortaya çıktı. 

Türkiye'de dün olduğu gibi, bugün de iyi 
niyet besleme bakımından en ufak bir değişiklik 
yoktur. Dışişleri Bakanı Huzurunuzda birçok 
noktaları ifade ederken, haklarımıza riayet kay-
diyle daima iyi niyetler besliyeceğimizi ve daima 
iyi münasebeti idame edeceğimizi bir kerre da
ha belirtti. Fakat Sayın Devlet Başkanımızın, 
Cumhurbaşkanımızın, Meclisi açış nutkunda söy-

1 1 edikleri gibi, Türkiye'den, Türk milletinden 
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Bulgaristan'a uzanan iyi niyetler son zaman
larda iyi cevap ve iyi anlayışla karşılanmadı. 

Buna hep beraber esef ediyoruz. Fakat biz 
Bulgar Hükümetinin bu anlayışı göstermediğini 
ifade ederken, bu anlayışı da gösteremiyeeek 
hale sokulmuş olduğunu söylemek isteriz. 

1950 Temmuzunda Birleşmig Milletler idea
line bağlılığını, hür insanlık anlayışını müdafaa 
edebilmek için fiilen vazife alacağını söyliyen 
Türk Milleti, Bulgar Hükümetinin yeni bir ka
rarı ile karşı karşıya kaldı. 

Bu kararın bir tesadüf eseri olduğuna kendi
leri inansınlar, biz buna inanmayı fazla safdil
lik sayarız. Bizce Kore'de melanetini yürüten 
zihniyet, Sofya'yı pençesinde tutarak Türk Mil
letine kasdî olarak bu hareketi ika etmiştir. (Bra
vo sesleri). (Sağdan alkışlar). Ben bu konuya ait 
Hükümeti angaje edecek bir beyana mecbur et
memek için sadece tekniğe ait sual sordum. 
Türk Milleti içinde bir vatandaş, mesuliyeti olan 
ve vazifeli bir milletvekili olarak hakikati size 
Türk Milletine ve dünya efkârının Önünde açık
ça söylemek isterim. (Bravo sesleri). 

Görülüyor ki, Türkiye - Bulgaristan meselesi 
gibi basit görünen hâdise aslında hiç de bu kadar 
basit bir mesele değildir. Bu hâdise Türkiye ile 
Bulgaristan arasında değil, içinde Türkiye 'nin de 
bulunduğu hür milletlerle, demir perde arka
sında bulunan kara anlayış arasındadır. (Bravo 
sesleri, alkışlar). 

Hâdise bu kadar açık olunca elbette ki, ken
dimizi bu yeni savaş cephesinde, isterseniz buna 
kansız hir Kore de diyebiliriz. Türk Milletinin 
iktisadi takatine, Türk Milletinin imkânlarına 
baskı yaparak kabul ettirilmek istenilen bir sa
vaş karşısında kendimizi yalnız görmemeliyiz. 

Elbette ki, hâdiseler karşısında ve biraz evvel 
Dışişleri Bakanının çok mazbut ve istikametleri 
katî olarak gösteren beyanatiyle Türk Milleti 
huduttan içeriye doğru koşan Türkleri, şahsi 
duyguları, insanlık anlayışları ve bunların^ üs
tünde Millî vazife aşkiyle bağrına basacak ve 
elinden her gelen yardımı yapacaktır. (Bravo 
sesleri). 

Ama bu hâdise hür milletlerle demir perde 
gerisinde yerleşmiş bozguncu zihniyetin mücade
lesi olduğuna göre başta dostumuz Amerikan 
Milleti olduğu halde bütün hür insanlıktan 
yardım görmek, yardım istemek hakkımızdır. 
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I (Bravo sesleri). Evvelden görülemediği için belki 

de şimdi bu isteğimiz bir hukuki borç olarak doğ
mamıştır arkadaşlarım. Hukuki borç değilse 
bile beynelmilel hayatın, ölüm dirim kavgasının, 
hür milletlere tevcih ettiği bir ahlâk borcudur. 

Hükümet olarak, millet olarak, fert olarak 
bunları istemek hakkımızdır, istemeye devam ede 
ceğiz. 

Sayın arkadaşlarım; Türk efkârına, dünya 
umumi efkârına yaptığı açıklama ile göçmen me
selesini bugünkü durumuna kadar teferruatiyle 
izah eden Dışişleri Bakanına teşekkürlerimi hu
zurunuzda sunarken, muhalefette yer almış bir 
milletvekili arkadaşınız olarak bâzı noktalara 
elimi koymama müsaadenizi isterim. 

Göçmen hâdisesi veya buna benzerleri île 
Türk milletini zor durumlara sokmak istiyenler 
bulunabilir. Birleşmiş Milletler idealinden bizi 
ayırmak için, kendilerine göre yıldırıcı tedbir
ler düşünebilirler. Türkiye'de, hasretle gördük
leri, demokrasi inkişaf edrken eski iktidar, yeni 
iktidar, iktidarın erkânı, muhalefetin erkânı 
kavgası gözlerinin önünde cereyan edip durur
ken, istedikleri oku bize tevcih edebilecekleri 
zamanın gelmiş olduğunu kestirebilirler. îç po
litikada iktidar ve muhalefet karşı karşıya, 
inandığımız dâvalarda iktidar ve muhalefet 
karşı karşıya dâvalarda bütün gayretlerimizle 
çarpışır, metodları beğenmez, tenkidlerimizi ya
pabiliriz. Günün birinde karşımızda Türk mille 
tine uzanmış bir el değil, uzanmış bir dil görür
sek bütün bunların hepsi susar ve tek bir kütle 
oluruz arkadaşlar, (Alkışlar). 

Dost düşman, içerde ve dışarda herkese söy
lemek zorundayız ki, Hükümeti hangi parti ku 
rarsa kursun, Hükümet hangi partinin içinden 
çıkarsa çıksın, ana dâvalarda, inkılâpların mu
hafazasında, müdafaasında ve dış meselelere te
mas eden bütün hâdiselerde Türk Hükümetine 
muhalif olarak da, muvafık olarak da yardım 
etmek hepimizin borcudur. (Alkışlar) Onu bu 
yollarda engelliyen, onun önüne çıkan her derr 
hepimizin müşterek derdidir. Bütün bunları bi
rer birer yenerek varacağı başarı yalnız hükü
mete ve iktidar partisine değil, bütün unsurla-
riyle T. B. M. M. ne ve Türk milletine huzur ve 
sevinç verir. (Sağdan, sofdan devamlı ve'sürekli 
alkışlar). 
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İ4. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-

nun, Atatürk'ün vasiyetnamesinde isimleri geceyi 
müessese ve şahıslardan Veraset ve İntikal Ver
gisinin tahsil edilip edilmediğine dair Maliye Ba

kanlığından sözlü sorusu (6/145) 

BAŞKAN — Efendim, soru sahibi Sinan Te-
kelioğlu bulunmadıkları için gelecek birleşime 
bırakıyorum. 

6. — GEÇÎCÎ KOMİSYON KURULMASI 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mil
letlerarası İmar ve Kalkınma Bankası arasında 
aktedilmiş olan Garanti Anlaşmasının onanmam 
hakkındaki Kanun tasarısı için geçici bir komin 
yon kurulması. 

BAŞKAN — SÖz Dışişleri Bakanının. 

DIŞİŞLERİ BAKANI FUAD KÖPRÜLÜ 
(İstanbul) — Muhterem arkadaşlar; Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Milletlerarası İmar 
ve Kalkınma Bankası arasında akdedilmiş bu
lunan Garanti Anlaşmasının onanması hakkında 
Hükümetten gönderilen Kanun tasarısı, muhte
rem heyetiniz tarafından ayın 23 veya 24 top
lantısında, Dışişleri, Ticaret, Ekonomi, Maliye 
ve Bütçe Komisyonlarına havale edilmişti. O 
günlerde maalesef hasta olduğum için geleme
miştim. Bu mukavele, mahiyeti itibariyle çok 
müstaceldir. Muhterem heyetinizden istirham 

ediyorum, bu komisyonlardan mürekkep, adedi 
üç veya dört olabilecek şekilde, bir geçici ko
misyonda tasarının tetkikim rica edeceğim. 
(Muvafık sesleri) 

BAŞKAN — Tasarı mevcuttur. İlgili komis
yonlar Dışişleri, Ticaret, Ekonomi, Maliye ve 
Bütçe Komisyonlarıdır. 

SÜLEYMAN FEHMİ KALAYCIOĞLU 
(Trabzon) — Bütçe Komisyonu en sonra gele
cektir. 

BAŞKAN - - Anlaşma olduğu için, tensip 
buyurursanız Dışişleri Bakanının teklifi veçhi
le ismi geçen komisyonlardan tefrik edilecek 
•üçer arkadaştan mürekkep Geçici bir Komisyon
da müzakeresi yapılsın. 

Alâkalı komisyonlardan tefrik edilecek üçer 
kişilik azadan mürekkep geçici bir komisyon 
teşkilini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

7. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

i . —. Devlet Demiryolları ve Limanları İş
letme Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçesinde 
değişiklik yapılması hakkında Kanun tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/105) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen yok. Maddelere geçilmesini oyunuza ar-
zediyorum: Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. 
Maddelere geçilmiştir. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel 
Müdürlüğünün 1950 yılı Bütçesinde değişiklik 

yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğünün 1950 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin ili
şik cetvelde yazılı tertiplerine ceman 
(32 319 594) lira ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Arkadaşımız bölümleri oku-

[1] 39 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

dukça biraz tavakkui edeceğim, söz istiyen ol
madığı takdirde bölümün kabul edilmiş olduğu
nu arzedeceğim, teamül de böyledir. Bölümler 
hakkında söz istiyen arkadaş olursa lütfen işa
ret buyursun. 

Genel idare giderleri 

B. Lira 
4 000 3 Yolluklar 

BAŞKAN — Kaimi edilmiştir. 
5 Tüzüğüne göre ödenecek tahsi

sat, fazla mesai ve nöbet ücret
leri ile tazminatlar 23 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

6 Diğer giderleri 118 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. . 

7 Çeşitli giderler 128 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

8 Uluslararası demiryol münase
betlerinden doğan giderler 106 924 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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10 Mahkeme giderleri 10 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
15 Eski yıllar borçları 15 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

ÜMRAN NAZÎF YÎĞlTER (Konya) — 
Muhterem arkadaşlar, bir kere ekseriyetin olup 
olmadığında bendeniz mütereddidim. 

İkincisi, Başkanın, her bölüm okunduktan 
sonra söa istiyen var im? diye ayrıca sorması, 
maddelerin teker teker okunup bu şekilde ka
bul veya reddedilmesi, bizlerin de neyin kabul 
veya reddedildiğini bilmemize imkân verilme
sini rica ederim. 

BAŞKAN — Arkadaşımızın teklifleri vehle
ten yerindedir. Fakat Bütçe müzakerelerinde 
Meclisin teamülü budur ki, bölümler, okunurken 
alâkalı rakam bildirildikten sonra, bu rakam
lar teselsül ettiği ve.uzun sürdüğü için Başkan 
arkadaşların iki de bi** kollarını müteharrik bir 
makine gibi kaldırıp indirmemesi için, bir an 
tevakkuf eder ve arkadaşların söz istemediğini 
görürse bölümün kabul edilmiş olduğuna karar 
vererek neticeyi (kabul edilmiştir) şeklinde 
umumi heyetinize arzeder. Ama arzu ederseniz 
o türlü de reye koyarız. Fakat her defasında 
kabul edilip edilmediğini anlamak için kolları 
yukarı kaldırıp indirmek suretiyle sizleri taciz 
etmek istemiyoruz. Esasen teamül de böyledir. 

Arkadaşımızın bahis buyurduğu ekseriyete 
gelince: Şimdiye kadar Meclis müzakereleri de
vam ediyor ve devam etmekte bulunduğu müta-
lâasiyle ekseriyet mahfuzdur. 

Sağlık işleri giderleri 

B. Lira 
29 Tedavi giderleri 300 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Yol ve yapının bakımı genel giderleri 

37 Bakım giderleri 300 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

52 Diğer giderler 10 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

53 Muharrik ve müteharrik edevat 
ile atelyeler alâfc ve edevatının 
bakımı . 8 990 048 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

mı Ö : i 
B. 

Trafik giderleri 

Lira 

57 Yolluklar 30 600 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

60 Diğer giderler 2 750 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Gar, istasyon, ambar ve geçitler genel giderleri 

63 Geçici memur ve hizmetliler üc
reti 15 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

65 Yolluklar 36 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

68 Diğer giderler 516 750 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Tren lokomotifleri genel giderleri 

74 Yolluklar 9 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

75 Personelin diğer hakedişleri 25 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

76 Tüzüğüne göre ödenecek tahsi
sat, fazla mesai ve nöbet ücret
leriyle tazminatlar 188 000 
BAŞKAN — Kabul edil mistir. 

77 Lokomotifler giderleri 17 326 936 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Trenler genel giderleri 

80 Geçici memur ve hizmetliler üc
reti 30 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

82 Yolluklar 8 150 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir, 

83 Personelin diğer hakedişleri 80 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

84 Tüzüğüne göre ödenecek tahsi
sat, fazla mesai ve nöbet ücret
leriyle tazminatlar 281 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

85 Trenler giderleri 31 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

\ 
Manevra, genel giderleri 

90 Yolluklar 3 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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Lira 

55 250 91 Personelin diğer hakedişleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

92 Tüzüğüne göre ödenöcök tahsi
sat, fazla mesai ve nöbet ücret
leriyle tazminatlar 96 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

93 Manevra giderleri 741 780 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

I)epolar genel giderleri 

950 97 Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

98 Personelin diğer hakedişleri 130 280 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

100 Diğer giderler 32 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

101 Muharrik ve müteharrik edeva
tın bakımı ve servise hazırlama 
giderleri 1 100 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Liman işleri C4enel giderleri 

1 500 106 Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

108 Tiküğüne göre ödenecek tahsi
sat, fazla mesa^ ve nöbet ücret
leriyle tazminatlar 1 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

İ09 Diğer giderler 2 000 
BAŞKAN — Kabul edilmişti r. 

110 İşletme ve bakım giderleri 768 454 
BAŞKAN — Kabul edilmişti r. 

Servet çoğalmaları 

124 Bilinci sınıf demirbaşlarla ma
kine, tezgâh, alât, edevat ve mo-
törlerde sermaye artışları 77 136 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. • 

125 Muharrik ve müteharrik edevat 
ile diğer araçlarda sermaye ar
tışları 723 086 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu) 

İÖ51 O : 1 
ler... Etmiyenler... Madde ilişik cetveller birlik
te kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanunun gerektirdiği na
kit ihtiyacı, 4516 sayılı Kanuna istinaden çıka
rılacak bonolar hâsılı ile karşılanır, 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul «deriler... Efmfyeırler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen .. 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oyunuza arzediyo
rum. 

2. — Sivas Milletvekili İbrahim Duygun'un 
Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve AflâyÜsa ve 
Adalet Komisyonlarından kurıMtn Karma Ko
misyon raporu (3/88) [1] 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 

(Rapor okundu) 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen var 
mı?... Raporu oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Maraş Milletvekili Ahmet Baz&6gWiı*vn, 
Milletvekilliği dokunuWtMhğ^n%k fökîdfrdmast 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından kurulan Karina Ko
misyon raporu (3/86) [2] 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 

(Rapor okürtdü) 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen 
yoktur. Raporu oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Rapor kabul olunmuş
tur.? 

BAŞKAN — Birinci madddji ilişik cetvel 
ile birlikte oyıtöuza arzediyonm.. Kabul eden- ! 

[1] 31 sarılı basmayazı tutanak sonundadır. 
[2] 32 stiyitı başpvayazı iutaı/ta^in Sonundadır 
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4. — Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'-

m Milletvekilliği dokunulmazlığının, kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Ko
misyon raporu (3/89) [1] 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 

(Rapor okundu). 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen 
yoktur. Raporu oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Rapor kabul olunmuştur. 

5. — Yozgad Milletvekili Niyazi Ünal Alçı
lı'nm Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Karma 
Komisyon raporu (3/100) [2] 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 

(Rapor okundu). 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen 
yoktur. Raporu oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Rapor kabul olunmuştur. 

6. — Çorum Milletvekili Hasan Ali Vural 
ve Kars Milletvekili Abbas Çetin'in, Bâzı Suç 
ve Cezaların Affı hakkındaki 5677 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesinin Ç bendiyle 3 ncü maddesi
nin yorumlanmasına dair önergesi ve Adalet Ko
misyonu raporu (4/70) [3] 

(Burada yok sesleri). 

BAŞKAN — Bu rapordur. Önerge sahiple
rinin burada bulunup bulunmamalarına lüzum 
yoktur. 

Raporu okutuyorum. 

(Rapor okundu). 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? 
HASAN ALI VURAL (Çorum) — Söz isti

yorum. 
BAŞKAN — Buyurun! 
HASAN ALÎ VURAL (Çorum) — Muhte

rem arkadaşlar. Af Kanununun müzakeres sı
rasında mühim bir adlî hatanın önüne geçilme
si maksadiyle tarafımızdan söz istenilmişse de 

[1] 33 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
[2] 34 sayılı basmay azı tutanağın sonundadır. 
[S] 30 sayılı basmay azı tutanağın sonundadır. 

. 1951 O : 1 
I verüen yeterlik takrirleri bu talebimizin o gün 

ve ozamanda arzedilmesine mâni olmuştur. 
Efendim, Af Kanununun birinci maddesi He

yeti Aliyenizce de malûm olduğu üzere, ikinci 
maddede tadat edilen maddeler haricinde kalan 
suçlara teşmil edilmiştir. Bu ikinci maddenin 
haricinde kalan suçların ceza miktarları nihayet 
beş seneyi aşmamaktadır. 

Diğer beşinci maddede tadat edilen suçlara 
gelince: bu suçlardaki cezalar, umumiyet itiba
riyle, asgari haddi, beş seneden başlamaktadır. 
Biz üçüncü madde ile ikinci maddenin hari
cinde kalan suçları tecil ettik. Yani bu suçla
rı işliyenler, muayyen bir zaman aşımı süresi 
içinde yeniden suç işliye cek olurlarsa yine aynı 
suçun cezasını çekeceklerdir. Halbuki, katil 
veya daha ağır cezalara mütaallik hükümler, 
ikinci maddenin . (Ç) fıkrasında bahsedilen 
maddelerdeki suçları işliyenlerin cezaları, üçte 
iki, miktarında indirildiği halde bunlar tekrar 
aynı suçu işledikleri takdirde nazara alınmak üze
re bunu tecil etmedik. Bunların suçları tamamiy-

j le affediliyor. Diğer küçük cezalı suçlar tecil edi
liyor. Bunu bir hata ve yanlışlık olarak kabul 
ediyoruz. 

Binaenaleyh Kanunun tefsirinde, şayet bu 
yüksek cezalı, ağır cezalı suç işliyenler de aynı te
cile tâbi tutulursa herhalde adalete daha uygun 
bir kabul sayılır. Her nekadar komisyon rapo
runda birinci maddenin katiyetle vaziyeti tah
dit ettiğini, takyit ettiğini Adalet Komisyonu ra
porunda bildirilmektedir. Halbuki ogünkü Mec
lis haleti ruhiyesi ve vâzıı kanun olan Yüksek 
Meclisin telâkki ve düşünceleri mutlak surette bu 
Adalet Komisyonunun anladığı mânada değildir. 
Kanaatimce bunu böyle kabul ederek heyeti ali-
yenize arzediyorum. 

Sonra ikinci bir husus daha var ki, bu da hem 
tecillerin hem de indirmelerin fer'i edalara ta
allûku meselesidir. Meselâ para cezaları, emniyet 
nezareti altında bulurmak cezaları, m edem hak
lardan mahrumiyet ee?alaıi. Suçu işleyip ve ha
piste bu suçun cezasını ikmal ve intaç ettikten 
sonra çıkan bir mahkum fer'i cezasını da yine 1/3 
cekmişse, bu mahkûmun geriye kalan 2/3 mik
tarındaki fer'i cezası kaldırılmış mıdır?. Medeni 
haklarını istimal edebilecek midir ! Gerçi birinci 
maddenin ikinci fıkrasında «Bu madde hükmü 
fer'i ve mütemmim cezalarla ceza mahkûmiyet
lerinin neticelerine de şâmildir» denilmektedir. 
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Hittbuki ^smİByaıı Taporu, yalınız birimci madde 
ile vaaiyetin tttadit edildiğini beyan ediyor. Bi 
zam mhmiatomz, tan üritıed maddenin ş ümulü ha
ricinde katam attılar, yemi beşsad maddeye taal-
lftk eden «uçlardaki ceaal&r, hapis «ezası ikmal 
eâöıSIdam sgonra tterH cezaimi da üçte iki miktarı 
indirilir ve o mahkûmun medeni inakları kendili-

iğüüöen iade edilir mi, edilmez mi?. Bu kısan da ka-
ırafe&mâssee, tefsire muhtaç bir keyfiyettir. 

Bir ?ie *eteerrÜT mesabesi var. Bu mükerrirlik-
Ise iki kişi ^ywı saçu eyai zamanda işlemiştir. Bi
risi Af Kanununun neşrinden evvel «ezasını çek-
au$ î̂ e itemal etmiştir. öteki arkadaşı, ele geçme
miştir. Af Kanunu meriyete girdikten sonra ele 
geçen bu arkadaşın cezası tamamen ortadan kal
kıyor. Halbuki, diğerinin oeaası .infaz edilmiştir. 
Bu infaz edilenin cezası tekerrüre esas, diğeri-
ninki esas değil gibi bir vaziyet hâsıl oluyor. Bu 
cihetâer de müphem kalmaktadır. 

Sonra bir de, para cezalarına ait kısmı var. 
ıpara cezaları, tabiî asli ceza ile beraber affa tâ
bidir. Üçte iki cezasını çeken ve çıkan mahkûm, 
çıktıktan sonra para cezası için tekrar hapse tah
vil edilmek suretiyle yeniden hapse atıldığı bu
gün, saldığımız mektuplarla sabittir. Bu cihetin 
de halli lâzımdır. Asli ceza olan hapis cezası üç
te iki miktarında indirildiğine göre, para cezası
nın da üçte iki miktarı indirilmiş midir 1 Değil 
midir?. Tatbikatta çok yanlışlıklam mâruz kalını
yor. Bunda birçok adlî makamlar ve mahkemeler 
muhtelif içtihatlarda bulunuyorlar. Bilmiyorum, 
Temyiz içtihadı ve Adalet Bakanlığının mütalâ
aları bu ciheti tamamen karşılayacak durumda 
mıdır?. Onun için ben komisyonun verdiği rapo
ru tatminkar bulmuyorum. Bu raporun reddini 
yüksek heyetinizden rica ediyorum. Belki bu mev
zu üzerinde konuşacak arkadaşlarımız buluna
bilir. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Buyurun komisyon sözcüsü. 
ADALET ROMİBYÖMJ SÖZCÜSÜ MÜFtT 

BRKUYUMCU (Balıkesir) — Belki konuşacak 
arkadaşlar vardır, sonra söz alırım. 

BAŞKAN — Konuşacak başka arkadaş yok
tur. 

Oylarını kullanmıyan arkadaşlar lüt
fen oylarını kullansınlar. 

Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MÜFİT 

ERKUYUMCU (Balıkesir) — Muhterem arka-

.1951 O : 1 
I daşlar, arkadaşımızın tefsirini istediği Af Kanu

nunun 3 neü maddesi, tefsire muhtaç olmıya-
csk kadar açık bir hükmü ihtiva etmektedir. 
Müsaadenizle o maddeyi aynen okuyacağım. 

Madde 3 — ©ti Kanunun birinci maddesin
den îfiaylakuum Mkümlüler; Kamunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren, mahkûm olduk
ları cezanın zaman aşımı süresi içinde ve her 

i halde beş yıl zarfından aşağı haddi altı aydan 
az obmyan hürriyeti bağlayıcı cezayı müstelzim 
aynı cinsten diğer bir cürüm işledikleri takdirde 
evvelce haklarmda hükmedilmiş buhuran cezanın 
infaz edilmiyen kısmı aynen çektirilir. 

Görülüyor ki madde gayet sarihtir. Birinci 
maddesi hükmünden faydalananlar deniyor. 
Anayasa ve İçtüzük hükümlerine göre tefsir, 
vazıh olmıyraı, tereddüt ve ipham uyandı
ran kanunların yorumlanması, Meclisçe vuzuh-
landmlması demektir. Halbuki yorumu istenen 
üçüncü madde gayet sarihtir: Birimci madde 
hükmünden faydalananlar, diyar. Bu vuzuha 

r rağmen arkadaşımızın tefsir talebi kabul edilirse 
tefsir voliyle yeni bir hüküm tesis etmiş, yani 
Af Kanununu genişletmiş olacağız. Bu itibarla 
arkadaş anızın tefsir talebinin kabulüne hukukan 
imkân görmemekteyiz. Olsa, olsa arkadaşımız, 
esasta mâkul olan bu talebini, Af Kanununun 
tâdili teklifiyle huzurunuza getirir. O takdirde 
dermeyaıı ettiği mütalâalar uzun boylu münakaşa 
edilir. Yoksa gayet vazıh olan bir hükmü tefsir 

j yoliyle değiştirmeye, hukuk esasatı müsait değil-
j dir. Adalet Komisyonu bu işi bu noktadan elc-
| almış ve tefsire muhtaç olmadığı kararmi ver

miştir. 
îkmci raaddenin (Ç.) bencimin tefsiri talebine 

gelince; yüksek malûmraıuadur ki, katil fiili 
ufoiüiıi bir tabirdir. Bu tabirde katil fiili 
mutlaktır. İster tam teşebbüs olsun, ister na
kıs fteşebbüs «İsım bütün «fali cürmryeyi içine 
alır. Esasen Yüksek Mecliste Af Kanunu mü
zakere edilirken bir arkatSaşımız kalktı, bunu 
sordu ve ben de Adalet Komisyonu adına çıktım 
gerek tam, gerek nakıs olsun katil mutlaktır. 
Bunun tefrikma hukuki esasat müsait değildir 
dedim. 

•Binaenaleyh Mecliste münakaşa mevzuu ol
muştur ve Meclis zabıtlarında vardır. Bunun 
hukuku esasiye ile telifine Adalet Komisyonu 
imkân görmemiştir. Bu itibarla tefsir talebi
nin reddine oybirliğiyle karar verilmiştir. Tef-
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sir ancak Büyük Millet Meclisine ait bir hak
tır. Arkadaşımız eğer arzu ederlerse yeni bir 
teklifle huzurunuza gelir. Ozaman, demin söy
ledikleri mütalâaların varit olup olmadığı yük
sek huzurunuzda ayrıca müzakere ve münakaşa 
edilir. İçtüzüğün yoruma mütaallik maddesini 
okumaya lüzum görmüyorum. Arkadaşlar arzu 
ederlerse o maddeleri de aynen okuyayım. (Lü
zum yok sesleri). Maruzatım bundan ibarettir. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Başkan, Meclis, nisabın mevcut bulunduğu anda 
toplandıktan sonra, ekseriyet olmasa dahi yani 
eksilme olsa dahi nisabın var olduğu farzolunur 
dediler ve toplantıya devam ettiler. Fakat ar
kadaşlar, reye müracaat edilecek hususlarda ek
seriyetin mevcudiyeti şarttır. Binaenaleyh rica 
ediyorum, ekseriyet yoktur. Meclisi tatil etsin
ler; gelecek toplantıda reylerimizi izhar ederiz. 

BAŞKAN — Toplantı halinde iken ekseriyet 
mevcut olup olmadığını Riyaset Divanı takdir 
eder. Bu itibarla müzakerelerin devamında 
mahzur olmadığını arzetmiştim. Maahaza açık-
oyunuza arzettiğimiz kanun tasarısında istimal 
buyumlan reylere göre ekseriyet olmadığı ta
hakkuk etmiştir. Bu vaziyette tekrar reyi alinize 
müracaat zarureti hâsıl olmuştur ve kanun ta
sarısının gelecek Birleşimde tekrar reyinize ar-
zedilmesi icabetmektedir. Bu itibarla biraz ev
velki maruzatım Kemal özçoban arkadaşımızın 
şimdiki beyanatından ayrı bir mahiyet taşımak
taydı. 

TUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
Usul hakkında. 

BAŞKAN — Buyurun. 
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 

— Mühim bir kanun müzakeresinin sonunda - ki 
Devletin büyük bir işletmesine 33 milyon liralık 
bir tahsisat veriliyor - vaktin çok geçmemiş ol
masına rağmen Meclisimizde ekseriyetin bulun
madığı görülüyor. 

İçtüzük mucibince izinsiz olarak arka arka-
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I ya iki, üç celse Meclise devam etmiyen millet

vekillerinin isimleri Resmî Gazete ile ilân edilir. 
Şimdiye kadar bu lüzuma riayet edilmemiş 

ve keyfiyet yapılmamıştır. Bu gibi vakaların 
I tekerrür ve temadisi, bundan sonra bu lüzumun 
I yerine getirilmesini meydana koymaktadır. 

(Bravo sesleri). 
Binaenaleyh Riyaset Makamının, İçtüzük 

hükümlerine göre hareket etmesini rica ediyo
rum ve Yüksek Heyetinizden gördüğüm işaret
ler bunu tasvip eder, işrap ve ifham eder ma
hiyettedir. 

SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SITKI YIRCALI (Balıkesir) — Sayın arka

daşla!', arkadaşım Muammer Alakant 'm bir ifade • 
sinin doğurması muhtemel olan yanlış zihabı önle
mek için arzı malûmat edeceğim. İleri sürdükleri 
Tüzük hükmüne göre isim üzerine yoklama ya-

J pıldıktan sonra üç defa gelmiyenler hakkında 
inzibati ceza tatbik edilir. Çünkü Meclisin Fev
kalâde toplantısı da dâhil olmak üzere Doku
zuncu Büyük Millet Meclisi toplantısında ne 
zaman ad üzerine yoklamaya müracaat edildi ise 
burada ekseriyet bulunmuştur. Binaenaleyh id
diaları gayrivârittir. Bu hususun tasrihi benim 
için vazifeli bir arkadaşınız sıfatiyle borçtur. 
Arzederim. (Bravo sesleri). 

BAŞKAN — Efendim, açık oyunuza arzolıı-
nan Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçesinde değişik-

I lik yapılması hakkındaki tasarıya (196) arkadaş 
oy varmiştir. Nisap yoktur. Gelecek Birleşimde 
tekrar oyunuza sunacağız. 

Çokluk olmadığı bu suretle anlaşılmış bu
lunduğundan 8 Ocak 1951 Pazartesi günü saat 
15 te toplanılmak üzere Birleşime son veril
miştir. 

I Kapanma saati : 19,23 
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15. — Eskişehir Milletvekili Abidin Potuoğ-

lu'nun, 1948 - 1949 ve 1950 yıllarına ait şeker 
istihsalâtı ve stok miktarı ile maliyet fiyatları, 
prim olarak müstahsillura verilen şeker dolayı-
siyle köylüden kesilen nakliye ücreti, fabrikalar 
kantinleriyle lojmanlar, ambalaj maliyet fiyat
ları, pancar müstahsıllariyle yapılan taahhüt 
muameleleri ve fabrikalara ait traktörlerden müs-
tahsilların faydalanış şekilleri hakkındaki yazılı 
sorusuna İşletmeler Bakanı Muhlis Ete 'nin yazılı 
cevabı (6/143) 

20 . XI I . 1950 
T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 

1. Şeker fabrikalarının 1948 - 1949 yılları 
kampanyalarındaki küb ve kristal olarak şeker 
istihsalâtı ne miktardadır. Ve 1950 istihsalâtı 
ne kadar tahmin olunmaktadır? 

2. 1 Eylül 1950 tarihindeki şeker stoku ne
dir? 

3. 1948 - 1949 yıllarındaki şekerlerin mali
yet fiyatları kaç kuruştur? Ve ne gibi unsurlar
dan terekküp etmektedir Ve bu unsurların ra
kamla miktarı nedir? Ve bu yıllarda Şirkete 
kaçar kuruş kâr verilmiştir ve 1950 yılındaki 
tahminî ve takribi vaziyet nedir ? 

4. 1948 - 1949 yıllarında kampanya hesa
biyle maliyet fiyatı ile satış fiyatı arasındaki 
kanunun Devlet Maliyesine verilmesi lâzım fark
tan kilo başına kaç kuruş ve heyeti umumiyesi 
kaç milyon lira olarak intikal ettirilmiştir. Ve 
1950 yılındaki takribi vaziyet nedir? 

5. 1949 - 1950 yıllarında tecdit akçası diye 
maliyete bir kısım zam yapılmış mıdır? yapılmış 
ise bunlar nerelere ve niçin sarfedilmiştir. Ve 
hangi karara istinat ettirilmiştir? Kanuna uy
gun mudur? Ve istinat ettiği mevzuat nelerdir? 

6. Şekerin maliyet fiyatlarında tasarruf im
kânı var mıdır? Var ise miktarı nedir? Ve bu 
hususta bir teşebbüse geçilmiş midir? 

7. Prim olarak pancar müstahsıllarma 100 
kg. pancar mukbaili verilen bir kilo şekerin hiç
bir yere nakledilmediği halde nakledilmiş 
gibi gösterilerek senelerdir köylüden kesilen 
şeker nakliye ücreti hangi esasa ve hangi mev
zuata istinat edilerek kesilmiştir? Ve kesilen 
bu paraların her sene tutarı nedir? Ve kaç se
nedir kesilmektedir? Bu paralar maliyete inti
kal ettirilmiş midir? ettirilmemiş ise nerelere 
sarf olunmuştur? Ve bundan sonra yine buna de-
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i vam edilecek midir? Bu paraların kantin mas

raflarına sarf edildiği doğru mudur? 
8. Sırf beş on yüksek memurun eğlence ye

ri ve misafirhane vazifesini gören şeker fabri
kaları kantinlerinin sençlik masrafları ne ka
dardır? Ve karşılığı hangi kaynaklardn, nasıl ve 
ne miktarda temin olunmaktadır? Buralarda si-
nama ve saire gibi yapılan tesislere ne miktar 
para sarfedilmiştir? 
, 9. Fabrikalarda kaç lojman vardır. Bura
larda oturanların kaç tanesi memur ve kaç ta
nesi işçidir? Ve burada oturan memurların ma
aş ve ücretleri nedir? Bu lojmanların âzami as
gari aylık icar bedelleri kaç liradır? ve sureti 
tahsisleri nasıldır? Bir talimatnameye bağlan
mış mıdır? 

10. Bu lojmanların tamirleri, su, elektrik, 
teshin ve saire gibi masrafları işgal edenler tara
fından mı verilir, yoksa fabrika tarafından mı 
ödeniri 

11. Fabrikaya ait olan bina ve lojmanların 
inşaat ve tamirat masrafları şirket tarafından 
mı ödenir. Yoksa maliyete mi zammedilir^ Ma
liyete zammedildiği takdirde kanuni mevzuata 
uygun mudur? 

12. Şeker ambalajlarının maliyet fiyatları 
nedir Ve kaça satılmaktadır? Bunlar ne şe
kilde ve kimlere yaptırılmaktadır? İhaleleri han
gi usule tevfikan icra kılınmaktadır? * İhaleler 
miktar üzerine mi, yoksa senelik ihtiyaç olarak 
mı yapılır? Maliyet ile satış arasındaki fark ne
dir Bu fark nereye irat kaydolunur? 

13. Şeker sandıklm kaça malolmakta ve ka
ça satılmaktadır? Pahalı olmasındaki sebep ve 
âmiller nelerdir? Şeker sandıklarının malzemesi 
ve işçiliği beraber mi yoksa ayrı aym mı he
sap olunmaktadır? Kimlere ve kaça yaptırılmak
tadır 1 

14. Her sene ne miktar sandık ve ne ka
dar çuval sarf edilmektedir? 

15. 1950 yılında şeker istihlâk resminin in
dirilmesi hakkındaki kanun tasarısının tetkiki 
için kurulan Geçici Komisyonun şeker sandık
ları fiyatlarının fazla olduğunu ileri sürerek 
bunların ucuzlatılması hakkında raporuna der-
cettiği temenni üzerine ne muamele yapılmıştır? 
Sandık fiyatlarının beş liradan bu temenniden 
sonra dört liraya indirildiği doğrumudur? 

16. Komisyonca yapılan temenniyi müta-
I akip sandık başına düşürülen bir lira fiyat 
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farkı hangi çareye baş vurularak elde edilmiş
tir? Bunun mümkün olduğuna göre daha ev
vel yapılmamasının sebepleri- nelerdir? Kaç se
nedir bu fiyatla satılmakta idi? Komisyon böy
le bir temennide bulunmasa idi bu fiyatla satı
şa devam edileeek mi idi 

17. Şeker sandıklarının halen satış bedeli 
olan dört liranın dahi pahalı olduğu ve bunun 
bir istismar vasıtası olduğu söylenmekte ve daha 
ucuza mal olacağı iddia olunmaktadır. Ucuza 
yapsak 'teklifi vâki olmuş mudur? Ucuza yapmak 
kabil midir? Bunun için bir çareye tevessül olun
muş mudur? Ye nelerdir? 

18. Şeker sandıklarında, yapılan tenzilâttan 
evvel ve sonra ambalaj masrafı olarak kilo ba
sma kaç kuruş tutmaktadır. 

19. Şeker fabrikalarının âzami randımanla 
çalışması dolay isiyle üç senedir müstahsıllar ile 
yeni taahhüde girişilmemesi ve eski taahhütlerin 
azaltılması hakkında bir prensip kararı verildi
ği ve bu yüzden üç beş dönüm pancar ekip aile
sinin iaşesini temin edebilmek için günlrce fab
rika kapılarında yalvaran ve müracaat eden za
vallı köylülerin bu talepleri prensip kararına 
dayanılarak reddedildiği halde, Eskişehir Şeker 
Fabrikasında hiç müstahsil olmıyan. ve İstan
bul'da ticaretle iştigal eden ve şimdiye kadar 
pancar ekimi ile hiç alâkası bulunmıyan Adapa-
zarlı Süreyya'ya 1949 yılında Hakkı Seferoğ-
lu'ndan ki rai attırılan 200 dönüm yere pancar 
ekmesine nasıl ve niçin müsaade olunduğu ve ne
den taahhüde girildiği, Bu 200 dönüm panca
rın sürülmesi, ekilmesi ve bütün ameliyatı şe
ker fabrikasının traktör, ve sair al ât ve edevatı 
ile yapılmakta olmasında ve hattâ üç fen memu
runun bütün yıl boyunca bu işle meşgul olma
sındaki sebep ve âmiller nelerdir? 

Yukarda izah olunan prensip kararından son
ra son senelerde fabrikalarca gerek kendi arazi 
sahiplerine ve gerek icar suretiyle taahhüdü ar
tırılmış imtiyazlı kimseler var mıdır? Ve bunlar 
kimlerdir? Ektikleri pancar miktarı ne kadar
dır? 

20. Şeker Fabrikasına ait traktörlerin çift
çiye sürdükleri arazinin dekarını kaç kuruşa 
sürmüşlerdir? Bu, ne hesap üzerine yapıl
maktadır. Arazi ve şahıs farkı gözetilmekte mi
dir, yoksa mutlak olarak her yer için aynı fiyat 
mı cari olmaktadır? 
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[ Yukardaki suallerin İşletme Bakanlığınca 

vazıh olarak cevaplandırılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla ... 
Eskişehir Milletvekili 

Abidin Potuoğlu 

I Ankara, 5 . I . 1951 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
23 . XI I . 1950 - 1114/2229 sayılı yazılarına: 
1948, 1949, ve 1950 yıllarına ait şeker istih-

salâtı ve stok miktarı ile maliyet fiyatları, prim 
olarak müstahsıllara verilen şeker dolayısiyle 
köylüden kesilen nakliye ücreti, Fabrikalar kan-
tinleriyle lojmanlar, ambalaj maliyet fiyatları, 
pancar müstahsıllariyle yapılan taahhüt mua
meleleri ve fabrikalara ait traktörlerden müstah-
sılların faydalanış şekilleri hakkında Eskişehir 
Milletvekili Abidin Potuoğlu tarafından verilen 
yazılı soru önergesine Bakanlığımızca haırlanam 
cevap ilişik olarak sunulmuştur. 

Keyfiyeti üstün saygılarımla arzederim. 
İşletmeler Bakanı 

Muhlis (Ete 

Ankara, 5 . 1 . 1951 
Eskişehir Milletvekili Abidin Potuoğlu tara

fından verilen 20 . XII . 1950 tarihli yazılı so
ru önergesine cevaplar: 

1. 1948/1949 yılları kampanyalarındaki 
1948 1949 
Ton Ton 

Kristal 85 458,300 91 430,800 
Küb 32 644^150 43 419, — 

Yekûn 118 102,450 134 849,800 

1950 istihsali ise; 
Kristal Ton 98 411,900 
Küb » 39 017,950 

Yekûn 137 429,850 

Olarak tahakkuk etmiştir. 

2. 1 Eylül 1950 tarihindeki şeker stoku 
63 788,192 tondur. 

2. 1948/1949 yıllarındaki şeker maliyetleri 
ve maliyet unsurlara ile şirkete bırakılan kâr 
miktarı aşağıda arzedilmiştir. 

_ c ^ 
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1948 

Kuruş 

5. İ 
1949 

Kuruş 

Pancar bedel ve masrafları [1] 
İşletme malzemesi 
Aaffbaââpama malzeme» 
Memur, müstahdem ve işçi 
masrafları 
Muhtelif direkt masraflar 
Amortisman masrafları 
Tecdit ve ikame karşılığı 
Muhtelif endirekt masraflar 
(Malzeme, ambar, buhar, elek
trik, su, fabrika meydanı, nakil 
vasıtaları, idare masrafları, 
sosyal işler, işletme kontrolü) 

Yekûn 

41,72 
1,54 
0,15 

2,44 
4,19 
0,40 
0,00 
9,30 

42,34 
1,80 
0,14 

2,29 
5,14 
0,42 
2,32 

10,32 

59,74 64,77 
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Maliyetten tenzil edilen 

Ham şeker 
Melas 

Maliyet 

Şirkete Maliyece bırakılan 
kâr hissesi (kiloda) 

1948 
kuruş 

— 0,06 
— 0,67 

59,01 

4,35 

1949 
kuruş 

— 0,04 
— 0,70 

64,01 

2,23 

1950 yılı hesapları ancak Şubat nihayetine 
doğru kapanacağından 1950 yılı hakiki mali
yetlerini şimdiden vermeye imkân yoktur. Bu 
maliyetin 1949 yılı miktarında olacağını tahmin 
etmekteyiz. 

4. 1948 - 1949 yıllarında Maliyeye ödenen is tihlâk vergileri : 
1 9 4 8 1 9 4 9 

Kilo başına 
ödenen Tutarı 

Kilo başına 
ödenen Tutarı 

Mütehavvil Isitîhlâk Vergisi 
Munzam İstihlâk Veresi kristal (#) 

» » » » (*) 
» » » küb (*) 
» » » » (*) 

5281 sayılı Kanunun 1 ncî maddesi gereğince | 
bilançonun tasdikmdan sonra Hazineye ödenen \. 
fon J 

10,31 
23,37 

8 0 , -
50,37 
97 — 

Kristal 
Küb 

12 173 553 
4 140 591 

54 174 201 
6 033 162 

20 042 345 

7 45y4 207 

104 018 059 

11,98 
80 — 

5 0 , -
9 7 , -
7 7 , -

+ 0,46 
— 0,36 

(**) 

5. Şirketçe sabit kıymetler için her yıl nor
mal nispetler üzerinden ayrılmakta olan amor
tismanlar, bu kıymetlerin iktisap bedellerine 
istinat etmektedir Osuretle ki amortisman dev
releri kapandıkça müterakim fonlar sabit kıy
metlerin ancak iktisap bedellerine müsavi 
olmaktadır. Müterakim amortismanların ilgili 
bulundukları sabit kıymetlerin tecdit ve ikame

sini karşılıyabileeek yeterlikte bulunmaları 
esastır. Halbuki mühim bir kısmı 1939 dan ev
velki yıllarda iktisap edilmiş olan bu kıymetle
rin tecdit ve ikamelerine tahsisi gerekecek bedel
ler, iktisap değerlerine göre 'biriktirilen amor
tismanlardan kat kat fazladır. Bu fazlalık vasati 
olarak Dünya piyasalarındaki temevvüçlere 
göre üç buçuk misli nispetindedir. 

[1] Tukarki masraf anasırının p&ncar ve fabrikasyon hisseleri olarak tefrikında pancar 
hedel ve masraflarına pancar ile ilgili direkt ve endirekt masraf hisselerinin de ilâvesinden son
ra (pancarın silo maliyeti; 1948 de 48,70 kuruşa, 1949 da 50,24 kuruşa), (fabrikasyon maliyeii ise; 

1948 de 10,31, 1949 da 13,77 kuruş®) baliğ olmaktmkr. 
(* ) Sme içindeki fiyat artması dolay isiyle. 
(**) 1949 yılı kamptirtya mahsulü şekerler tamamen satılmadığından tutar miktarları katiyetle 

tahakkuk edememiştir. 

m 
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Malî bünyesindeki bu ağır kifayetsizliği gö

ren Şirket 26 . VI . 1947 tarihinde mucip sebep
lerini izah etmek suretiyle Bakanlığımıza key
fiyeti açıklamış ve bu keyfiyeti meydana getire
bilme için sabit kıymetlere ayrıca tecdit ve ika
me bedelleri üzerinden bir fon tefrikma müsa
ade edilmesi istenmiştir. Bu lüzumu Genel Mu
rakabe Heyeti Şirketin 1947 ve 1948 yılı mua
melelerine ait raporlarında bilhassa tebarüz et
tirdiklerinden, aynı yıllar İktisadi Devlet Teşek
külleri Genel Kurulları Komisyon raporlarının 
da destekleyici mütalâalarına uyarak, teklif 
edilen şekilde tecdit ve ikame fonları ayrılma
sına muvafakat edilmiş ve Şirket 1949 yılı bilan
çolarının tanziminde bu karara tevfikan normal 
amortisman devreleri kapanmış olan sabit kıy
metlere iktisap değerlerinin 3,5 misli esası üze
rinden ayrıca tecdit ve ikame karşılıkları tefrik 
etmek suretiyle bir fon tesisine başlamıştır. 

Şirketin 1949 yılı muamelâtını tetkik eden 
Maliye Bakanlığı ile Bakanlığımiz mütahassis-
ları, 1949 yılının üçüncü suale ait cevapta bil
dirilen maliyet ve kilo başına kâr masraflarının 
tesbitinde bu karışlıkları itibara almışlar ve 
Maliye Bakanlığı da ona göre muamele ifasını 
kabul etmiştir. 

1949 yılında ayrılan tecdit ve ikame karşı
lıkları için kilo şeker maliyetine 2.30 kuruş isa
bet etmektedir. 

Tesisine başlanmış olan bu fon her hangi 
diğer bir maksada sarfedilmiş değildir. Ve bil
hassa 25 sene hayat devresi geçirmiş olan Alpul-
lu ve Uşak fabrikalarının lüzumu halinde ma-
kina ve tesislerinin tecdidine matuf olarak mah
fuz tutulmaktadır. 

6. Şeker maliyetlerini terkip eden anasırın 
tetkikmdan da anlaşılacağı veçhile, 1948 yılında 
kiloda 59,01 kuruş şeker maliyetinin pancar 
hissesi 48,70 kuruş, fabrikasyon hissesi 10,31 
kuruştur, 1949 yılında ise, kiloda 64,01 kuruş 
maliyetin 50,24 kuruşu pancar ve 13,77 kuruş 
fabrikasyon hissesidir. 

1937 ve 1938 yıllarmin maliyetlerinde ise : 
1937 1938 

Pancar 7,65 7,96 
Fabrikasyon 12,80 15,16 

Yekûn 20,45 23,12 
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I olarak terekküp etmiştir. Bu tahlilden görüle

ceği veçhile, seneler imtidadmca şeker maliyet
lerinin en mühim unsurunu pancar maliyeti 
teşkil etmektedir. Fabrikasyon masraflarında 
ise, işçilik ücretleri ve malzeme endekslerinin 
çok değişmiş olmasına rağmen kilo başına şeker 
maliyetine isabet eden hisselerde , mühim bir 
fark meyrana gelmemiştir. Bu netice şeker ma
liyetlerinde tasarruf temininin ancak pancar 
unsuru hissesini indirmekle mümkün olabilece
ğini göstermektedir. 

7. Prim olarak pancar müstahsılına verilen 
şekerlerin her yıl İşletmeler Bakanlığınca tesbit 
edilen muayyen bir kısmı aynen; bir kısmı da 
nakden verilmektedir. 

Aynen verilen şekerler köylünün ayağına ka
dar götürüldüğü için fabrikalardan mahallerine 
kadar ihtiyar edilen masraflara mukabil çiftçi
den yine işletmeler Bakanlığınca tesbit edilen ki
lo başına bir miktar tahsil edilmektedir. 

Nakden ödenen şeker primlerinde ise : 

1. İstihlâk Vergisi şirketçe ödenerek ambar
larında satılmeaya kadar ayrıca muhafaza edi
len şekerler için ödedikleri faizler, 

2. Ambarlarımızda tutulan bu şekerler için 
ihtiyar edilen ambar masrafları, 

3. Bu şekerlerin satış masrafları. 
Şirket tarafından ihtiyar edilmekte, bunun 

için de yine her yıl İşletmeler Bakanlığının ten
sip ettiği kilo başına bir masraf karşılığı tahsil 
edilmekte idi. 

Her iki kısma ait bu miktarlar ve kaç sene-
denberi kesilmekte olduğu aşağıki rakamlarda be
lirtilmiştir. : 

a) Aynen verilen şeker primlerinde : 

Yapılan Çiftçiden tahsil edilen masraf 
masraf karşılığı 

1942 28 067 Tahsilat yoktur. 
1943 50 089 » > 
1944 43 576 161 385 Kiloya 10 kuruş 
1945 31 148 118 525 » 5 » 
1946 14 212 79 967 » 5 » 
1947 24 307 47 549 » 2 » 
1948 10 836 16 618 » 2 » 
1949 12 489 19 825 » 2 » 
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b) Nakden ödenen şeker primlerinde : 

1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

Şirketin şeker masraflarına geçmiş- j 
tir. Hesaplarda tahsisen tefrik ya
pılmıştır. 

Netice itibariyle hakiki masraflarla çiftçi
den tahsil olunan miktarlar arasındaki fark
lar bilançoya ve dolayısiyle Hazineye intikal et
mektedir. Prim olarak pancar müstahsıllarma 
aynen ve nakden ödenen sekerler için _ şirketçe 
ihtiyar edilen masraflar mukabilide İşletme
ler Bakanlığının her yıl tensibiyle kilo başına 
alınan karşılıklar arasıdaki farkların her han
gi bir maksada tahsisi, hassaten hesapları tama
men ayrı tutulan kantin masraflarına sarfedil-
diği iddiası ne idari, ne de hesabi bakımdan 
katî surette varit olamaz, bu hesaplar ve mas
raflar her yıl Maliye ve İşletmeler Bakanlıkla
rının tetkikmdan, Başbakanlık Genel Murakabe 
Heyetinin de murakabesinden geçtiği için ta-
hassül eden farkların her hangi bir suretle ma
tuflarından başka hesaplara intikal ettirilmele
rine fiilen imkân yoktur. 

Şirket fedakârlık yaparak 1950 yılından iti
baren nakden ödenen şeker primleri için yine 
Bakanlığımızın tensibiyle çiftçiden hiçbir mas
raf karşılığı almamaktadır. 

8. Fabrikalarımızdaki kantinler, sırf beş 
on yüksek memurun eğlence yeri ve misafirha
ne vazifesi görmek üzere değil, memleketimiz 
ve bütün dünyadaki mümasillerinde olduğu gi
bi işletmelerdeki büyük küçük bütün memur, 
hizmeti! ve işçilerin yemek ve toplantı yerleri 
olarak müsavi haklarla faydalanmaları için te
sis edilmiştir. Aynt zamanda işletmelerimiz men
supları zaruri ihtiyaçlarını bu kantinlerden 
temin etmektedirler. 

Her yıl murakabe heyetinin de esaslı suret
te tetkik etmekte olduğu kantin masrafları için 
şirketçe 1950 yılından itibaren muayyen bir 
sermaye tahsis edilmiş ve hâsıl olan gelirlerden 
mütevellit farkların, tahsis edilen sermaye için 
şirketin ödediği nispette faiz yüzdesinden faz-

Çiftçiden tahsil edilen masraf karşılığı 

13 768 
91 656 

352 211 
181 795 

. 193 259 
78 663 

122 505 
144 735 

Kiloya 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

10 
10 
10 
5 
5 
2 
2 
2 

Kuruş 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

lasının gelecek yıl muamelelerinde mensupları
mız lehine indirilmek suretiyle muameleye tâbi 
tutulması kararı alınmıştır. 

Kantinler bünyesine dâhil lokanta, gazino, 
satış mağazası, sinema, fırın ve ahırların, bina, 
demirbaş ve tesislerine yatırılmış olan paralar 
yekûnu 485 110, 79 lira tutmaktadır. Fabrika
larımız için birer içtimai tesis mahiyetinde olan 
kantinlerde 1948 yılında 129 955, 06 lira, 1949 
yılında da 135 495, 69 lira sarfedilmiştir. Buna 
mukabil elde edilen kantin gelirleri ile bu mas
raflar tamamen karşılandıktan maada ayrıca 
1948 yılında 15 788 liralık, 1949 yılında da 
33 402 liralık gelir fazlası hâsıl olmuştur ki, bu 
farklar ilgili yıllar bilançolarında şirket kârla
rına intikal ettirilmiştir. Bundan evvelki yıllar
da hâsıl olan kantin kârlarından müterakim 
162 244 lira da 1948 yılı bilançomuzda ayrıca 
şirket kârlarına nakledilmiş bulunmaktadır. 
Bu suretle kantin tesisleri gelirlerinden hâsıl oları 
fonlarla kendi kendini idare eder mahiyettedir. 

9. Fabrikalarımızdaki lojman adedi şu su
retle terekküp etmektedir 

Alpullu 
Eskişehir 
Turhal 
Uşak 

Yekûn 
Bu lojmanlardan: 

Meı 

Alpullu Fabrikasında 
Eskişehir » 
Turhal » 
Uşak » 

• 187 
48 

243 
94 

572 

nur Hizmetli 

56 24 
35 
60 38 
50 14 

îşçi 

107 
13 

145 
30 

Ceman 201 76 295 

— 67 — 
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ikamet etmektedir. Bunlarda oturan memurla
rın aylıkları ekseriyet itibariyle aşağı derece
lerde olmak üzere 875 ile 175 lira arasında te-
halüf etmektedir. 

Lojmanlardan kira adiyle her hangi bir be
del alınmamakta olup sadece yapılan tamir ve 
bakım masrafları karşılığı olarak oda adedine 
göre 22,5 lira ile 3 Mra arasında ve aylık bordrola
rından tevkif edilen bıc bedel alınmaktadır. Ev
lerin ekseriyeti işçi ve hizmetliler tarafından 
işgal edilmekte ve bunlar da küçük ücretli ol
duğuna göre aşağı nispette tamir, bakım mas
raflarından istifade edenler en ziyade bu kit
leyi teşkil etmektedir. 

Lojmanların kimler tarafından hangi kade
me ile ne şekilde ve ne gibi masraf karşılığı 
ödemek suretiyle mensuplarının ikametine tah-
sis edileceğini gösteren bir talimatname, mura
kabe heyetinin de talebine tevfikan şirketçe 
tanzim edilmektedir. 

10. Lojmanların tamir, bakım masraflarına 
mukabil, yukarda arzedildiği veçhile, ikamet eden 
memur, hizmetli ve işçilerden her ay muyyen 
bedeller tahsil edilmektedir. Kullanma suyu pa
rası olarak hiçbir ücret alınmamakta, yalnız 
elektrik ve teshin masrafları kendileri tarafın
dan yapılmaktadır. 

11. Fabrikaya ait olan bina ve lojmanların 
inşaat ve tamirat masrfaları, - lojmanların tamir 
masrafları karşılığında 9 numaralı cevabımızda 
bildirildiği veçhile oturanlardan muayyen be
deller alınmak suretiyle - tabiatiyle Şirket tara
fından ödenir ve bunlardan fabrikaya ait olan 
inşaat masrafları sabit kıymet bedellerine tami
rat masrafları da şeker istihsal maliyetlerine in
ikas ettirilir. Şirketin hesapları ve her yılın is
tihsal maliyetlerini terkip eden anasır Maliye 
ve işletmeler Bakanlıkları mütehassıslarının müş
terek tetkikmdan geçtikten sonra, Şirketçe bı
rakılacak kâr hissesi ve İstihlâk Vergisi nispet
leri maliyece tesbit edildiğinden, bu arada fab
rikaların tamir masrafları da tetkik mevzuu 
edilmektedir. Aynı zamanda Başbakanlık Mura
kabe Heyeti de her yıl diğer masraflarımız ara
sında bu masrafları da murakabe etmektedir. 
Fabrikaların tamir masrafları şeker fabrikasyo
nunda gayet tabiî ve zaruri bir maliyet unsuru 
teşkil eder. 

2. — Şeker ambalajlarının maliyetleri ile Ba
kanlığımızın tasvibine iktiran eden satış fiyat-
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i l an aşağıda gösterilmiştir: 

Maliyet fiyatları vasati Satış fiyatları 
Kristal şe- Küb şe- Kristal şe- Küb şe

ker çuvalı ker sandığı ker çuvalı ker sandığı 
T. L. T. L. T. L. T. L. 

1948 2,33-2,40 4,02-4,14 2,5 3.— 
1949 2,37-2,38 4,02-4,98 2,75 3.-5.— 

24 . VT . 1950 tarihinden itibaren şeker san
dıklarının satış fiyatları yine Bakanlığımızın 
tasvibi ile ve şeker fiyatlarında yapılan indirme 
ile birlikte tatbikimi geçilmek üzere 4. - ya in
dirilmiştir. 

Bu durumagöre: 
1948 yılında çuval satışlarından 515 000 lira kâr 
1948 » sandık » 552 000 » zarar 
1949 .:» çuval » 333 731 » kâr 
1949 » sandık » 276 453 .» zarar 
hâsıl olmuştur ki, kâr ve zarar farkları az çok 
birbirini telâfi etmekte ve netice itibariyle kü
çük bir bakiye kalmaktadır, bu da 1948 de za
rar olarak 36 313.-, 1949 da da kâr olarak 57 277 
lira kâr ve zarar hesaplarımıza intikal etmiştir. 

Ambalaj ihtiyacının temininde daima önü
müzdeki yıl için kifayetli bulunma esasından 

hareket edilmekte ve iş programlarımızda derpiş 
edilen istihsal hadlerine göre ambalaj ihtiyaç
ları tesbit edilerek çuval ve sandık siparişleri 
ona göre toptan yapılmaktadır. Çuval sipariş
leri 1948 - 1949 yıllarında Hindistan'dan Tür
kiye'ye ayrılan kota dâhilinde doğrudan doğru
ya menşedeki firmalardan serbest ticari yollarla 
ve Hükümetimizden döviz müsaadesi almak su
retiyle temin edilmiştir. Bu muameleye Hindis
tan'daki Kalküte Ticaret Ataşeliği de delâlet et
miştir. 

Sandık siparişlerine gelince; onlar da yin« 
senelik ihtiyaç miktarı itibariyle kısmen Orman 
Umum Müdürlüğünden, kısmen de memleket 
dahilindeki d î | e r firmalarla hariçten tedarik 
edilmektelir. Hariçten ve memleket dahilindeki 
firmalardan mubayaalar muhtelif yerlerden 
fiyat teklifleri alınmak ve eu i <üsait teklif y&-
pana ticari usullerle teminat nittka'bîli ihale edil
mek suretiyle yapdmaktad.r. 

13. Şeker sandıklarının kaça mal olduğu 
ve kaça satıldığı yukarıki cevabımızda arzedil-
miştir. Bu sandıkların 1948 1M9 yılında Or
man Umum Müdürlüğünün Orn;an işletmelerin
den tedarik bedeli 335 kakıştın- lr$49 yılmâa 

08 — 
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hariç firmalara sipariş edilen sandıklar da
ha /aşağı fiyatla cif. istanbul 262,50 kuruştan 
temin edilmiştir. Şeker sındıkları yukarda 
izah edildiği veçhile paket halinde alınmakta 
nlup nakliye, çivi, tel, kâğıt, çakma masraf ve 
işçiliği de ilâve edilmek suretiyle yukarıki vasa
t i bedellere mal olmaktadır. 

14. Her seme sarfedilen çuval ve sandık 
miktarları kristal ve küp istihsal hadlerine gö
re tehalüf etmektedir. 

Bu suretle; 
1948 yılında 857 108 çuval, 384 259 sandık 
1949 yılında 918 184 çuval, 462 996 sandık 

sarf edilmiştir. 
15. Sandık satış fiyatlarının 5..- den 4. - de 

indirilmesi ve bu indirmenin çekeı fiyatlarında 
yapılacak indirme ile birlikte tatbikma geçil
mesi şirketin 19 . VI . 1950 tarihli ve 7201 nu
maralı mektubu ile Bakanlığımızın tasvibine 
arzedilerek muvafakatimiz alınmıştır. İndirme 
teklifi doğrudan doğruya şirket tarafından ne
şet ettiğine göre, bunun geçici komisyon rapo
rundaki temenniye istinaden yapılmış olduğu 
mülâhazasının varit .olmıyacuğ] mütalâasında-
yız. Zira şirket tarafından yapılan teklif, 1950 
de memleket dahilindeki bir firmaya 200 000 
sandı'ğm İstanbul teslimi 219 kunışa ve ayrıca 
90 000 sandığın da 238 kuruşa sipariş edilerek 
vasati maliyetin düşünüebilmis olmasına istinat 
etmektedir. 

Kaldı ki, sandık bedellerindeki bu indirme 
ile birlikte tatbik edilmiş olan şeker fiyatı in
dirmesine ait 3/11427 sayılı Bakanlar Kurulu 
kararı 24 . VI . 1950 tarihinde kabul edildiği
ne, ve ayni mevzua ait 5 . VII . 1950 tarihli 
ve 5667 sayılı Kanunla gerekçesinin Millet 
Meclisine sevkı tarihi 30 . VI . 1950 ve bu hu
sustaki 1/28 sayılı Geçici Komisyon raporu ta
rihi de 4 . VII . 1950 olduğuna göre, sandık 
bedellerinde indirme teşebbüsünün Geçici Ko-
rmsyon raporundaki temenniden sonra yapıl
madığı açıkça tebarüz eder. 

16. Sandık satış fiyatlarının bir lira indi
rilmesi teklifi, sandık tedarikinde yukarda bil
dirilen düşük maliyetin Şirketçe temini neti
cesinde yapılmıştır. Bu keyfiyet ancak 1950 
yılında tahakkuk edebildiğine göre, daha ev
vel bir indirme yapılması mümkün olamazdı. 
Şirketin teklifi komisyonun temennisi ile il-
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gili olmadığı için daha düşük bir sandık ma
liyeti elde edilince eski satış fiyatında devam 
etmek de bahis konusu olamazdı. 

17. 1951 yılı ihtiyaçları için dahilî firma
lardan yapılan sorgulara cevaben alınan tek
lifler de en müsait fiyat veren bir firmaya 
beheri İstanbul teslimi 254 k u r t l a 450 bin san
dık sipariş edilmiş ve Orman Umum Müdürlü
ğüne de ayni fiyata yakın bir fiyatla teslimat 
yapabildiği takdirde bir miktar sipariş verile
bileceği bildirilmiştir. Ancak bu aşağı fiyatla 
siparişler 1951 yılı küb istihsalinin ambalajın
da kullanılabilecek ve büyük bir kısmının 1952 
yılında satışı yapılacaktır. Bu takdirde elde 
edilecek daha düşük sandık maliyetine nazaran 
satış fiyatlarında da bir miktar indirilme ya
pılması ancak 1952 yılından itibaren mümkün 
olabilir. Zira o azmana kadar satılacak küb şe
keri ambalajlarının bugünkü maliyet vasatileri 
üzerinden hesaplanmasına zaruret vardır. 

Ambalaj satışları Şirket için hiçbir suretle 
bir istismar vasıtası teşkil edemez. Zira yukarda 
arzedildiği veçhile bu satışlardan hâsıl olan za
rar veya kârlar netice itibariyle doğrudan doğ
ruya İstihlâk Vergisine ve dolayısiyle Hazine
ye intikal ettiğine göre istismar mülâhazası an
cak Hazineyi istihdaf edebilir. Buna mukabil 
Hazine aleyhine zararlı ambalaj satılması da 
bahis konusu olamıyaeağı aşikârdır. Bu mevzu
da Şirketin gayesi malûm olduğuna göre yakın 
fiyatlarla satış bedelleri tesbit ederek ne Hazi
nenin ve ne de halkın zararına meydan verme
mektir. 

18. Bir sandığa 50 kilo şeker konduğuna 
göre, tenzilâttan evvel kilo başına 10 kuruş ve 
tenzilâttan sonra 8 kuruş isabet etmektedir. 

19. a - Olağanüstü zaruretler karşısında, âza
mi şeker istihsali gayesi ile halen yapılmakta olan 
pancar ekimi, fabrikalarımızı normal iklim şart
ları altında elde edilecek mahsulden bir kısmv 
nın işlenmemesi tehlikesi ile karşı karsıya birak-
makta, buna mukabil yeniden pancar ekme ta
lepleri de seneden seneye artmaktadır. Bu du
rumu ehemmiyetle nazar1 dikkata alan Şirket 
keyfiyeti 22 . XI . 1949 tarih ve Z. 1/6 - 3/11561 
sayılı mektupla Bakanlığımıza bildirmiş ve buna 
göre şimdiye kadar havai hâdiseler veya mü
navebe zaruretleri haricinde devamlı olarak pan
car ekmekte bulunan köylerin taahhütlerinde 

69 r-
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bir azaltma yapmamakla beraber 1950 Ekim yı
lından itibaren, hiç pancar ekmemiş veya yu
karda mâruz sebepler dışında pancar ziraatın
dan vazgeçmiş köylerden pancar taahhüdü al
mamayı ve iş programlarımız hadleri dâhilinde 
kalmayı zaruri görmüştür. Bu yıl da ayni ko
nuda 25 . XI I . 1950 tarihli ve 15218 sayılı 
mektupla Bakanlığımıza müracaatta bulunul
muş olup, bilhassa pancar rekoltemizin Alpullu 
Bölgesindeki kuraklığa rağmen geçen senekin-
den 32 000 ton fazlasiyle tahakkuk etmesi kar
şısında, sureti katiyede yeni taahhütlere giri
şilmesi konusunun işletme emniyetini koruma 
bakımından ehemmiyeti o nispette artmış bulun
maktadır 

b) Eskişehir fabrikamızca yukarda mâruz 
prensip kararı haricinde Adapazarlı Süreyya 
Kalabay'a ne re'sen pancar • ektirilmiş, ne de 
tarla kiralamasına tavassut edilmiştir. 

Ancak bu şahsın, ötedenberi pancar çiftçimiz 
olan ve 1948, 1949 yıllarında su baskınları dola-
yısiyle Kıranharmanı Köyünde olduğu gibi iki 
sene pancar ekememiş bulunan Hakkı Saferoğ-
lu'nun şirketle akdettiği 3404 sayılı Mukavelenin 
28 sıra numarasmdaki taahhüdüne ortak olarak 
katıldığı şirket kayıtlarının tetkikinden anla
şılmıştır. 

ötedenberi çiftçilerimizden pancar taahhüt
leri alınırken, bunların gerek malî zaruretlerle 
ve gerek teknik alât ve vasıtalarını tekemmül 
ettirmek gayesiyle kendilerine bir veya bir kaç 
ortak temin etmeleri şirketçe mahzurlu mütalâa 
edilmemekte ve bu gibi müracaatlar daima kabul 
edilegelmiş bulunmaktadır. 

O. — 1. Hakkı Seferoğlu ve ortağının tarla 
sürüm ve hazırlıkları için, şirketçe hiçbir vasıta 
tahsis edilmemiştir. Bütün çiftçilerimizle oldu
ğu gibi ekim şirketimiz merdane ve mibzerleri ile 
yapılmıştır. 

2. Pancarın bütün çapa ve tekleme işleri ke
za Hakkı Seferoğlu ve ortağı tarafından yarpıl-
mış ve Şirketçe herhangi bir müdahalede bulu
nulmamıştır. 

3. Mütaahhit Haziran ve Temmuz ayı için
de Neşet Yazıcıoğlu ile bir anlaşma yapmış ve 
kendilerine kira ile tarla sulamayı taahhüt et
miştir. 18 gün kadar sulama işinde çalıştıktan 
sonra bu işi yarıda bırakarak terketmesi ve tarla 
sahibinin pancarı ile alâkadar olmaması üerine, 
•o zamana kadar mütaahhide verilmiş olan gübre 
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{ avansı ve sair şirket alacaklarının emniyet altına 

alınabilmesi için bölgece buraya müdahaleye za
ruret görülmüş ve fabrikadan getirtilen bir mo-
törle 24 Temmuzdan itibaren sulamaya başla
nılmıştır. Bu hususun temini için de makinist 
yevmiyesi, motor kirası, sarfedilen akaryakıt 
ve işçi ücretleri olarak tahakkuk ettirilen para 
mütaahhidin zimmetine geçirilmiştir. Esasen 
teşkilâtımızca yapılan bu sulama keyfiyeti de 
Seferoğluna inhisar eden imtiyazlı bir muamele 
mahiyetinde olmayıp mümasil hallerde şirketin 
menfaatlerinin korunması gayesiyle ayni şekil
de tevessül edilegelen bir tedbirdir. 

Keza söküm ve sevkıyat zamanında da mü
taahhit alâkadar olmadığından bölgece müda
haleye lüzum görülmüş ve nam ve hesaplarına 
işçi ve vasıta tedarik edilerek çalıştırılmak su
retiyle pancarları fabrikaya sevkettirilmiş ve 
bu işlerin başarılabilmcsi için yevmiyesi müta
ahhit hesabına olmak üzere muvakkat bir ekici 
çavuşu iş başında bulundurularak, bölge şefli-
ğince de kontrol edilmiştir. Neticede bütün bu 

| hesaplar mütaahhidin pancar alacağından tah
sil edilmiş bulunmakta olup, söküm zamanında 
fabrika talimatı gereğince sökümünü bizzat 
yapmıyan çiftçilere kısmen de malî külfet tah
mili bakımından cezai bir mahiyet arzeden bu 
hareket tarzımız mevcut pancar mukaveleleri
mizin verdiği bir yetkinin tatbikindan ibarettir 
ve sökümde taallül gösteren bütün çiftçilere 
tatbik edilegelmektedh*. Pancar yetiştirmede 
gösterdiği bu alâkasızlık dolayısiyle de Hakkı 
Seferoğlu ile 1951 yılı için pancar mukavelesi 
aktedilmemiştir. 

d) Yukarda arzolunduğu veçhile mevcut 
prensip kararma aykırı ve bölgelere tahsis edi
len kontenjanlar haricinde pancar ektirilmedi-
ğini ve mukavillerimiz arasında imtiyazlı bir 
zümre bulunmadığını arzederiz. 

20. Şirket, pancar sahaları dahilindeki çift
çilerin vasıtalarının kifayetsizliği yüzünden 
faydalananı adıkları arazilerini daha geniş ölçü
de müstahsil duruma sokabilmelerini temin ga
yesiyle, Marshall Plânına göre satın aldığı ağır 
tank traktörleri ile gerek pulluk altındaki çift
çi arazilerinin derin nadas ve gerek yeni açıla
cak mera ve çayır giLi sahalarının sürüm işle
rini yapmayı düşünmüş ve bu maksatla masraf
lara karşılık tahakkuk edecek maliyet üzerin-

I den çiftçiden dönüm başına bir bedel almak su-
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retiyle 195C yılında faaliyete geçmiş bulunmak- | la çalışılmaktadır. 
tadır. 

Bu işlere karşılık olarak çiftçiden alınacak 
ücretin hesabında, müfredatı aşağıda gösteril
diği veçhile, şeker şirketince yıllardan beri ay
nı tip ve kudretteki traktörlerle yapılan dene
me ve tatbikat neticelerine istinat edilmiştir. 

Kurak aylarda 30 - 35 santim derinlikte ya
pılan nadaslarla, teknik sebepler yüzünden sat
hi yapılması icabeden çayır ve mera açmaların
da maliyet bakımından. bir fark bulunmadığı 
gibi, şahıslar arasında hususi bir tefrik yapıl
mamakta ve dört fabrikamızda da aynı şartlar-

I - Traktör ve pulluğun yekûn bedelinden 26 000 X % 20 amortisman 
karşılığı 

II - Traktör ve pulluğun yekûn bedelinden 26 000 X % 12 tamir ve 
bakım masraf karşılığı 

III - Faizler: 

Sürme ve 

işletmeler Bakani 
Muhlis Ete 

açma1 işlerine karşılık alınacak üc-
retin hesaplanma şekli 

1. Traktör 
2. Pulluk 

Yekûn 

Fatura 
bedeli 

T.L. 

19 100 
5 400 

Nakliye ve di- Yekûn 
ğer masraflar bedeli 

T.L. T.L. 

900 20 000 
600 6 000 

26 000 

1. Sene: 
Sermaye faizi 

Marshall faizi 

2. Sene: 
Sermaye faizi 

Marshall faizi 
3. Sene: 
Sermaye faizi 

Marshall faizi 

4. Sene: 
Sermaye faizi 

Marshall faizi 

5. Sene: 
Sermaye faizi 

Marshall faizi 

26 000.— nm peşin ödenen % 37,5 = 9 750 
9 750.— mn % 6,5 faizi 

26 000.— nm bakiye borcu % 62,5 = 16 250 
16 250.— nin % 2,5 faizi 

26 000.— nm ödenen % 40 = 10 400.— 
10 400.— mn % 6,5 faizi 
26 000.— nm bakiye borcu % 60 = 15 600.— 

26 000.— mn ödenen % 55 = 14 300.— 
14 300.— mn % 6,5 faizi 
26 000.— nm bakiye borcu % 45 = 11 700.— 
11 700.— nm % 2,5 faizi 

26 000.— nm ödenen % 70 = 18 200.— 
18 200.— nm % 6,5 faizi 
26 000.— mn bakiye borcu % 30 = 7 800.— 

7 800.— nin % 2,5 faizi 

26 000.— nm ödenen % 85 = 22 100.— 
22 100.— nin % 6,5 faizi 
26 000.— nm bakiye borcu % 15 = 3 900 

3 900.— nm % 2,5 faizi 

Beş senelik faizler yekûnu 

Bir seneye isabet eden faiz 6 240:5= 
IV - Sarf edilecek mazot: Günde 90 Kg, X 100 gün X 24 kş. = 
V - Sarfedilecek yağ: Günde 6 Kg. X 100 gün X 55 kş. 

VI - Traktör şoförünün aylığı: 300.— X 12 ay = 
— 71 — 

5 200.— 

3 120.— 

633,75 

406,25 

676.— 
390.— 

929,50 

292,50 

1 183.— 

195.— 

5 200.- -

3 120.-

1 436,50 

97,50 

6 240.— 

1 248 
2 160 

330 
3 600 
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VII - Traktör başşoförünün aylığından beher traktöre isabet edecek hisse (6 trak

tör çalışıyorsa) 500.— X 12 ay 
1 000. 

Yekûn 16 658.— 

Bir dönüme isabet eden 16 658.— 

100 gün X 40 dönüm 
4,16 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçesinde değişiklik yapıl
ması hakkındaki tasarıya verilen oyların sonucu 

(Verilen oylarda çokluk hâsıl olmamıştir.) 

AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Kerman 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
Salih Torfillî 
Ahmed Veziroğlu 
Gazi Yiğitbaşı 

AMASYA 
Hâmit Koray 

ANKARA 
Ömer Bilen 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Osman Talât îltekin 
Seyfi Kurtbek 

ANTALYA 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Esat Budakoğlu 
Muzaffer Emiroğlu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

A?.ık Milletvekillikleri 

487 
196 
196 

0 
0 

274 
17 

[Kabul edenler] 
1 Müfit Erkuyumcu 

Enver Güreli 
Ali Fahri işeri 
Arif Kalıpsızoğlu 
Yahya Pelvan 
Sıtkı Yırcalı 

BİLECİK 
Ismal A§km 
Keşşaf Mehmet Kurkut 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Okçuoğhı 

BOLU 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mahmut Güçbilmez 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Selim Herkmen 
Mithat San 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar | 

1 Emin Kalafat 
ÇORUH 

Mecit Bumin 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Şevki Gürses 
Hüseyin Ortakcıoğlu 
Hasan Ali Vural 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Fikret Karabudak 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Mehmet Enginün 
Cemal Köprülü 

ELÂZIĞ 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Fehmi Çobanoğlu 
Bahadır D ülger | 

i Mustafa Zeren 
ESKİŞEHİR 

Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 

GAZİANTEB 
Galip Kmoğlu 
Süleyman Kuranel 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 
Tahsin İnanç 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbun 

HATAY 
Abdürrahman Melek 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Halil Atalay 
Salih înankur 
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feef ik Koraltan» 
İSTANBUL 

Enver Adakan 
Ahmet Hamdi Başar 
Bedri Nedim Göknil 
Fuad Köprülü 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Celâl Türfegeldi 
Andre Vahram Bayar 

İZMİR 
Cihad Baban 
Behzat Bilgin 
Muhittin Enener 
Osman Kagani 
Halil özyörük, 
Ekrem. Hajrri Üstün-
dağ 

KABS 
Fevzi- Aktajj 
LâtiSfAküzüm 
Sırn„Atöfi% 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çiştim 
Veyis Koçulu 
Esat Oktay 
Tezer T&şJöEan 

KASTAMONU 
Galip Beniz 
Fahri: Heçecioğlu 
Ahmet Keskin 
Muzaffer Ali Müfcto 
Hayri Töstmoğlu 

KAYflEBl 
Fikri Apaydın 
îsmail Berkıok 
Kâmil Gündeş, 
Mehmet özdemir, 
Yusuf Ziya Turgut 

AFYON KARAKtflAJ 
Abdullah Güler 
Ali îhsm< Sâ])is 
Avni TM* 

AORl 
Kasım Küfeyi 
Halia öztürkı ( t ) 
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KIRKJıABELl 

Şefik Bgfay 

Osman Böliikba<p 
Halil Sezai Erkut 

KOGAEU 
Ekrera Aüoaii 

I Salih Kiftteifflfflghı 
İYeredoğ, Kişioğlu 
İLûtfi Tokoftu 
! Hüsnü Türkand 
; Mehmet 'S£Uma$ 

KONYA 
| Kemal Ataman. 
! Hidayet Aydmer 
î Ömer Rıza» Doğrul 
i Ali Rıza Eroan 
İ Tank Kozbek. 
! Himmet, ölçmen 
Murad Ali Ülgeıı 
Ümran Na»f Yiğiter 

KÜTAHYA 
Necdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Asım Gündüz 
Ahmet Kavuaeu 
Remzi* H»f*fey 

MAEAEYA? 
Hüseyin Doğan 
Meta»©* Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
Mehmet Kartal 
Mehmet Kulu 
Abdülladir özbay 
Lûtfi Sayman 
Şefik Tugay 

MANÎSA 
Muhlis Tömay 

MARAŞ 
Nedim ökman 
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MARDİN 

Abdürrahjaan Bü^ar 
Mehmet KâmiL Boran 
Abdülkajdir Kajav 
Kemal Türkoğiu, 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
Nuri özsan. 

NİĞDK 
Hadi Arıbaş, 
Necip Bilge 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit* Efeor. 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORDU 
Refet Aksoy 
Feyzi Boztepe 
Naşit Firat 
Zeki Mesut Sezer 
Atıf Tonaloğkı. 

İzzet Akçal 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Mörgil 

SAMSUTT 
Naci Berkman 
TevfBj.îleri 
Muhittin Ozkefeli 
Ferid Tüzel 
Şükrü Üîûçay 
Hadi Üzer 

mm 
Mehmet Daim Sttalp 
Şefik Türkdöğtm 
Cemil'Yârdim 

SÎNOB 
Cevdet Kerim Incedâyı 
Nuri Seutoğlu 

Celâl Yardımcı 
AMASYA 

Kemal Eren 
İsmet Q]$&£* 
Cevdet, Togpa 

ANKARA 
Salâhaddin ÂdU 

hatılmtyanlan] • 
Sadri Maksuda Arsal. 
Muhlis Bâyramoğlü 
SalâljAttin, Benli 
Dağıstan Bnıerbay 
Hamdi Fûlgurlu. 
Osman Şevkî Çiçekd££ 
Mümtaz Faik Fenjk 
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Server Somancuoğİu 
SİVAS 

İlhan Dizdar 
Halil İmre 

TEKİRDAĞ 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Ahmet Gürkan 
Halûk, Ökeren 
Muzaffer Öhal 
Mustafa özdemir 

TRABZON 
Naci Atiuğ 

| Faik Ahmed Barutçu 
j Saffet Başjımar 
• Cemal Reşit Eyüboğlu 
| Süleyman. Fehmi KA-
; laycıoğlu 
Tevfik Koral 
Hamdi Orfcbn 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın 

URFA-
Necdet Ajgaşal 

VAKT 
Ferid Melea 

Y0Z8AD 
Niyazi Ünal Aletli 
Avni Doğan1 

FaikE¥baş> 
Fuat Nizatteğf* 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer alâ-
kant 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Ali Rıza İftcealemdar-
oğlu 
Rîfât Sİvîşoğhr 

AbdulTah- Getlftbğlu 
Hâmid Şevket tice 
Talât T b f f t t 
Fuad Seyhtur-
Cevdet Söydaü 

ANTANTA 
Fatin M a l û m 
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Nazifi Şerif Nabel 
Akif Sarıoğlu 
İbrahim Suba§ı 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Namık Gedik 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Muharrem Tuncay 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 
Salâhattin İnan (î.) 

BOLÜ 
Mithat Dayıoğlu 
İhsan Gülez 
Kâmil Kozak 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan (Bakan) 
Eaif Aybar 
Selîm Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Hulusi Köymen (Baş
kan V.) 
Halûk Şaman 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Bedi Enüstün 
Nihat lyriboz (Bakan) 
İhsan Karasioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Abbas Gigin 

I Mesud Güney 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Baha Koldaş 
Saip özer 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Hüsnü Akşit 

I Ali Çobanoğlu 
Mustafa Gülcügil 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Kemal Aktuğ 
Yusuf Azizoğlu 

I M. Remzi Bucak 
I Mustafa Ekinci 

Nâzım önen 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Rükneddin Nasuhioğlu 
(Bakan) 
Hasan Osma 

ELÂZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç (t.) 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Said Başak 
Rıfkı Salim Burçak 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Kemal ZeytinoŞlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih İnal 
Ali Ocak 
Cevdet San 

Salâhattin Ünlü (î.) 
GİRESUN 

Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Doğan Köymen 
Arif Hikmet Pamukoglu 
Adnan Tüfekçioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (î.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Aziz Koksal 
Celâl Ramaızanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
İhsan Altmel 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
(Bşk. V.) 
Salih Fuaıd Keçeci 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Ahmet Topçu 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver (î.) 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide edib Adıvar 
Mehmet Aldemir 
Avni Başman 

Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Necdet Incekara 
Vasfi Menteş 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Zühtü Hilmi Velibeşe 
(Bakan) 

KARS 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Tahsin Coşkan 
Sait Kantarel 
Şükrü Kerimzade 
Rifat Taşkın 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Ali Rıza Kılıçkaie 
İbrahim Kirazoğlu 
Suad Hayri Urgüblü 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil (1.) 
Fikret Filiz (1.) 
Sıtkı Pekkip 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
-Mümtaz Kavaleıoğlu 
Saim önhon 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Rifat Alabay 
Ziya Barlas 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Ziyad Ebüzziya 
Saffet Gürol 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Besim Besin 
Hakkı Gedik 
Ahmet İhsan Gürsoy 
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Süleyman Süruri Nasuh-| 
oğlu 
İhsan Şerif özgen ( t .Ü. ) | 

MALATYA 
Esat Doğan 
İsmet İnönü 
Nuri Ocakcıoğlu 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu (Bakan) 
Semi Ergin 
Refik Şevket İnce (Ba
kan) 
Faruk İlker 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaosman-| 
oğlu (Bakan) 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Nafiz Körez 
Sudi Mıhcıoğlu 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver (1.) 
Kâzım Taşkent 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
(1.) 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi öksüz 
Mazhar özsoy 
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Rıza Erten 
Cevdet öztürk 
Aziz Uras 

1 MUĞLA 
Cemal Hünal (1.) 

1 Zeyyat Mandalinei 
Nadir Nadi 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kıhçlar 

NİĞDE 
Fahri Köşkeroğlu 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Yusuf Ziya Ortaç 
Hamdi Şarlan 

RÎZE 
Osman Kavrakoğlu 
Zeki Rıza Sporel 

M A HITMTf%T 
SAMSUN 

Haşim Alişan 
İsmail Işın 
Firuz Kesim 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 

1 Tevfik Coşkun 

[Açık Millet 
Aydın 
Balıkesir 
Bilecik 
Bursa 
Çanakkale 
Denizli 
Eskişehir 
Gümüşane 
İstanbul 
İzmir 
Kırşehir 
Muğla 
Sivas 
Zonguldak 

. 1951 0 : 1 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serçe 
Sinan Tekelioğlu (1.) 
Cezmi Türk 

SttRD 
Baki Erden 

StNOB 
Ali Şükrü Şavlı 
Muhit Tümerkan 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
İbrahim Duygun 
Şevki Eeevit 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Sedat Zeki ö r s 
Bahattin Taner 
Hüseyin Yüksel 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 
Şevket Mocan 

TOKAD 
Sıtkı Atanç 
Zihni Betil 
Fevzi Çubuk 

vekillikleri] 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

Hamdi Koyutürk 
Nuri Turgut Topcoğlu 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Mahmut Goloğlu 
Hasan Saka 
Mustafa Reşit Tarak-
çıoğlu 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hasan Remzi Kulu 

URFA 
Feridun Ayalp 
Ömer Cevheri 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğl 

VAN 
İzzet Akın 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Yusuf Karslıoğlu (I.) 
Hâşim Tathoğlu (1.) 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Suat Başol 
Cemal Kıpçak 
Avni Yurdabayrak 
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T, B. M. M. Bastmevi 



S. Sayısı: 30 
Çorum Milletvekili Hasan Ali Vural ve Kars Milletvekili Abbas 
Çetin'in, Bâzı Suç ve Cezaların Affı hakkındaki 5677 sayılı Ka
nunun ikinci maddesinin (ç) bendi ile üçüncü maddesinin yorum

lanmasına dair önergesi ve Adalet Komisyonu raporu (4 /70 ) 

Yüksek Başkanlığa 

1. Af Kanununun ikinci maddesinin şümulü haricinde kalan suçlar birinci madde gereğince 
affa tâbi olup üçüncü madde hükmüne tevfikan da tecil edildiği kabul edilmiştir. Bu vaziyete göre 
tecil keyfiyeti cezanın tamamı affa uğrıyan suçlara münhasır kalmaktadır. 

Halbuki ikinci maddenin şümulü dâhilinde bulunan suçların üçte iki miktarı indirildiğine göre 
üçüncü maddede mevzuubahis olan ertelemenin indirme suçuna şümulü olup olmadığı tefsire muh
taç bir durum arzetmektedir bu hususun tavzihini. 

2. Af Kanununun ikinci maddesinin bilhassa Ç bendine taallûk eden suçlar ölüm fiiline temas 
etmekte olup teşebbüs ve nakıs teşebbüs fiilleri zikredilmediğine göre tatbikatta teşebbüse temas 
edilmediğinden dolayı yanlışlık yapılmak ihtimali kuvvetle .melhuz olduğundan bu hususun da tavzi
hini arzederim. 

Kars Milletvekili Çorum Milletvekili 
Abbas Ali Çetin Hasan Ali Vural 

Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu . I 27 . XII . 1950 

Esas No. 4/70 
Karar No. 11 

Yüksek Başkanlığa 

Çorum Milletvekili Hasan Ali Vural ve Kars 
Milletvekili Abbas Çetin'in bâzı suç ve cezala
rın affı hakkındaki 5677 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin Ç bendi ile 3 ncü maddesinin yo
rumlanmasına dair önergeleri Komisyonumuza 
havale edilmekle teklif sahiplerinden Abbas 
Çetin ve Adalet Bakanlığı temsilcisi hazır ol
dukları halde incelendi. 

5677 sayılı bâzı suç ve cezaların affı hak
kındaki kanunun 3 ncü maddesinde (bu kanu
nun 1 nci maddesinden faydalanan hükümlüler 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
mahkûm oldukları cezanın zaman aşımı süresi 
içinde ve her halde 5 yıl zarfında aşağı haddi 
6 aydan az olmıyan hürriyeti bağlayıcı aynı 
cinsten diğer bir cürüm işledikleri takdirde 
evvelce haklarında hükmedilmiş bulunan ceza

nın infaz edilmiyen kısmı aynen çektirilir) de
nilmektedir. 

Bu maddedeki tecil hükmü 1 nci madde hük
münden faydalanan hükümlülere münhasırdır. 
Gerek bu maddede ve gerekse kanunun diğer 
maddelerinde 2 nci madde hükmünden faydala
nan hükümlülerin de sözü geçen tecil hükmün
den istifade edebileceklerine dair her hangi bir 
kayıt ve sarahat olmadığına göre yorumu iste
nilen 3 ncü madde hükmü vazıh olup tefsire 
muhtaç bulunmamaktadır. 

Ayni kanunun 2 nci maddesinin «Ç» işaretli 
bendinin tefsiri talebine gelince, kanunun 2 nci 
maddesinin ölüm fiillerine mütaallik bulunan 
«Ç» işaretli bendinin tefsiri isteği de yerinde 
görülmemiştir. Çünkü mezkûr bentte ölüm fiil
lerinden teşebbüsü tam veya nakıs tefriki ya-



- â -
pıİmaksızm sureti mutlakada bahsedilmiştir. 
ölüm fiili tâbirinin tam ve nakıs teşebbüsleri 
de içine almakta olmasına ve kanun hükmünün 
başka bir şekilde anlaşılmasına imkân bulun
mamasına nazaran bahsi geçen ve açık hüküm
le r i ihtiva eden bendin de tefsire muhtaç bu
lunmadığına oy birliği ile karar verilmiştir. 

Kamutayın yüce tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Ankara 

O. T. Ut ekin 
Amasya 
/ . Olgaç 

Sözcü 
Balıkesir 

M. Erkuyumcu 
Ankara 

O. Ş. Çiçekdağ 

Kâtip 
Balıkesir 
V. Asena 

Ankara 
H. Ş. İnce 

Çoruh 
'M. Güney. 

Elâzığ 
H. A. Töney 

İstanbul 
A. Moshos 

Çankırı 
C. Boynuk 

Edirne 
M. Enginün 
Gazianteb 
G. Kmoğlu 

Kars 
Abbas Çetin 

İmzada bulunamadı 
Kütahya Mardin 

8. 8. Nasuhoğlu İM. K. Boran 
Seyhan Yozgad 

S. iSerçe N. Ü. AlcıU 

Çorum 
H. Ortahcıoğlu 

Erzurum 
E. Karan 

Kars 
L. Aküzüm 

Konya 
M. Obuz 

Samsun 
F. Tüzel 

* • » 

(S. Sayısı : 30 ) 



S. Sayısı: 31 
Sivas Milletvekili İbrahim Duygun'un Milletvekilliği dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 

Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 
(3 /88 ) 

r. c. 
Başbakanlık 22 .IX . 1950 

Yazı İşleri ve Sicil Müdürlüğü 
özel No. 6/2 - 3560 

Büyük MültMeclisi Yüksek Başkanlığına 
Teknik işlere tahsis edilen Sivas 17 plâka numaralı kamyonun tamiri işinde vâki yolsuzluğa iş

tirakten sanık P. T. T. eski Fen Müfettişi İbrahim Duygun'un Milletvekilliğine seçilmiş olmasına 
binaen hakkında Anayasanın 17 nei maddesine' göre gereken kararın virilmesinin Danıştayca is
tenildiğine dair Ulaştırma Bakanlığından alınan 1 . IX . 1950 tarih ve 13163 sayılı tezkere örne
ği ile soruşturma dosyası ve Danıştay İkinci Dairesinin buna mütedair 23 . VI . 1950 gün ve 
2488/3444 sayılı Kararının bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

Ulaştırma Bakanlığının 1 . IX . 1950 tarih ve 13163 sayılı tezkeresi örneğidir. 

Başbakanlık Yüksek Katma 

Teknik işlere tahsis edilen Sivas 17 plâka numaralı kamyonun tamiri işinde vâki yolsuzluğa iş
tirakten sanık P. T. T. eski Fen Müfettişi (hâlen Sivas Milletvekili) İbrahim Duygun ve arkadaş
ları hakkındaki soruşturma dosyasiyle Danıştay ikinci dairesinin, buna mütedair 23 . VI . 1950 
günlü ve 2488/3444 sayılı kararı - ek listesinde yazılı bulunduğu veçhile - doksan bir parçadan 
ibaret ve ilişik olarak sunulmuştur. 

İbrahim Duygun'un, Danıştayın konusu edilen kararında açıklandığı üzere, Kamutayın kararı ol
madıkça sanık olarak yargılanamıyacağı, Anayasanın 17 nci maddesinde tasrih edilmiş bulunduğu 
için, adı geçen hakkında takibat yapılabilmesini teminen, Büyük Millet Meclisinden ya Milletvekil
liği dokunulmazlığının kaldırıldığına veya bahis mevzuu takibatın dönem sonuna bırakıldığına da
ir karar alınarak Danıştaya tevdii gerektiğinden, muktazi kararın istihsaline ve ilişiklerin iadesine 
mütaallik muamelenin ifasına yüksek müsaadeler ini saygı ile arzederim. 

Ulaştrma Bakanı 
S. Kurtbek 
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Anayasa ve Adalet komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Anayasa ve Adalet 'Komis
yonlarından kurulan Kar

ma Komisyon 
Esas No. 3/88 

Karar No. 3 

27 . XII. 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Teknik işlere tahsis edilen Sivas 17 plâka nu
maralı kamyonun tamiri işinde vâki yolsuzluğa 
iştirakinden dolayı suçlu sanılan Sivas Milletve
kili İbrahim Duygun'un Milletvekilliği dokunul
mazlığının kaldırılması hakkındaki Başbakanlığın 
6/3510 sayı ve 22 . I X . 1950 tarihli yazısiyle ili
şiği dosya, Karma Komisyonumuza havale edil
mekle konunun incelenmesi ve sonuca göre rapo
runun yazılması için içtüzüğün 178 nci madde
si gereğince ad çekme suretiyle ayrılan Hazırla
ma Komisyonuna tevdi edilmişti. 

Bu komisyon tarafından yapılan inceleme so
nunda hazırlanan rapor ve konuya ait dosya Kar
ma Komisyonumuzca da incelenip görüşüldükten 
sonra, adı geçen ibrahim Duygun'a isnat olunan 
suç Anayasanın 12 ve 27 nci maddelerinde yazılı 
suçların dışında kaldığı anlaşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenen kovuşturma ve 
yargılamanın içtüzüğün 180 nci maddesi gereğin
ce dönem sonuna bırakılmasına oy birliğiyle ka
rar verildi. 

Kamutayın yüce tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
kurulan Karma Komisyon Başkanı 

istanbul 
F. H. Demirelli 

Sözcü 
Konya 

K. Alabay 
Ağrı 

(J. Yardımcı 
Ankara 
R. Eren 
Balıkesir 
V. Asena 
Çoruh 

M. Güney 
Edirne 

M. Enginim 
Erzurum 
E. Karan 
istanbul 

M. Benker 
Kars 

8. Atalay 
Kütahya 

S. 8. Nasuhoğlu 
Samsun 
F. Tüzel 
Sivas 

/ . Dizdar 
Yozgad 

N. V. Alçılı 

Kâtip 
içel 

H. Fırat 
Amasya 
/ . Olgaç 

Ankara 
H. Ş. İnce 

Bingöl 
F. F. Düşünsel 

Çorum 
/ / . Ortakçıoğlu 

Elâzığ 
H. A. Yön ey 

Erzurum 
M. Yazıcı 
istanbul 
A. Bloshos 

Konya 
T. Kozbek 

Manisa 
M. Tümay 
Seyhan 
8. Serçe 
Tekirdağ 

/. Hakkı Akyüz 

Afyon K. 
K. Özçoban 

Ankara 
O. Ş. Çiçekdağ 

Balıkesir 
M. Erkuyumcu 

Çankırı 
C. Boynuk 

Diyarbakır 
F. Alpiskender 

Erzincan 
8. Sağıroğlu 
Gazianteb 

G. Kınoğlu 
Kars 

L. Aküzüm 
Konya 

M. Obuz 
Mardin 

M. K. Boran 
Sivas 

E. Damalı 
Tokad 

H. lökeren 
Zonguldak 

Y. M. Alakant 

(S. Sayısı : 31 ) 



S. Sayısı: 32 
Maraş Milletvekili Ahmet Bozdağ'm Milletvekilliği dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu (3 /86 ) 

T. C. 
Başbakanlık 2 . X . 1950 

Yazı İşleri ve Sicü Müdürlüğü 
özel No. 6/2 - 3786, 6 - 3637 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Pazarcık Kaymakam refiki İskender Sait'i tahkir ettiği iddia olunan Maraş Milletvekili Ahmet 
Bozdağ hakkında Anayasanın 17 nci maddesi hükümleri dairesinde gereken karar verilmek üzere 
Adalet Bakanlığından alman 14. I X . 1950 tarih ve 124/354 sayılı tezkere örneği ile eklerinin bağlı 
olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

• 

Adalet Bakanlığının 14/9/1950 tarih ve 124/354 sayılı tezkeresi örneğidir. 

i Yüksek Başkanlığa 

Maraş Milletvekili Ahmet Bozdağ tarafından tahkir edildiğinden bahisle hakkında takibat icrası 
talebini havi Pazarcık Kaymakam refiki iskender Salt imzasiyle o yer sulh ceza yargıçlığına veri
len 24/8/1950 tarihli şahsi dâva dilekçesi üzerine, aleyhine suç isnat olunan şahsın Milletvekili bu
lunması hasebiyle hakkında duruşma yapılabilmek için Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırıl
ması icabetmekte olduğu, Pazarcık Sulh Ceza Yargıçlığının işarına atfen Maraş C. Savcılığından 
bildirilmiştir. 

Sözü geçen şikâyet dilekçesiyle Pazarcık Sulh Ceza Yargıçlığının 24/8/1950 tarihli yazısı, Ana
yasanın 17 nci maddesi hükümleri dairesinde gereken işlemin yapılması için bağlı olarak yüksek hu
zurlarına sunulmuştur. 

Adalet Bakanı 
H. özyörük 
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Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Anayasa ve Adalet Komisyonların

dan kurulan Karma Komisyon 
Esas No. 3/86 
Karar No. 1 

27 . XII . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Pazarcık Kaymakam refiki iskender Sait 'i 
tahkir ettiğinden dolayı suçlu sanılan Maraş 
Milletvekili Ahmet Bozdağ'm Milletvekilliği 
dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki Baş
bakanlığın 6/3637 sayı ve 2 . X . 1950 tarihli 
yazısiyle ilişiği dosya, Karma Komisyonumuza 
havale edilmekle konunun incelenmesi ve sonu
ca göre raporunun yazılması için, içtüzük'ün 178 
nci maddesi gereğince ad çekme suretiyle ayrı
lan Hazırlama Komisyonuna tevdi edilmişti. 

Bu komisyon tarafından yapılan inceleme 
sonunda hazırlanan rapor ve konuya ait dosya 
Karma Komisyonumuzca da incelenip görüşül
dükten sonra adı geçen Ahmet Bozdağ'a isnat 
olunan suç Anayasanın 12 ve 27 nci maddelerin
de yazılı suçların dışında kaldığı anlaşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenilen kovuşturma 
ve yargılamanın Içtüzük'ün 180 nci maddesi ge
reğince dönem sonuna bırakılmasına oy birli
ğiyle karar verildi. 

Kamutayın yüce tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
kurulan Karma Komisyon Başkanı 

istanbul 
F. H. DemirelU 

Sözcü 
Konya 

R. Aldbay 
Ağrı 

C. Yardımcı 
Ankara 
B. Eren 
Balıkesir 
V. Asena 
Çoruh 

M. Güney 
Edirne 

M. Enginün 
Erzurum 
E. Karan 
istanbul 

M. Benker 
Kars 

8. At alay 
Kütahya 

S. S. Nasuhoğlu 
Samsun 
F. Tüzel 
Sivas 

/. Dizdar 
Yozgad 

N. Ü. Alçılı 

Kâtip 
içel 

H. Fırat 
Amasya 
/ . Olgaç 

Ankara 
/ / . §. İnce 

Bingöl 
F. F. Düşünsel 

Çorum 
H. Ortakcıoğlu 

Elâzığ 
H. A. Yöney 

Erzurum 
M. Yazıcı 
istanbul 
A. Moshos 

Konya 
T. Kozbek 

Manisa 
M. Tümay 
Seyhan 
8. Serçe 
Tekirdağ 

/ . Hakkı Akyüz 

Afyon K. 
K. özçooan 

Ankara 
O. §. Çiçekdağ 

Balıkesir 
M. Erkuyumcu 

Çankırı 
C. Boynuk 

Diyarbakır 
F. Alpiskender 

Erzincan 
8. Sağıroğlu 
Gazianteb 

G. Kınoğlu 
Kars 

L. Aküzüm 
Konya 

M. Oluz 
Mardin 

M. K. Boran 
. Sivas 

E. Damalı 
Tokad 

H. ökeren 
Zonguldak 

Y. M. Alakant 

(S. Sayısı : 32 ) 



S. Sayısı: 33 
Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan'ın Milletvekilliği dokunulmaz-
lığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 

Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 
(3/89) 

Başbakanlık • ^ ^•'• » v ' *•" " ^-*"'V 5,' *? *" 
y<w* /jîert ve Sicü Müdürlüğü ~ 5 . X . 1950 

Özel No. 6/2-3645, 6-3638 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Kasaba içinde ruhsatsız silâh taşıdığı ve kavgada silâh teşhirine teşebbüs ettiği ihbar olunan 
Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan hakkında Anayasanın 17 nci maddesi hükümleri dairesinde 
gereken karar verilmek üzere Adalet Bakanlığından alman 8 . IX . 1950 tarih* ve 120/342 sayılı 
tezkere örneği ile eklerinin bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. V ' 

Başbakan 
A. Menderes 

f 
Adalet Bakanlığının 8 . IX . 1950 tarih ve 120/342 sayılı tezkeresi örneğidir. 

Yüksek Başbakanlığa 

Tekirdağ C. Savcılığından alınann 14 . VIII . 1950 tarihli yazıda : 
Kasaba içinde ruhsatsız silâh taşıdığı ve kavgada silâh teşhirine* teşebbüs ettiği ihbar, olunan 

Tekirdağ Milletvekili Şevket Mocan hakkında kovuşturma yapılmak üzere Milletvekilliği doku
nulmazlığının kaldırılması talebedilmiştir. 

Zikrolunan olaylara dair adı geçen, savcılıktan gönderilen soruşturma kâğıtları bağlı olarak su
nulmuş ̂ olduğundan, Anayasanın 17 nci maddesi hükümleri dairesinde gereken işlemin yapılmasın* 
müsaade buyrulmasmı saygılarımla rica ederim. 

Adalet Bakanı 
H. özyörük 
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ve Adalet Komisyonlarından Kurulan Karma Komisyon raporu 

T.B.M.M. 
Anayasa ve Adalet Komis

yonlarımdan Kurulan 
Karma Komisyon 
Esas No. 3/89 
Karar No. 2 

27 .XII .1950 

Yüksek Başkanlığa 

Kasaba içinde ruhsatsız silâh taşıdığından 
ve kavgada silâh teşhirine teşebbüs ettiğinden 
dolayı suçlu sanılan Tekirdağ Milletvekili Şev
ket Mocan'ın Milletvekilliği dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkındaki Başbakanlığın 6/3638 
sayı ve 2 . X . 1950 tarihli yazısiyle ilişiği dos
ya, Karma Kamusyonumuza havale edilmekle 
konunun incelenmesi ve sonuca göre raporunun 
yazılması için, İçtüzük'ün 178 nci maddesi ge
reğince ad çekme suretiyle ayrılan Hazırlama 
Komisyonuna tevdi edilmişti. 

Bu komisyon tarafından yapılan inceleme 
sonunda hazırlanan rapor ve konuya ait dosya 
Karma Komisyonumuzca da incelenip görüşül
dükten sonra, adı geçen Şevket Mocan'a isnat 
olunan suç Anayasanın 12 ve 27 nci maddele
rinde yazılı suçların dışında kaldığı anlaşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenilen kovuşturma 
ve yargılanmanın Içtüğük'ün 180 nci maddesi 
gereğince Dönem sonuna bırakılmasına oy bir
liğiyle karar verildi. 
••*.:;fİSamutaym yüce tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
kurulan Karma Komisyon Başkam 

İstanbul 
F. E. DemirelU 

Sözcü 
Konya 

B. Alabay 
Ağrı 

€. Yardımcı 
Ankara 
R. Eren 
Balıkesir; 
V. Asena 
Çoruh 

Kâtip 
İçel 

H. Fırat 
Amasya 
/ . Olgaç 

Ankara 
H. Ş. İnce 

Bingöl 
F. F. Düşünsel 

Çorum 
M. Güney H. Ortakcıoğlu 

Edirna 
M. Enginün 
Erzurum 
E. Karan 
İstanbul 
M. Benker 

Kars 
8. Atalay 

Kütahya 
8. S. Nasuhoğl 

Samsun 
F. Tüzel 
Sivas 

/. Dizdar 
Yozgad 

Elâzığ 
H. A. Yöney 
Erzurum 
M. Yazıç% 
İstanbul 
A. Moshos 

Konya 
T. Kozbek 

Manisa 
,u M. Tümay 

Seyhan 
8, Serçe 
Tekirdağ 

/. Hakkı Akyüz 

Afyon K. 
K. özçoban 

Ankara 
0. Ş. Çiçekdağ 

Balıkesir 
M. Erkuyumcu 

Çankırı 
C. Boynuk 

Diyarbakır 
F. Alpiskender 

Erzincan 
8. Sağıroğlu 
Gazianteb 

0. Kınoğlu 
Kars 

L. Aküzüm 
Konya 

M. Obuz 
Mardin 

M. K. Boran 
Sivas 

E. Damalı 
Tokad 

H. ökeren 
Zonguldak 

N. Ü. Alcıh T. M. Alakant 
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S. Sayısı: 34 
Yozgad Milletvekili Niyazi Ünal Alcılı'nın Milletvekilliği dokunul
mazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 

ve Adalet Komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 
(3/100) 

T. C. 
Başbakanlık 

Yazı İşleri ve Sicü Müdürlüğü 2 . XI . 1950 
özel No. 4183, 6/3883 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

5671 ve 5672 sayılı Kanunlara göre yapılan muhtar ve ihtiyar heyetleri seçimlerinde, 5545 
sayılı Kanunun 51 ve 55 nci maddelerine aykırı olarak resimli propaganda ilânları dağıttığı ih. 
bar olunan Yozgad Milletvekili Niyazi Ünal hakkında Anayasanın 17 nci maddesi hükümleri da
iresinde gereken karar verilmek üzere Adalet Bakanlığından alman 13 . X . 1950 tarih ve 129/318 
sayılı tezkere örneği ile eklerinin bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

Adalet Bakanlığının (Ceza işleri Umum Müdürlüğü) 13 . X . 1950 tarih ve 129/318 
sayılı tezkeresi örneğidir. < 

Yüksek Başbakanlığa 

Yozgad C. Savcılığından alman 4 . IX . 1950 gün ve 598 sayılı yazıda : 
5671 ve 5672 sayılı kanunlara göre yapılan muhtar ve ihtiyar heyetleri seçimlerinde 5545 sav 

yılı Kanunun 51 ve 55 nci maddederine aykırı olarak resimli propaganda ilânları dağıttığı ihbar olu
nan Yozgad Milletvekili Niyazi Ünal hakkında Kovuşturma yapılabilmek için Milletvekilliği doku
nulmazlığının kaldırılması talep edilmiştir. 

Yozgad C. Savcılığının sözü geçen yazısı örneğiyle bu husustaki soruşturma kâğıtları, Anaya
sama 17 nci maddesi hükümleri dairesinde gereken işlemin yapılmasi için birlikte Yüksek huzur-
ferma sunulur. 

1 Adalet Bakanı 
* , . * *'. . .' * J5T. öttyöruk 



Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Kaıma Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 

kurulan Karma Komisyon 
Esas No. 3/100 

Karar No. 4 
Yüksek Başkanlığa 

5671 ve 5672 sayılı kanunlara göre muhtar 
ve ihtiyar heyetleri seçimlerinde, 5545 sayılı 
Kanunun 51 ve 55 nci maddelerine aykırı ola
rak resimli propaganda ilânları dağıttığından 
dolayı suçlu sanılan Yozgad Milletvekili Niya
zi Ünal Alçılı'nm Milletvekilliği dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkındaki Başbakanlığın 
6/3883 sayı ve 2 . XI . 1950 tarihli yazısiyle ili
şiği dosya, Karma Komisyonumuza havale edil
mekle konunun incelenmesi ve sonuca göre ra
porunun yazılması için, İçtüzük'ün 178 nci 
maddesi gereğince ad çekme suretiyle ayrılan 
Hazırlama Komisyonuna tevdi edilmişti. 

Bu komisyon tarafından yapılan inceleme 
sonunda hazırlanan rapor ve konuya ait dosya 
Karma Komisyonumuzca da incelenip görüşül
dükten sonra, adı geçen Niyazi Ünal Alçılı'ya 
isnat olunan suçun Anayasanın 12 ve 27 nci 
maddelerinde yazılı suçların dışında kaldığı 
anlaşıldı. 

Bu itibarla yapılmak istenilen kovuşturma 
ve yargılamanın İçtüzük'ün 180 nci maddesi 
gereğince dönem sonuna bırakılmasına oy bir
liğiyle karar verildi. 

Kamutayın yüce tasvibine arzolımmak üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
kurulan Karma Komisyon Başkanı 

îstanbul 
F. H. DemirelM 

Sözcü 
.Konya 

R. Alabay 

Ağrı 
C. Yardımcı 

Ankara 
R. Eren 

27 . XII . 1950 

Balıkesir 
V. Asena 
Çoruh 

M. Güney 
Edirne 

M. Enginim 

Erzurum 
E. Karan 
İstanbul 

M. Benker 

Kars 
S. Atalay 

Kütahya 
S. S. Nasuhoğlu 

Samsun 
F. Tüzel 
Sivas 

/ . Dizdar 
Yozgad 

N. Ü. AîctU 

Kâtip 
İçel 

H. Fırat 

Amasya 
I. Olgaç 

Ankara 
H. Ş. ince 

Bingöl 
F. F. Düşünsel 

Çorum 
H. Ortakçıoğlu 

Elâzığ 
H. A. Yöney 

Erzurum 
M. Yazıcı 
İstanbul 

A. Moshos 

Konya 
T. Kozbek 

Afyon K. 
K. özçoban 

Ankara 
O. §. Çicekdağ 

Balıkesir 
M. Erkuyumcu 

Çankırı 
C. Boynuk 

Diyarbakır 
F. Alpiskender 

Erzincan 
S. Sağıroğlu 

Gazianteb 
G. Kmoğlu 

Kars 
L. Aküzüm 

Konya 
M. Obuz 

Manisa 
M. Tümay 
Seyhan 
S. Serçe 

Tekirdağ 
/, Hakkı Akyüz 

Mardin 
M. K. Boran 

Sivas 
E. Damak 

Tçkad 
H. Okeren 

Zonguldak 
Y. M. Alakant 

mmm 
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S. Sayısı: 39 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1950 
yılı Bütçesinde değişiklik yapılması hakkında Kanun tasarısı ve 

Bütçe Komisyonu raporu (1 /105) 

T. C. 
Başbakanlık 15 XII . 1950 

Muamelât Genel Müdürüğü 
Teknik Müdürüğü 

Sayı: 71/1684, 6/4389 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1950 yılı Bütçesine dair ol. n 
5556 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkında Ulaştırma Bakanlığınca hazır.,:?ıan ve Bakan
lar Kurulunca 13 . XI I . .950 4nrihide Yüksek Meclise sunulması kararlarınla*>. Kanun tasarı
sının gerekçe ve ilişikleriy t bi Mkte sunulmuş olduğunu saygılarımla ar /ederim. 

Başbakan 
ı A. Menderes 

Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme Genel Müdürlüğünün 1950 yılı Bütçesine dair olan 
5556 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkındaki Kanun tasarı ..um gerekçesi 

Devlet Demiryolları ve L i m a n ı n işletme Genel Müdürlüğünün 1950 yılı Bütçesi, hini tanzi
minde mevcut ve malûm olan durum nazara alınarak takdim kılınmıştı. Bütçenin meriyete gir
mesinden sonra 1949 yılında tahakkuk eden giderlerden - bölüm ve maddele:- mün-sebetiyle aşağı
da arzedilen izahat ıneyanmda da görüleceği veçhile - 15 086 900 lira g :bi mühim bir kısmının 
1950 yılı Bütçesine intikal >'?tığı görülmüş ve bu vaziyet 1950 ihtiyaçları içıu kn'nıl buyurul'in 
ödeneklerin bu miktar nispetinde azalmasını intaç eylemiştir. Gerek bum J te lc is i ve gerekse 
1950 yılında beliren ihtiyaçlarla beraber noksan olduğu anlaşılan ödeneklerin sene sonuna kadar 
ihtiyaca kifayet edebilecek miktarlara iblâğı için Kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

Birinci madde: İstenilen ek ödeneklerin taallûk ettiği tertiplerle sebebleri berveçhi âtidir-. 
B. M. 

3 2 Geçici görev yolluğu: 
İdare avukatlarının, İdare leh ve aleyhine açılmış ve açılacak olan dâvaların takibi 
maksadı ile muhtelif mahallere azimetleri gerekmekte olup bu maksatla 1950 yılı büt
çesine konulmuş bulunan ödeneğin tamamen sarf edilmiş bulunması yüzünden dâvala
rın takipsiz kalmaması ve binnetice idarenin gıyabında çıkacak hükümler sebebi ile 
bir zarara uğratılmaması için dört bin liraya lüzum görülmektedir. 

5 2 Fazla mesai ve nöbet ücretleri: ' " ' ' 
İdare barem kanunlarında değişiklik yapan 5616 sayılı Kanun münasebetiyle Devlet 
Demiryolları ve Limanları işletme Genel Müdürlüğüne mensup bilûmum memur, hiz
metli ve işçilerin fişlerinin yegâne tetkiki ile bu kanunun gerektirdiği intibak işlemle
rinin yapılması, Cenup Demiryollarından intikal eden altı yüzü mütecaviz memura ye-



niden fiş açılması ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı hakkındaki 5434 sayılı Ka
nun hükümleri dairesinde İşçiler Emekli Sandığı ile Türkiye Cumhuriyeti Emekti 
Sandığına dâhil personel fişlerinin tefriki ve yeni sandıklara devri, kıdem tablolaıııan 
hazırlanması gibi munzam ve mesai saatleri içinde yapılması gayrikabil işlerin ikmali 
için mesai saatleri dışında ve tadil günlerinde çalıştırılan altmış dört memurun hake-
dişlerinin tediyesi için elli beş bin liralık ek ödeneğe ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

3 öteberi giderleri : 
önceleri idarenin, muhtelif resmî daireler namına tahakkuk eden ve Maliye Bakanlığı 
Merkez Muhasebeciliğinden tahsil edilen alacaklarına mukabil verilen makbuzlara nispî 
damga pulu yapıştırılmıyordu. Ahiren bunların da nispî resme tâbi olacağı Maliye Bakan
lığından tebliğ edilmiş olması sebebiyle tahakkuk eden ve edecek olan daire alacaklarının 
tahsili için otuz bin liraya lüzum vardır. 

4 Makine ve aletlerle demirbaş ve mefruşatın bakımı : 
Merkez ve işletmelerde mevcut olup bozuklukları sebebiyle kullanılamıyeak hale gelen 
yazı ve hesap makinelerinin yerine yenilerinin mubayaası idareyi mühim masraflara so
kacağı ve halbuki elde mevcut makinelerden kabili tamir olanlarının tamirlerinin icra-
siyle bunlardan faydalanmanın daha ekonomik olması sebebiyle (3 600) liralık ek öde
nek talebedilmektedir. 

6 Kırtasiye ve basılı kâğıtlarla defterler: 
Genel idare giderleri kısmına dâhil genel müdürlük, genel kâtiplik, Teftiş kurulu, 
yayın ve müdevvenat müdürlüğü, beden terbiyesi müdürlüğü, istatistik müdürlüğü, 
ticaret ve hasılat, Maliye ve muhasebat işleri zat işleri, malzeme daireleriyle hukuk 
müşavirliği, daire müdürlüğü ve işletme müdürlüklerinin senelik kırtasiye, basılı kâ
ğıt ve defter ihtiyacı bu madde ödeneğinden karşılanmaktadır. Diğer taraftan Hollorit 
makinelerinde hazırlanacak hesaplar için yeniden mühim miktarda fişlerin; bastırılması 
icabetmekte olup bunların tutarları da bu tertibe taallûk etmektedir. Bunlardan başka 
1949 yılı kırtasiye ve basılı kâğıt giderlerinden otuz bin liralık miktarı 1950 yılma in
tikal etmiş ve .dolayısiyle bu yılın esasen ihtiyacı karşılıyamıyan ve senenin ilk dört 
ayında hemen tamamen hitam bulan ödeneği bu miktar eksilmiştir. 1949 yılından dev
reden miktarrın bu yıl tahsisatına eklenmesi için 30 000 ve sene sonuna kadar ihtiyacın 
karşılanması için de 55 000 lira: ki ceman 85 000 liralık ek ödenek talebi zarureti hâsıl 
olmuştur. 

5 Faiz, acyo ve akça farkları: 
1950 yılı için bu tertibe konulan ödenek 1949 ve daha evvelki yıllarda çıkarılan bono
ların tecdit faizleri karşılığı olup 1950 yılında ve bütçenin hini tanziminde bono ihracı 
ihtimali varit olmadığı halde bilâhara bu lüzumun hâsıl olması üzerine ihraç edilmiş 
bulunan bonalar faizi bittabi bu miktara dâhil değildir. Bahis mevzuu olan ve 1950 
yılında çıkarılan bonoların faizi olarak 128 000 liralık ek ödeneğe ihtiyaç vardır. 

3 Komşu demiryollarına verilen rödövarışlar ve ücretler: 
Bu madde için 1950 yılı bütçesiyle 200 000 liralık ödenek kabul buyurulmuştu. Bun
dan: 

Lira 

120 000 1949 yılında tahakkuk eden müruruye ücreti ölüp Franko Ele'&ik şirketine 
1950 yılında ödenen. 

( S. Sayısı : 39 ) 
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50 000 Aynı hat için 1950 yılı beş aylık müruriye ücreti. 
1 Sl69 Franko Ele'nik şirketine ödenen mütehavvil rödövansların 1950 yılı ilk beş 

aylık devresine ait tutarı. 
1 910 Franko Ele'nik şirketine ödenen mütehavvil röddvansların 1949 yılı son üç 

aylık devresine ait tutarı 
581 Meydanekbez garı müşterek masraflarından idareye düşen payı teşkil eden 

şahit rödövanslarm 1949 yılı son üç aylık devresine ait kısmı 
1 355 Meydanekbez garı müşterek masraflarından idaremize düşen sabit rödövans 

payı 

175 8Î5 lirası -sarfedihniş ve 24 1$5 lira bakiye kalmıştır. 
Sene sonuna kadar hu tertipten yapılması lâzımgelen giderler: 

Lira 

1 355 Meydanıekfbez müşterek gar giderlerinden 1950 yılı (bakiye payı 
6 "270 Franfoo Ele*nik Şirketine verilecek mütehaki rödövans 

224 Suriye Demiryıol idaresine memurlarnmıza ait lojman kirası 
48 600 Franko Ele'nik Şirketine verillmesi lâzımgelen müruriye ücreti Jbakıyesi 
2 215 Vagon hesapları masrafı olarak Suriye Demiryol İdaresine müşterek masraf 

payı 

58 664 Lirayı Ibulaeaktır. Buna mukalbil yukarda arzedildiği gibi ancak 24 185 lira
lık ödenek hakıyesi kalacağına göre daha 34 479 liralık ek ödeneğe ihtiyaç 
vardır. 

Transit .vagonlarının tatil, tazmin ücreti ve kiralanacak vagon ve lokomotiflerin ıkira 
karşılığı ve diğer (giderleri : 
Bu madde için 1*950 yılında kabul buyurulan Ödenek, kamilen 1949 yılından devreden 
hizmetler karşılığı olmak üzere alâkalı demiryol idarelerine ödenmiş ve halen tahsisat 
(bakiyesi kalmamış (bulunmaktadır. 1950 yılında Ibu maksatla yapılaeak ödemeler ve ge
çen seneden devredip karşılanasmıyan miktarlar aşağıda arızedilmiştir. 

Lira 

10 195 Geçen seneden devreden miktar olup Suriye Demiryolu İdaresine ödenmesi 
iktiza eden 

56 110 Irak, Suriye ve Lübnan vagonları (bekleme ücreti 
6 140 Avrupa şebekeleri vagonlarının hekleme ücreti 

72 445 •;•••;• T s ^ v - ; ••' • - • • '-. -
olmak üzere 72 445 liraya lüzum vardır. 

Mahkeme rgiderleri : 
Üçüncü'(Irölaimün ikinci maddesi münasebetiyle de arzedildiği veçhile açılmış ve açıla-
sak lamalardan mütevellit mahkeme giderlerinin tediyesini sağlıyabilhıek üzere bu mad
de 4çin •on hin liralık ek ödenek istenilmektedir. Maddeye 1950 yılı için konulan 22 000 
liralık tahsisat kâfi geltmiyecektir. 

Eski yıllar borçları : 
1^50 yılı Bütçesiyle bu bölüm için kabul buyrulan ödenek kamilen sarf edilmiştir. Şim-
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B. M. 

diye kadar zuhur eden ve sene sonuna kadar zuhuru melhuz bulunan 1946 ve daha ev
velki yıllara ait borçların ödenmesini teminen on beş bin liralık ek ödenek talebine za
ruret hâsıl olmuştur. 

29 3 Diğer muayene ve tedavilerle sıhhi tedbirler gidreleri : 
1950 yılında bu madde için kabul buyrulan ödenek miktarı 900 000 liradır ki, 1949 yılı 
sarfiyatı göz önüne alınarak bu miktar teklif edilmiş bulunmakta idi. Halbuki 1950 
yılının ilk altı ayında 1949 yılının ilk altı ayına nazaran elli bin aded reçete fazla imal edil
miş bulunmakta olup kış devresine tesadüf eden mütaakip altı ayda da bu fazlalığın asgari bu 
miktar kadar yükseleceğini kabul etmek lâzımdır. Bundan başka tababet âleminde yeniden 
kullanılmasına başlanılan ve seri ve müspet neticeler almak bakımından tatbikatı gittikçe ar
tan penicilline, streptomycine, A"ireonyeine, aminoeyle ve emsali ilâçlar idarede de aynı 
vüsat ve şümulde tatbik edilmekte bulunduğu cihetle mevzu 900 000 lira ödeneğin an
cak sekiz aylık ihtiyaca kifayet edeceği anlaşılmış ve mütebaki dört ay için 300 000 lira
ya ihtiyaç hâsıl olmuştur. En ağır hizmetleri gören ve ayrıca aylıklarından sağlık aidatı 
da kesilmekte bulunan personelin tedavisiz kalmamaları için bu miktar ek ödenek isten
mektedir. 

37 2 Yol tesislerinin bakımı : 
Alaşehir - Manisa arasındaki köprülerin takviyesi gerekmekte olup bu işlerin yapılma
sı için 150 bin liralık ödeneğe ihtiyaç görülmektedir. 

37 3 Binalarla sabit tesislerinin ve diğer sabit tesislerin bakımı : 
îdare binalarından bilhassa şirketlerden intikal edenler ve bunlardan lokomotif depo-
lariyle Halkpmar cer atelyesi binasının çatıları tamamen harap bir hale gelmiş ve bunun 
neticesi olarak yağmurlu ve karlı havalarda bu yerlerde çalışma imkânı âdeta kalma
mıştır. Bundan başka çatıların akması neticesi olarak binalar dâhiline monte edilmiş 
bulunan ve her biri büyük kıymetler ifade eden tezgâhlar da zarar görmekte olduğun
dan bu sene zarfında çatıların yapılması kabili tamirlerinin icrası için yüz elli bin 
liralık ödenek ilâvesine zaruret görülmektedir. 

52 6 Kırtasiye ve basılı kığıtlarla defterler: 
Altıncı bölümün altıncı maddesi münasebetiyle de arzedildiği üzere Hollorit makinele
rine muktazi evrakı matbuanın temini ve ihtiyaca kifayet edemiyeceği anlaşılan 1950 
yılı Bütçesine mevzu tahsisatın ihtiyaca tekabül edecek miktara iblâğı maksadiyle 
2 000 lirası atelyeler ve 8 000 lirası da oer dairesine ait olmak üzere ceman on bin li
ralık ek ödeneğfc lüzum hâsıl olmuştur. 

53 Muharrik ve müteharrik edevat ile atel yeler alât ve edevatının bakımı : 

1950 yılı Bütçesiyle kabul buyurulan 15 003 271 liralık ödenek bu yıl içinde tamiri 
derpiş edilen 596 lokomotif ile 856 yol cu, 5000 aded yük ve 190 aded hizmet vagonu ve 
motorlu vagon, 24 vinç tamiri karşılığı olarak teklif edilmişti. 1949 yılında da ödenek 
muayyen adedi erde yapılacak tamirler karşılığı olarak konulduğu halde o yılda görü
len lüzum ve ihtiyaç üzerine daha fazla adedde tamir yapılmış ve bunun neticesi olarak 
1950 yılma mevzu tahsisattan 3 391 292 liralık kısmı 1949 yılından intikal eden mas
rafın karşılanmasına tahsis edilmiştir. Bu suretle 1950 yılı tahsisatı arz?dilen 3 391 292 
lira azalmış bulun-maktadır. Gerek bunun telâfisi gerekse 1950 yılında bütçe ile tesbit 
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edilen adedlere ilâveten yapılması zarureti ile karşılaşılmış olan 
Beheri 

Lira Lira Aded Cinsi 

770 000 
548 756 

2 280 000 

17 500 
2 249 

456 

44 
244 

5 000 

Lokomotif 
Yolcu vagonu. 
Yük vagonu 

3 598 756 iralık tamirin de icra edilebilmesi için bu bölüme ceman € 990 048 lira
lık ek Ödeneğe ihtiyaç vardır. 
Bundan başka bugün faal olarak 

Aded 

660 
1 089 

13 815 
mevcuttur. 

Lokomotif 
Yolcu vagonu 
Yük vagonu 

Bunlarla memleketin normal nakil ihtiyacı, ancak bu vasıtaların olağan
üstü çalıştırılmaları suretiyle karşılanabilmekte ise de bunun neticesi olarak edevatın 
muayyen zamanlarda revizyonları yapılamamakta ve dolay isiyle az masrafla kabili izale 
ârjzalar, zamanlar geçtikçe büyük masrafları müstelzim tamirler halinde kendisini göster
mektedir. 
Halbuki, idarenin elinde; 
Aded 

902 Lokomotif 
1 262 Yolcu vagonu 

15 025 Yük vagonu 
mevcut olmasına ve bunlardan ancak yukarda arzedilenlerden istifade edebilmekte olma-
sına göre tamirde veya tamir bekliyen 
Aded 

242 Lokomotif ' ' v , ^ - - • • • * - , . > , . . „ - , » • 
173 Yolcu vagonu 

1 210 Yük vagonundan faydalanılamamaktadır. 
Yukarda arzedilen vasıtalardan : 
Aded 

52 Lokomotif 
. 53 Yolcu vagonu . . . ,. ,. ,.. ...-, 

222 Yük vagonu 
Normal tamir programına dâhil olup sıraları geldikçe bunların tamirleri icra edilmekte 
ise de geriye kalan : 
Aded ' ' ; . , 

190 Lokomotif 
120 Yolcu vagonu 
988 Yük vagonunun 

tamirlerinin yapılmaması bellibaşlı ödenek yokluğundan ileri gelmektedir. 
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Atelyeler ikişer ekipte çaliftırılaıak suretiyle bu tamirleri yapacak kapasiteye malik oldu
ğuna göre ödenek temini halinde yukarda mâruz edevatın da tamirleri imkân dahiline 
alınmış olacaktır. 
Şukadarki yüzde altmışını malzeme teşkil etmek üzere altı milyon lira ile tamirleri kabil 
olan 190 lokomotif ve 120 yoku vagonu ile 988 yük vagonunun heyeti umumiyesinin 1950 
yılında tamirlerine imkân hâsıl elemıyacak ve ancak bunların tamirlerine gerekli malzeme
den bir kısmının celbiyle senenin son üç aymda tamirlerine başlanabilmesi mümkün ola
caktır. 
Bu temirlerin yapılması, olağanüstü çalıştırılan vasıtaların ekonomik bir işletmenin 
tabiî icabı olarak bu çalışmaları nispetindeki yıpranmalarını önlemek ve dolayısiyle 
ömürlerini uzatmak noktasından zuruıi olduğu kadar, bundan daha mühim olarak dün
yanın bugün içinde bulunduğu şartların muhtemel neticeleri bakımından ön plânda 
gelen bir lâzimedir. îcabı halinde hem memleketin umumi nakil ihtiyacı sağlanmak, 
hem de savunmamızın gerektirdiği taşımaları yapmak mevkiinde olan Devlet Demir-
yollarmın,bekleyen bu vasıtaları mümkün olan süratle tamir edip hikmete alması veya 
hizmete amade kılması gibi en ehemmiyetli Millî dâvamızın halli için muhtaç olduğu 
$!fti tftilyoh IÜ*&tm MH mii^ön lirası 1951 bütçesinde yer almak üzere 1950 yılı için iki 
tâflytih İiraya ftftîyfcHç v^Mir M, bu suretle ek ödenek miktrı 8 990 0*8 liraya baliğ 

1 Sürekli görev yolluğu: 
Trafik gene] giderlerine dâhil olarak ücretlerini alan personelden 1950 yılı içinde emek
liye ayrılmış ve ayrılacak olanların ihtiyari ikamet edecekleri yerlere kadar veril
mesi zaruri olan zat ve aile yollukları karşılığı olarak 5 600 liraya ihtiyaç vardır. 

3 Devir ve teftiş yolluğu: 
1950 yılı bütçesinin bu tertibine konulan ödenek, bu yıl içinde talimatnameleri gereğin
ce muayyen müddetlerle devir ve teftiş yapmak mecburiyetinde bulunan murakape 
elemantonin kadro adedlerhre nazaran bir yıllık yollukları karşılığı olarak teklif 
edilmişti. Binaenaleyh 1950 yılı içinde bu maksatla yapılacak hizmetler ve iktisap olu
nacak hukukun karşılığıdır. Halbuki 1949 yılında tahakkuk edecek o yılda ödeneme-
mesi sebebiyle 1950 yılına intikal eden ve bu yıl tahsisatından tediye edilen 25 000 lira 
1950 yılı ödeneğini eksiltmiş bulunmaktadır. Bu itibarla 25 000 liralık ek ödenek tek
lifine mecburiyet hâsıl olmuştur. 

6 Kırtasiye ve 'basılı kâğıtlarla defterler: 
Sene sonuna kadar İhtiyaca kâfi gelmiyeceği anlaşılan ödeneğin ihtiyaç feaiktarına iblâğı 
zaruri olup fbu maksatla 2 750 liralık ek ödenek istenilmektedir. 

Geçici memur ve hizmetliler ücreti : 
Her yıl Haziranda (başliyaraik altı ay devam eden forıtrafik mevsiminde çalıştırılmak 
üzere hizmete aknaoak muvakkat personel ücreti olarak 1950 yılı için 16 000 lira öde
nek kabul buyurultmuıştu. Bu miktar vasati 125 lira aylık hicretle gar, istasyon ve am
barlarda istihdam edileceği tahmin olunan yirmi muhtelif hizmetlinin altı aylîık Ücretle
rine tekabül eder. Halbuki bu yıl nakliyat bu mevsimde eski yıllara nazaran daha zi
yade artmış ve nitekim pancar kampanyası mûtat zamandan evvel başlamış ve nuibulbat 
nakliyatındaki kesafet ancak şu son günlerde kendisini göstermiştir ki, (bunların hiç 
otönaasa Aralık ayının sonuna kadar aynı kesafette devam edeceği anlaşılmaktadır. 
1949 yılının Ağustos ayında yapılan tahmilâta nazaran ibu yılın aynı ayında yapılan tah-
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ımilâtın 5120 vagon fazla oragü bu mâruzâtımızı teyide "bir mimi teşkil ed*r. Binaena
leyh artan bu nakliyatı, nakliyatın artış mevsimi aontma kada* %a«sıfcyateötaek üzen* 
vasati 125 lira ücretli yirmi geçici memurun daka üütemete ahwması»a lü«wâ ve zaruret 
vardır ki, bunların altı aylık ücretlerinin karşılığı olmak üzere 08 fe«ö bin Üridık ek öde* 
nek istenilmektedir. 

65 1 Sürekli görev yolluğu : 
Gar, istasyon ve amfbarlar personelinden emekliye ayrılmış ve ayrılacak en az kırk kişi 
(mevcuttur. Bunların emekli aylıklarının tahsis edileceği yerlere kadar zat ve aile har
cırahları karşılığı olanak üzere ve bu arada dört fbine yakın penöonell (bulunan gar, is* 
tasyon ve ambarlar arasındaki zaruri memur nakillerinden mütevellit hareırah ihtiyacı
nı sağlamak üzere Ibu terip için altı bin liralık ek Menek istenilmesine zaruret görülmüş
tür. 

65 2 Geçici görev yolluğu: 
Bu tertip için 1950 yılında kabul buyurulan yetmiş bin lira ödenekten otuz bin lirası 
1949 yılında tahakkuk ederek o yılda mahsup ve tediye olunamıyan miktarlar karşılığı 
olmak üzere istimal edilmiştir. 
Halbuki 1950 yılma ait olarak kabul buyurulan ödenek bu yıl ihtiyaçlarının karşılığı 
olmasına göre ihtiyaçtan otuz bin lira karşılıksız kalmış bulunmaktaıdır. Bugün ida* 
rede personeli olağanüstü çalıştırmak şeklinde alınan tedbir neticesi gar, istasyon ve 
ambarlarımızda en çok yüz ihtiyat memur meveuttur. Bu memurlar İ85 m*rkez arasın
da senenin her gününde, senelik izin, hastalık ver» diğer setaplerl* Ayrılanların yer
lerine vekâlet için gitmekte ve hakettikleri yevmiyelerde bu tertipten ödenmektedir. 
Bunların, hakedişlerinin ödenmesini sağhyabilmek üzere otu* bin liralık «k ödenek 
talebine mecburiyet hâsıl olmuştur. 

68 1 Isıtma: '""" ***** 
1950 yılı Bütçesinin bu tertibine ait gerekçesinde tafsilen arz ve izah edildiği veçhile 
kabul buyurulan 117 500 liralık ödenek, mevcut gar ve istasyon adedteriyte buralar
daki sobalarda ve beher sobada yakılacak odun ve kömür ile ısıtmaya müieferri diğer 
giderler hesab«dilmek suretiyle tesbit olunmuştu, 1949 yibnda» 96 750 Jjjsahk bir kı
sım masraf 1950 yılına intikalen bu yıl ödeneğinden tediye edilmiş ©lmaft. sebebiyle 
1950 yılının eksilen ödeneğinin ikmali için 96 750 liralık munzam Ödenek talebine mec
buriyet hâsıl olmuştur. 

68 2 Aydınlatma: . - . , _ • _ , 
1950 yılı bütçesiyle bu tertip için teklif edilen yüz altmış bin liralık tah».sat meya-
nında elektrik masrafları karşıhğı olmak üzere yetmiş bin lira dâhil bulunuyordu. 
Halbuki 1950 yılının ilk altı ayında bu maksat için ayrılan miktar tamaicen sarfedil-
dikten başka sene sonuna kadar ihtiyacı karşılamak üzere: 

Lira 

120 {>00 İkinci işletmeden 
50O00 Birin&i işletmeden 
50 000 Altıncı işletmeden 

220 000 Lira talep vukubulmuştur. 
Tenvirat işinin sekteye uğramaması ve eesalı ödeaaaeiere sebeferç^et reriJjBflüisi bakımın-
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4an 220 000 liraya ihtiyaç vardır. Bundan başka 1949 yılından bu yıla intikal eden 
90 000 liranın buna ilâvesiyle tahsisat noksanı 310 000 liraya baliğ > olacaktır ki, bu 
miktar, ek ödenek olarak istenilmektedir. 

68 3 Öteberi giderleri : 
1950 yılı Bütçesinin takdiminde arzedilen esbabı mucibeye göre bu tertip için teklif edi
len tahsisat, 1950 yılında yapılacak hizmetlerin müfredat hesaplarına istinaden tesbit 
edilmiş ve buna göre yüksek Meclisçe teklif 275 000 lira olarak aynen kabul buyurulniuş-
tu. 1950 yılında yapılacak masraflar için,kabul buyurulan bu tahsisattan 1949 yılında 
tahakkuk ederek, o yıl zarfında ödenmemesi sebebiyle 1950 yılı tahsisatından mahsuben tedi
ye edilen 45 000 lira, 1950 yılı deneğinden bu miktar kadar azalmış bulunmaktadır. 
Her birisi zaruri olan ve gar, istasyon ve ambarlarımız için asgari hesapla tesbit edilen 
tahsisatın ikmalini teminen 45 000 liralık ödenek talebi zaruri görülmüştür. 

68 6 Kırtasiye ve basılı kâğıtlarla defterler: 
Bu tertip ödeneğinden, 1949 yılından intikal ederek mahsup edilen 65 000 lira eksilmiş 
bulunduğundan sene sonuna kadar ihtiyacın, karşılanması için 65 000liralık ek ödenek is
tenilmektedir. 

74 1 Sürekli grev yolluğu 
1950 yılı Bütçesiyle bu madde için 250 liralık ödenek kabul buyurulmuştu. Tren loko
motif (personelinin sürekli görev yolluklarının ödeneği bu tertip tahsisatı, yapılan nakiller 
ve emekliye sevk sebebiyle kâfi gelmemiş ve bu gün tahakkuk ettiği halde ödenemiyen 
mikta$lar= mevcut bulunmaktadır. Hak sahiplerinin alacaklarının tediyesi için bu mad
deye 2 000 liralık ek ödenek talebine mecburiyet hâsıl olmuştur. 

74 2 Geçici görev yolluğu : 
Bu yıl erken başlıyan ve uzun müddet devam edeceği anlaşılan fortrafik mevsimi dola-
yısiyle nakliyatın kesafet peyda ettiği mmtakalara aktarılan lokomotif, personelinin 
geçici görev yollukları için 7 000 liralık ek ödeneğe ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

75 2 Doğum yardımı : 
1950 yılının Mart, Nisan ve Mayıs ayları doğum yardımı fiilî sarfiyatı 22 000 liradır. 
1950 yılı ödeneği meyanına dâhil Cer personelinin doğum yardımı için 26 000 lira ayrılmış 
bulunduğuna göre sene sonuna kadar yapılacak yardımların yapılmasını sağlıyabil-
mek üzere tahminen 25 000 liranın bu tertibe ek ödenek olarak talebine mecburiyet 
hâsıl olmuştur. 

76 3 Tazminatlar : 
Tren lokomotifleri personelinin kilometre tazminatının ödendiği bu tertip için 1950 yı
lı bütçesiyle kabul buyurulan ödenekmeycut ve mer'î tüzük hükümlerine göre teklif 
edilmiştir. 1936 yılından beri değişmiyen ve o zamanki şartlara göre teklif edilen ki-
lometıjö tazminatı bugün çok düşük miktarda kalmış ve personelin, gördükleri ağır 
hizmetin karşılığını alamamaları sebebiyle daimi şikâyetler mevzuu olmakla kalmayıp 
işletmeye de menfi tesir icra etmekte bulunmuştur. 
Tüzüğün tadili teklif edilmiş bulunması sebebiyle yapılacak tadilin senenin son üç ayı
na tesadüf eden kısmını karşılayabilmek üzere 300 000 liralık ek ödeneğe ihtiyaç vardır. 

77 Lokomotifler giderleri : 
1949 yılında kömür fiyatlarına beher tonda beş lira raddesinde olmak üzere o yıl büt
çesinin meriyete girmesinden sonra, Haziran ayının ikinci on beş günü içinde bir zam 
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yapılmıştır. 1949 yılı için tahsisat teklif edilirken bir zam bahis mevzuu olmaması sebe
biyle o zamanki normal fiyatlara göre ihtiyaç nazara alınmıştı. Kömür fiyatına yapı
lan zam 1949 yılı ödeneğinde üç milyon liraya yakın bir fark husule getirmiştir. Ayrıca 
bir kısım makinelerin o yıl hizmetten çıkarılamamış olması ve teknik ömürlerini hattâ 
bir misli fazlasu ile ikmal eden bu makinelerin kömür sarfiyatının fazla olması yüzün
den yakıt sarfiyatı bu nispette yükselmiştir. Bundan başka Cenup Demiryollarına öde-
nemiyen kömür nakliye bedelleri dolayısiyle 1949 yılında bu maddelerden 

Lira 

2 600 000 520 Ibin ton kömürün beher tonda (beş lira üzerinden fark fiyatı 
6 533 109 1949 yılında 645 000 ton kömür istihlâk edileceğine nazaran tahsisat iste

nilmiş iken sarfiyatın o yıl 843 473 tona (baliğ olması sebebiyle aradaki 
198 373 ton farkın tutarı 

189 000 Lokomotiflerde istihlâk edilen su bedeli 
392 000 Tren lokomotifleri' için Cenup Demiryollarına ödenmesi lâzıımgelen 1948 ve 

1949 yıllarına ait nakliye ücreti 

9 714 109 Liralık kısmı 1950 yılına sirayet etmiştir. 
Bundan (başka 1950 yılı tren lokomotifleri Ereğli kömürü ihtiyacının 
725 000 ton olduğu anlaşılmış olup halbuki 1950 Bütçesinde Ereğli kömürü 
ihtiyacı 527 760 ton üzerinden hesaplanmış ıbulunması sebebiyle aradaki 
fark olan 197 000 ton kömürün veya (bunun muadili ham petrolün tutarı 
olarak 7 428 870 lira ile 1950 yılında Cenup Demiryollarına ödenmesi gere
ken 183 957 lira ki ceman 7 612 827 liraya 1950 yılı açığı, için ihtiyaç var-

, dır. 
Bu suretle : 

Lira 

9 714 109 1949 dan devreden 
7 612 827 1950 yılı ihtiyacı 

17 326 936 Liralık ek ödeneğe katî lüzum vardir. 

80 Geçici memur ve hizmetliler ücreti : 
63 nicü (bölüm münasebetiyle arzedildiği Üzere nakliyat kesafetinden dolayı trenlerde 
istihdamı zaruri geçici personel ücreti (karşılığı olarak 30 000 liralık ek ödenek talelbine 
zaruret hâsıl olmuştur. Bu tahsisat ile altı ay müdedtle 125 lira aylık ücretli 40 aded 
gardfren istihdam edilecektir. 

82 1 Sürekli görev yolluğu : 
Tren personelinden bu yıl emekliye sevkedilenlerin zat ve aile harcirahlarını karşılamak 
üzere bin beş yüz liralık ek ödeneğe ihtiyaç vardır. 

82 2 Geçici görev yolluğu : 
1950 yılı için kabul buyrulan bu madde ödeneğinden 4 872 lirası 1949 yılından devre
den yollukların ödenmesine tahsis edilmiş ve 5 128 lira bakiye kalmıştır. Yukarda da 
arzedildiği üzere fortrafik münasebetiyle, nakliyatın kesafet peyda ettiği bölgelere ak
tarılan tren personelinin yolluklarının ödenmesini Bağlıyabilmek üzere 6 650 liralık ek 
ödenek istenilmektedir. 
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83 1 Çocuk zammı : 
Bu tertip için 1950 Bütçesi ile kabul buyrulan tahsisatın 580 000 lirası trenler Haret-
ket Servisi ve 302 640 lirası da trenler Cer Servisi personelinin çocuk zamları için teklif 
edilmişti. Cer Servisi için teklif edilen tahsisatın kifayet edeceği anlaşılmakta ise de 
Hareket personelinin aylık çocuk zammı tediyeleri 52 500 lira tutmakta olmasına ve 
bunun senlik baliği de 630 000 lirayı bulmakta olmasına göre bu miktar ile 580 000 
lira arasındaki farkı teşkil eden 50 000 liranın ek ödenek olarak istenilmesine zaruret 
hâsıl olmuştur. 

83 2 Doğum yardımı : 

Bu tertip için kabul buyrulan 35 000 liralık ödenekten 32 728 lirası Mart, Nisan -ve 
Mayıs aylarında sarfedilmiş bulunmaktadır. Sene sonuna kadar- yapılması gerekecek 
yardımları sağlıyabilmek üzere tahminî olacak 30 000 lira ek ödenek talebedilmektedir. 

84 3 Tazminatlar: 

Yukarda 76 ncı bölümün 3 ncü maddesi münasebetiyle arzedilen sebeplere binaen 112 000 
lirası Cer Dairesi personeline ve 397 756 lirası da trenler Hareket personeline ait ol
mak üzere ceman 509 756 liralık ek ödeneğe lüzum vardır. 

85 Trenler giderleri : 

1949 yılından 1950 yılına intikal eden 31 500 liralık masraf, bu yıl tahsisatını bu miktar 
azaltmış olmakla noksanlığın telâfisi için 31 500 lira ek ödenek talebine ihtiyaç hâsıl 
olmuştur. 

90 1 Sürekli göpev yolluğu: 
Manevra servisi personelinden 1950 yılında emekliye ayrılan 12 manevracı ve makas
çının ihtiyari ikamet edecekleri yerlere kadar zat ve aile harcirahları karşılığı olmak 
üzere 1 700 liraya ihtiyaç vardır. 

90 2 Geçici görev yolluğu: 
Fortrafik münasebetiyle, nakliyatın arttığı mıntakalara muvakkaten izam edilen ma
nevra personelinin geçici görev yollukları karşılığı olarak 1 800 liraya ihtiyaç vardır. 

91 1 Çocuk zammı: 
Bu tertibe dâhil manevra personelinin aylık çocuk zammı tediyesi otuz iki bin lira 
civarında olup sene sonunda noksan kalacağı anlaşılan elli bin lira için ek ödenek ta
lebi zaruri görülmüştür. 

91 2 Doğum yardımı: 
Vâki sarfiyata nazaran kifayet edemiyeceği anlaşılmış olduğui.dan 5 250 liralık ek öde
neğe lüzum hâsıl olmuştur. 

92 1 Tahsisatlar: 
Bu maddeden yapılan sarfiyat ayda 6 220 lira olup bunun senelik baliği 74 640 lira 
eder. Mevcut tahsisat 47 500 lira olduğuna göre 27 640 lira açık kalmakta ise de Erzin
can'ın fena havalı yerlerden çıkarılması dolayısiyle sene sonuna kadar yirmi beş bin 
lira ek ödenek ile ihtiyacın karşılanması mümkün olabilecektir. 

92 3 Tazminatlar: 
76 ve 84 ncü bölümün 3 ncü maddeleri dolayısiyle arzedildiği üzere manevralar cer 
personeli için 50 000 ve manevralar hareket personeli için de 107 770 lira olmak üzere 
ceman 157 770 liraya ihtiyaç vardır. 
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Manevra giderleri: 
77 nci bölüm münasebetiyle arzedildiği veçhile: 

22 000 1949 yılında kömür fiyatlarının artırılmış olması yüzünden husule gelen 
fark. 

28 000 Cenup demiryollarına ödenecek manevra kömür nakliye ücretinden 

50 000 lira 1949 yılından devreden miktardır. Ayrıca 1950 yılında manevra maki
neleri için 35 960 ton kömür istihtâk edileceği hesaplanmış ise de bu yıl ma
nevra makineleri Ereğli kömürü ihtiyacının 18 000 ton fazlasiyle 53 960 to
na baliğ olacağı anlaşılmış bulunduğundan 

Lira Ton Beher tonu 

678 780 18 000 X 37,71 = Ereğli kömürü 
13 000 1950 yılı manevra kömürü nakliyesi olup Cenup demiryollarına ödenmesi ge

reken 

691 780 
Bu suretle 

Lira 

50 000 1949 dan devir 
691 780 1950 yılı ihtiyacı olmak üzere 

741 780 Liralık ek ödeneğe lüzum hâsı) olmuştur, 

Sürekli görev yolluğu : 
Personelin tahakkuk eden yolluklarının tediye edilmelerini saflıyabilmek üzere dört yüz el
li liralık ek ödeneğe ihtiyaç vardır. 

Geçici görev yolluğu : 
Personelin tahakkuk eden yolluklarının yediye edilmelerini sağlıyabilmek üzere beş yüz li
ralık ek ödeneğe ihtiyaç vardır. 

Çocuk zammı : 
Depo personelinin zamma müstahak çocuklarının adedleri mahalleriyle yapılan muhabere 
neticesinde 6194 olarak tesbit edilmişti]-. Buna nazaran aylık çocuk zammı tediyatının 
61 940 ve yıllık tutarının ise 743 280 lira olması lâzımgelir. Halbuki bütçeye 635 000 lira
lık ödenek konulduğuna göre 108 280 liralık ek ödeneğe ihtiyaç olduğu tezahür eder. 

Doğum yardımı : 
1950 yılı Bütçesinin bu tertibine mevzu 30 000 liralık ödenekten Mart, Nisan ve Mayıs ay
ları içinde 27 746 lirası sarf edilmiştir. Sene sonuna kadar zuhuru muhtemel ihtiyacı karşı
lamak üzere tahminî olarak 22 000 lira ek ödenek istenmektedir. 

Kırtasiye ve basılı kâğıtlarla defterler: 
Diğer tertipler münasebetiyle arzedildiği üzere Hollorit makineleri matbuaları ve diğer ih
tiyaçları karşılamak için sene sonuna kadar 32 000 liralık ek ödeneğe lüzum görülmüştü'-. 

Muharrik ve müteharrik edevatın bakımı ve servise hazırlanma giderleri : 
1950 yılı Bütçesiyle bu tertip için kabul buyrulan tahsisat 2 890 600 lira olup bunun sarf 
mahalli müfredat veçhile 1950 Bütçesi gerekçesinde arz ve izah edilmişti. 1950 yılında ifa 

( S. 'Sayısı : 39 ) 



B. M. 
_ i â _ 

edilecek hizmetler karşılığı olarak konulan bu tahsisatın bir milyon yüz bin lirasının 1949 
yılından devreden miktarlar karşılığı olarak kullanılması sebebiyle bunu karşılamak üze
re ayni miktar ek ödenek talebine zaruret hâsıl olmuştur. 

İ06 1 Sürekli görev yolluğu: 

Bu tertip için 1950 bütçesi ile kabul buyrulan tahsisat 500 liradan ibaret olup bu mik* 
tar Haydarpaşa, İskenderun, Mersin ve Samsun limanları arasında yapılan memur na
killeri dolayısiyle tamamen sarfedilmiş ve ayrıca emekliye sevkedilenlerin harcırahları 
ödenememekte ve sene sonuna kadar yapılması zaruri olan bâzı nakiller dolayısiyle 
de ilgililere harcırah verilememesi gibi bir netice hâsıl olacaktır.. Bunu önlemek ve 
hak sahiplerinin istihkaklarını ödemek üzere 500 liralık ödeneğe ihtiyaç vardır. 

106 2 Geçici görev yolluğu: 

Haydarpaşa, Samsun ve İskenderun liman müdürlerinin ikişer defa talimat almak üze
re memuriyet mahallerinden merkeze eelbedilmiş bulunmaları hasebiyle bunların taha 
kkuk eden geçici görev yolluklarının ödenmesine, mevcut bin liralık ödenek kâfi gel-
memekete olduğundan farkın karşılanması için bin liralık ek ödeneğe lüzum görül
müştür. ı 

108 1 Tahsisatlar: 

Amerikan askerî -yardım malzemesinin süratle tahliyesi gerekmekte olup bu malzeme
nin memleketimize giriş limanları olan Derince ve iskenderun liman personelinin de bu 
maksatla artırılması zarureti görülmüş ve 1949 yılında bu limanlarda mevcut memur 
adedine nazaran teklif edilen ek ödenek, bu bakımdan kâfi gelmemiş bulunmaktadır. 
İlgililerin hakedişlerini karşılamak üzere bin lira ek ödenek istenilmektedir. 

109 6 Kırtasiye ve basılı kâğıtlarla defterler: 

Kırtasiye ve basılı kâğıtlarla defterler tertibine ait yukarda arzedilen sebebler dolayı
siyle bu madde için de iki bin liralık ek ödeneğe lüzum vardır. 

110 1 İşletme giderleri: 

Derince ve İskenderun limanlarında artan faaliyet sebebiyle 1950 yılı bütçesine mevzu 
ödenek kâfi gelmiyecektir. Ayrıca 1949 yılından da 25 700 liralık masraf bu yıla in
tikal etmiş olduğundan 422 754+25 700=448 454 liralık munzam ödeneğe katî ihtiyaç 
vardır. 

110 2 Araçların bakım giderleri : 

179 245 liralık masraf 1949 yılından 1950 yılına intikal etmiş ve bu sebeple bu tertibe 
1950 yılı masrafları için kabul buyuru lan ödenek bu miktar kadar azalmıştır. Gerek bu
nun telâfisi ve gerekse geçen ayların sarfiyatına nazaran 1950 yılı sonuna kadar a,çık kâ  
lacağı tahmin edilen miktarın tahsisat dâhilinde alınması için ceman 320 000 liralık ek 
ödenek istenilmesine mecburiyet hâsıl olmuştur. 

124 Birinci sınıf demirbaşlarla makine, tezgâh, aiât, edevat ve motörlerde sermaye artışları: 
Atelyelerimizin normal çalışmalarına devam edilmesi için evvelce celbedilerek halen ma-
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gazalarda mevcut bulunan ve aşağıda müfredatı ile kıymetleri yazılan demirbaşların 
alınması maksadı ile : 
Lira 

25 100 Eskişehir, Yedikule ve Halka pınar ately eleri için işçi mesai kontrol saatleri 
1 000 Motor ately esi için torna tezgâhı aynası 

200 Yedikule Cer Atelyesi için sac kenet tezgâhı 
400 Sivas Atelyesi için 16 aded somun kılavuzu 
200 Eskişehir Atelyesi için el makabı 

1 100 Eskişehir Atelyesi için santral hareket ölçme cihazı (Termo eleman) 
6 000 Motor atelyesi için motorlu tren krikosu 
3 000 Eskişehir atelyesi için 220 aded perçin kalıbı rayba 
4 600 Sivas Atelyesi Fren Evinin çeşitli demirbaşları 

41 600 Toplam 
7 000 Mevcut tahsisat bakiyesi olup tenzil 

34 600 Liraya ve, : 

Bedeli malzeme hesabı carisinden ödenmek suretiyle getirtilerek mağazada mevcut bulu
nan. aşağıda müfredatı yazılı kompresör ve tezgâhların hizmete alınmasını sağlryabilmek 
üzere, : 

B. M. 

Lira 

14 008 Hava kompresörü iki aded 
5 309 Makkap tezıgâhı iki aded 

23 219 Torna tezgâhı üç aded 

42 536 Liraya ihtiyaç vardır. 
Bu suretle 34 600 4- 42 536 = 77 136 liralık ek ödenek talebi zaruri görülmüştür. 

125 3 Yolcu vagonlarında ve demirbaşlarında sermaye artışlar : 

1948 yılında Avusturya'ya sipariş edilen seksen yolcu vagonuna ait mukavelename ge
reğince mütaahlhit firmanın vereceği teminat mektubu mukabilinde ve 1949 yılında 
ödenmesi gereken avansın 1949 yılında mütaahhit tarafından teminat (mektubunun veril
memesi ve bahis mevzuu teminatın 1950 yılında verilmiş olması sebebiyle bu yıl da 
ödenmiş ve programın tiatibikma mütaallik diğer tediyelere karşılık tahsisatın bir kısmı 
bu uğurda sarfedilmiş olduğundan yapılması mukaveleleri gereğince zaruri tediyatm ic
rası için 723 086 liralık ek ödeneğe ihtiyaç vardır. 

îkinıci madde : Ek ödeneklerin karşılığı için lüzumlu nakit ihtiyacının ne suretle sağlanacağı
nı testoit etmek maksadiyle bu madde hazırlanmıştır. 

Eklenmesi istenilen ödeneklerden 15 086 900 liralık kısmı, 1949 yılma taallûk etmekte olup 
bunlar, sadece bir muamelei mahsufoiye için ödenek temini lâzımıgelen miktarları teşkil eylemek
tedir. Bu itibarla bu miktar 'karşılığı nakit ihtiyacı bahis mevzuu değildir. Buna nazaran : 

( S. Sayısı : 39 ) 



Lira 
- 1 4 -

32 778 «20 istenilen ek ödenek 
15 086 900 1949 yılından müdevver kısım 

17 091 720 Liraya, ek ödeneklerin karşılığı olarak ihtiyaç hâsıl olacaktır. 

Bu miktar nakit ihtiyacının 4516 sayılı Kanuna göre çıkarılacak bonolar hâsılından karşılan
ması düşünülmüştür. 

Üçüncü ve dördüncü maddeler : Kanunun yürürlüğe gireceği tarihle yürütmesine memur bakan
lıkları göstermektedir. 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/105 
Karar No. .14 

29 . XII . 1950 

Yüksek Başka ulığa 

l>evlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Genel Müdürlüğünün 1950 yılı Bütçesinde 
değişiklik yapılması hakkında Ulaştırma Ba
kanlığınca hazırlnıp Bşbnkanlığm 15 . XII . 
1950 tarihli ve 6/4389 sayıiı tezkeresiyle Yüksek 
Meclise sunulan Kanun ; a sarısı Komisyonumu
za havale buyıırulınakla adı geçen İşletmenin 
(ienel Müdürü ve Maliye Bakanlığının yetkili 
temsilcisi hazır oldukları halde inceleni]) görü
şüldü. 

Devlet Demiryolları 7e Limanları İşletme 
dene! Müdürlüğünün Teşkilât ve Vazifelerine 
dair 1042 sayılı Kanunun 43 ııcü maddesi ile 
(Senesi geçtikten sonra üç f-'eııe zarfında tahak
kuk eden düyuna t tahakkuk ettiği senenin büt
çesine gider kaydedilerek tesviye) olunması esa
sı kabul edilmiş bulunduğr.ndan bu hükme daya
nılarak son üç yıl içinde tahakkuk eden düyun
dan tahakkuk yılında ödenek bulunmamasından 
dolayı ödenemiverek 1950 yılma kadar devre
dilmiş veya evvelki yılları ait düyundan oldu
ğu halde ancak 1950 yılında tahakkuk etmiş 
bulunanlar da hesaba katılmak ve 1950 yılı 
Bütçesinin türlü bölümlerinde yıl sonuna kadar 
yetişmiyeeeği anlaşılan ödenekleri de tamam
lamak suretiyle bu tşl.etme (Tene! Müdürlüğü 
1950 yılı Bütçesinin türlü bölümlerine toplamı 
(-52 778 620) lirayı bulan bir ek ödenek veril
mesini ve bu miktarın (Bu İşletme Genel Mü

dürlüğüne Mazine kefaletiyle bonu çıkarma) 
yetkisi veren 4516 sayılı Kanuna dayanılarak 
karşılanmasını temin etmek maksatlariyle bu 
tasarının hazırlandığı yapılan incelemelerden 
a. n lası İmiş bulunmaktadır. 

Filhakika, bu 32 küsur milyonluk ek Öde
nekten (15 086 900) liralık kısmı 1949 yılında 
ve bir iki kaleminin de 1948 yılında tahakkuk 
eedip senesi bütçelerinde ödenek bulunmamasın
dan dolayı 1950 yılma devredilenler teşkil et
mekte olduğu ve bir işletme müessesesi olan bu 
idarenin hizmetlerinin durmaması için, ödenek 
mevcut olup olmamasına bakılmaksızın işletme
nin gerektirdiği masrafların yapılması gerekti
ğinden ve yukarda sözü edilen 43 ncü madde
nin de bu maksatla tedvin edildiği tabiî bulun
duğundan istenilen bu ödeneklerin kabulünde 
zaruret olduğu ve her ödeneğe ait gerekçenin 
tetkikından ve alman izahlardan anlaşıldığına 
göre ek ödenek istenilen bölümlerin her birisin
de, ya trafik artışından veya işletmenin gerek
tirdiği diğer artışlarından ileri gelen bir öde
nek noksanlığının telâfisi zarureti ile karşı kar
şıya kalındığı görülmüştür. 

1950 yılı bütçesinin türlü bölüm ve madde
lerinde hâsıl olan ödenek noksanlarının karşı
lanması için istenilen (17 691 720) liralık öde
neğin mühim bir kısmı ile, halen idarenin mal
zeme noksanından dolayı istifade etmediği bir 
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kasım lokomotiflerle, yolcu ve yük vagonlarının 
tamiri hedef tutulmuştur. 

Komisyonumuz, her bölüm ve maddenin ge
rekçeleri üzerinde incelemeler yapmış ve bu 
bölümlerden bâzılarının istenilen ödenekten da
ha az bir miktarla idaresini mümkün görerek 
gerekli indirmeleri yapmış bulunmaktadır. 

Ezcümle, beşinci bölümün ikinci (fazla me
sai ve nöbet ücretleri) bölümünden (32 000) 
liranın indirilmesi mümkün görülmüş ve " yıl 
sonuna kadar az bir zaman kalması itibariyle 
(23 000) liralık bir ek Ödenek verildiği takdir
de hizmetin aksamıyacağı anlaşılmıştır. 

76 ncı bölümün üçüncü (tazminat) -maddesi 
için istenilen (300 000) liradan da (112 000) 
liranın indirilmesi mümkün ve yine yıl sonuna 
kadar kalan müddet nazara alınarak (188 000) 
lira ile hizmetin ifası kabil görülmüştür. 

Aynı mucip sebeplere dayanılarak 84 ncü 
bölümün üçüncü (tazminat) maddesinden 
(228 756) ve 92 nci bölümün üçüncü (tazminat) 
maddelerinden de (86 270) liranın tenzilleri 
yapılmıştır. 

Toplamı (459 026) lira tutan bu indirmeler
den/ sonra istenilen ek ödenek miktarı 
(32 319 594) lira olarak kabul edilmiş ve tasa
rının birinci maddesi de buna göre değiştiril
miştir. 

Tasarının ikinci maddesinde adı geçen 4516 
sayılı Kanunun verdiği bono çıkarma yetkisinin 
hudutlarına göre, idarenin bu yoldan hâsıl olan 
borçlarının bu hududun halen çok dununda bu
lunduğu ve idarenin 1950 yılında fazla bir geli
ri de bulunmadığına göre istenilen bu ek öde
neğin aynı bölümden karşılanması Komisyonu
muzca da zaruri görülmüş ve madde ayniyle 

(S; 

kabul edilmiştir. 
Tasarının üçüncü maddesinde ufak bir de

ğişiklik yapılmış dördüncü madde ayniyle ka
imi edilmiştir. 

Bu esasa göre hazırlanan tasarı ve cetvel 
Kamutayın onayına a^zedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Bu rapor Sözcüsü 
İstanbul Burdur Trabzon 

E. Adakan F. Çelikhaş S. F. Kalaycıoğlu 
Kâtip 

Bursa Afyon K. Ankara 
H. Şaman A. Veziroğlu M. Bayramoğlu 

Aydın Bolu Çanakkale 
E. Menderes M. Cüçbümez K. Akmantar 

Diyarbakır 
Celselerde tam bulunamadım. Eskişehir 

Bu itibarla müstenkifim A. Potuoğlu 
M. Ekinci 

Giresun istanbul İstanbul 
M. Şener A. H. Başar F. Sayımer 

İstanbul Kastamonu Kırklareli 
C. Türkgeldi T. Coşkan Ş. Bakay 
Konya Konya Mardin 

R. Birand M. Â. Clgen K. Türkoğlu 
İmzada bulunmadı 

Ordu Seyhan Sivas Tokad 
R. Aksoy S. Barı H. îmre S. Atan# 

Trabzon 
Bâzı noktalar üzerindeki noktai nazarımı 

muhafaza ediyorum 
C. R. Eyuboğlu 

Urfa Van 
İmzalamıyorum Muhalifim 
Doç. Dr. F. Ergin F. WeUn 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel 
Müdürlüğünün 1950 yılı Bütçesine dair olan 
5556 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hak

kında Kanun tasarısı 

MADDE 1 — Devlet Demiryolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğünün 1950 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik 
cetvelde yazılı bölüm ve maddelerine ceman 
32 778 620 lira ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanunun gerektirdiği nakit 
ihtiyacı, 4516 sayılı Kanuna istinaden çıkarıla
cak bonolar hâsılı ile karşılanır. 

MA DDK 3 — Bu kanun hükümleri yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4 — Bu kanunu Maliye ve Ulaştır
ma Bakanları vürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 
F. L. Karaosmanoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
Refik Ş. İnce 

Dışişleri Bakanı 
•, F. Köprülü 
Millî Eğitim Bakanı 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Z. H. VeUbeşe 

G. ve Tekel Bakanı 
N. özsan 

Ulaştırma Bakanı 
S. Kurtbek 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 

H. Özyörük 
İçişleri Bakanı 

R. Nasuhioğlu 
Maliye Bakanı 

77. Ayan 
Bayındırlık Bakanı 

Sa. ve So. Y. Bakanı 

Tarım Bakanı 
N. îyriboz 

Çalışma Bakanı ve 
Bayındırlık B. V. 

H. Polaikan 
İşletmeler Bakanı 

MukUs Ete 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Genel 
Müdürlüğünün 1950 yılı Bütçesinde değişiklik 

yapılması hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1 — Devlet Demiryolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğünün 1950 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik 
cetvelde yazılı tertiplerine ceman (32 319 594) 
lira ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanunun gerektirdiği nakit 
ihtiyac.ı, 4516 sayılı Kanuna istinaden çıkarıla
cak bonolar hâsılı ile karşılanır. 

MADDE 3 — Bu kanun 
yürürlüğe girer. 

yayımı tarihinde 

MADDE 4 — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
niyle kab.ul edilmiştir. 
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Hükümdün teklifine üişik 

OETVEL 

Lira B. M. ödeneğin çeşidi 

Genel idare giderleri 

3 Lolluklar 
4 000 2 Geçici görev .yolluğu 

5 Tüzüğüne göre ödenecek tablsisat, fazla mesai ve nöbet ücretleri ile tazmi
natlar 

55 000 2 Fazla mesai ve nöbet ücreüeri 
' » . . - . . . . . . . . - • . 

6 Diğer giderler 
30 000 3 öteberi giderleri 

3 500 4 Makine ve aletlerle demirbaş ve mefruşatın bakımı 

85 000 6 Kırtasiye ve basılı kâğıtlarla defterler 

7 Çeşitli giderler 
128 000 6 Faiz, acyo ve akçe farkları 

8 Uluslararası demiryolu münasebetlerinden-doğan giderler 
34 479 3 Komşu demiryollarına verilen rödövanslar ve ücretler 

72 445 4 Transit vagonlarının tatil, tazmin ücreti ve kiralanacak vagon ve lokomotif
lerin kira karşılığı ve diğer ıgiderleri 

10 Mahkeme giderleri . / ; . / ' : 
10 000 2 Mahkeme giderleri - v 

15 000 15 Eöki yıllar borçları 

Sağlık işleri giderleri 

29 T€davi giderleri 
300 000 3 Diğer muayene ve tedavilerle sMâ tedbirler giderleri 

Yol ve yapının bakımı genel giderleri 

37 Bakım giderleri 
150 000 2 Yol tesislerinin bakımı 

160 000 3 Binalarla sabit tesislerinin ve diğer sabit tesislerin bakımı 

Makine m edevatın bakimi genel giderleri 

52 Diğer giderler 
10 000 6 Kırtasiye ve basılı kâğıtlarla defterler I 

8990 048 53? BMarrik ve m&teharıfk edevat il#atelyeler alât ve edevatının bakımı 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

Trafik giderleri 

57 Yolluklar 
5 600 1 Sürekli görev yolluğu 

25 000 3 Devir ve teftiş yolluğu 

60 Diğer giderler 
2 750 6 Kırtasiye ve basılı kâğıtlarla tftefteVfer: .. 

Gar, istasyon, ambar ve geçitler genel gidtrUfi 

15 000 

6 000 

30 000 

96 750 

310 000 

45 000 

65 000 

2 000 

7 000 

63 

65 

68 

74 

1 

2 

1 

2 

3 

6 

1 

2 

Geçici memur ve hizmetliler üfctfeti 

Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 

Geçici görev yalluğu 

Diğer giderler 
Isıtma 

Aydınlatma 

Öteberi giderleri 

Kırasiye ve basılı kâğıtlarla defterler 

Tren UUom&fâfUri gmel gtâ-er 

Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu ) 

Geçici görev yolluğu 

25 000 
75 

76 

300 000 

17 326 936 

-30 000 

1 500 

;6 050 

50 000 

30 000 

77 

80 

82 

m 

Personelin diğer hakedişleri 
2 Doğum yardımı 

Tüzüğüne göre ödeneoek tahsisat, fazla mesai ve nöbet ücretleri- ile taz
minatlar 

3 Tazminatlar 

Lokomotifler giderleri 

Fenerler Genel giderleri : • \. 

Geçici memur ve hizmetliler ücreti 

Yolluklar 
1 Sürekli görev yolluğu 

2 Geçici v gârev yolluğu ... . . . . : - - -,-. -.-.. : 

PersoıMin diğer hakedişleri J t 

1 Çocuk zammı 

2 Doğum yardımı 
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Lira İÖ. M. ödeneğin çeşidi» 

84 Tüzüğüne göre ödenecek tahsisat, fazla m&m ve »öjtet ticre$ari ile tazmi
natlar , 7 ; ;• ;: s ;r 

509 756 3 T a z m i n a t l a r > ~ L 

31500 85 Trenler giderleri 

Manevra genel giderleri , 

90 Yolluklar 
1 ?*# 1 S t o ^ l # r ^ i ^ u ^ 
1 BOO v ""• 2 Geçici görev yolluğu '..**£. 

91 Personeün diğtr hakeâigleri 
50 ••Ö00̂ : İ :" 'Çecnk«mor •';• • 

5 250 2 Doğum yardımı 

92 Tüzüğüne göre ödenecek tahsisat, fazla mesai ve nöbet ücretleri ile tazminat-' 
l a r ; , : • . , - , -

25 000 1 Tahsisatlar 

157 770 3 Tazminatlar 

741 780 93 Manevra giderleri 

Depolar Genel giderleri 

97 Yolluklar 
400 1 Sürekli görev yolluğu 

550 2 Geçici görev yolluğu 

98 Personelin diğer hakedişleri 
108 280 1 Çocuk zammı 

22 000 2 Doğum yardunı 

100 Diğer giderler 
32 000 6 Kırtasiye ve basılı kâğıtlarla defterler 

1 100 000 101 Muharrik ve mütaharrik edevatın bakımı ve servise hazırlanma giderleri 

Liman î§leri genel giderleri 

106 Yolluklar 
500 1 Sürekli görev yolluğu 

1 000 2 Geçici görev yolluğu 

108 Tüzüğüne göre ödenecek tahsisat, fazla mesai ve nöbet ücretleri ile tazmi
natlar 

1 000 1 Tahsisatlar -• _ " 
ÂL* : ; 

(S . Sayısı : 39 ) 
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109 Diğer giderler 
2 000 6 Kırtasiye ve basılı kâğıtlarla defterler 

110 İşletme ve bakım giderleri ' 
1 İşletme giderleri ^ i .."•: ' 

2 Araçların bakım giderleri 

Servet çoğalmaları 

Birinci sınıf demirbaşlarla makine, tezgâh, alât, edevat ve motörlerde ser

maye artışları ' • ••-

Muharrik ve müteharrik edevat ile d^ğer araçlarda sermaye artışları 
3 Yolcu vagonlarında ve demirbaşlarında sermaye artışları 

Toplam 

448 454 
320 000 

77 136 

723 086 

32 778 620 

124 

125 

V^: . ^ j 

( S . Sayısı "T&Ö)' 
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Bütçe Komisyonunun değiştiricine üijik 

OETVSL 

B. M. Ödeneğin çeşidi Lira 

' < i ' • ' • • • . ' • • - • • ı • - , . : ' i 

. " . * ••••! « I s •vv v. : Genel idare g i d e r l e r i 

İ2 Ö e ç i c i g ö r e v y o l l u ğ u ' ' :""J '" :'"' :-:;V"^* - * — ^ - - • - --•• ••^•-.•^.- 4 ^ 

5 Tüzüğüne göre ödenecek tahsisat, fazla mesai ve nöbet ücretleri ile tazminata 

2 Fazla mesai ve nöbet ücretleri ı ^ - : :\r 28 000 

O'flC T;;-: Diğer giderler i^ıd.bv fi-i/iU.* «.-v -ıVre'I. :: 
- 3 öteberi giderkri ' 80 000 
. 4 Makine,vealeiletîe demirbaş ve me|ru satın; bakımı 3 600 
.-•....: $ -Kırtasiye ve basılı kâğıtlarla defterler 85 000 

. 4 t Bölüm t o ^ m 1£8 600 

T Çeşitli giderler 
5 Faiz, acyo ve akçe farklarv - •.•••>; -i-r u 128000 

8 Uluslararası demiryol münasebetlerimi en doğanL giderler J > : , ? w 

3 Komşu demiryolltnna verilen rödövanslar ve ücretler 84 47.9 
4 Ttansit vagoniannın tatil, tanzim* ücreti ve kiralanacak vagon ve fÜŞty* 

motiflerin kira karşılığı ve diğer giderleri ''1 "^ '.'.'[. *'." "T 7^ **& 

7 ~~'"'. r - ^ - BöMmtopltoü 106 924 
"•" '"" '"" 7 * , ' M j •• * y ^ ; 

10 Mahkeme giderleri 
2 Mahkeme giderleri 

!'İ,5 . " Eski yıllar borçlan 

• -

•PıV'V^'p'-' 

Sotfltfc isten giderleri 

. , ^7::'7f:%;t îiöooo 

29 -•-• tedavi giderleri 
3 Diğer muayene *e tedavilerle sıhhi tedbirler giderleri 300 000 

Yoi ve yaptnm bakmış genel giderleri t .,, Z[i;;;^"'/ •• ;"* 

37 Bakım giderleri 
2 Yol tesislerinin «akımı ! M ı / 160 000 



B. M. ödeneğin çeşidi Lira 

3 Binalarla sabit ^esislansip w diğer sabit- iMJpiej&fc bakmn 150 000 

Bölüm toplamı 300 000 

52 Diğer giderler 
6 Kırtasiye ve basılı kâğıtlarla <i«İi«&«r 10 000 

55 Muharrik ve müteharrik edevat üe atelyeler aiât ve edevatının bakımı 8 990 048 

Trafik giderleri 

«T Yolluklar 
- 4 Sürekli görev yolluğu -: 5 600 

3 Devir ve teftiş yolluğu # 25 Q©0 

' • Bölüm :t«^lamL 00 600 

46 Biğer giderler 
G Kırtorim ve iwstfe kâğıtlarla defterler 2 750 

(?ar, istasyon, ambar ve geçitler genel giderleri ı? ...:••:•• 

63 Geçici memur ve hizmgtlilef ücreti 15 000 

65 Yolluklar ^ir] ''"]/'"' ' ' " ' ' ' ' _ . " 
4 Sürekli görev yolluğu'"' ' " _; j 6 000 
2 Geçici görev yolluğu ' 30 000 

Bölüm toplamı 36 000 

68 Diğer giderler 
, 1 Isıtma : , - . ^ ^ i , 96 750 
' 2 Aydınlatma 310 Q0P 

- , 3 öteberi giderleri 45 000 
6 Kırtasiye ve basılı kâğıtlarla defterler 65 000 

* • t> Bölüm toplamı 516 750 

Tren lokomotifleri genel giderleri 

74 Yolluklar 
1 Sürekli görev yolluğu 2 000 

(S.*Sajnfi;.89-) 
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•••r-M—--

I4f« 

2 Geçici görev yolluğu t ooo 

Btttn te0fet*ı 9 000 

P%i*öâeilA diğer hakedişleri 
2 Doğum yardımı - 35 000 

Tüzüğüne göre ödenecek tahsisat, fazla mesai ve nöfbet ücretleriyle »*ltow-
natlar Î^M^;?^? r 

1 Tazminatlar 188 000 

&iİtt*tıtf4Stt«H- giderleri 

Trenler genel giderleri 

Geçici memur ve hizmetliler ücreti 

YolluMar * 
1 Sürekli görev yolluğu 
2 Geçici görev yolluğu 

Personelin diğer hakedişleri 
1 Çocuk zammı 
2 Doğum yardımı 

17 326 936 

30 000 

s : ; ; . . ' ; • " ' < ' • : " • • 

• • . - ' - v v ; . : , . ; • ; . - ; u 

Bölüm toplamı 

i ; • .>• ' - ' . • . • .;-?j«' 'v 

1 500 
6 650 

8 160 
rfll .... -

50 000 
30 000 

Bölüm toplamı 80 000 

Tüzüğüne göre ödenecek tahsisat, fazla mesai' ve mfâGV ücrl̂ BPtjîlfe 
natlar 

3 Tazminatlar ^ 

Trenler giderleri 

281 000 

31 500 

Yolluklar 
1 Sürekli görev yolluğu 
2 Gê çM görev yolluğu 

Manevra genel giderleri ..- . 

Bolüm 

1 700 
1 800 

3 500 

jm:ti 

( 8, öayufl ; 39 ) 
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^ 2 4 — 
ödeneğin geçidi 

•"•3 m Pemmelin diğer haMdîıleri 
X Çocuk zammı 

Bölüm toplamı 

93 Tfeüğüne göre ödenecek tahpisat, fazla mesai ve nöfbet ücretleriyle tasmi-
-••naÖ^^h'.hî.T .̂T:̂ .::*; ,;M'-' ^ >**;:.• r : r: ,? =•.;.•'.:;V r-V-•;• • •_< :-:-.'.'.v..: ? 

•••' 1- Tahrikatlar .^,.>:-.': 
OCK>öt£. 3 Tazminatlar "'"""' •••'..•::*,<? 

93 Manevra giderleri 

Bölüm toplamı 

••.?•':' İK Depolar GeiİW giderleri' ?,7 

97 Yolluklar : 
•r,0S * 1 Sürekli görev yolluğu 
f' ^ 3 5. 2 Gemici görev yol luğu 

» ? » - « * ? % 

r>> <* Bölüm toplamı 

98 Personelin diğer lıakedişleri 
CöO ^ 1 Çocı& zammı :; 

£0.0 6£ 2 Doğum yardunı 

Bölüm toplamı 

100 .: ©jğe | /g ider le^:> .;<v-.-- ^ &**;? ^z-,^ ,.- •• .r'V &.-•••:••:•• -. ••. •.::••${-. 
6* Kırtasiye ve basılı kâğıtlarla defterler 

• • ;A> ' •..it'..;'. - %. • . o . . . . , ; 

-101 ." . . Muhar r ik ve mütehar r ik edevatın bakımı ve servise hazır lanma giderleri 
• W ; X;\ ' • ' •••»; •••""'•• "•-•-. * ; - v " : 

Ura 

950 

108 280 
22 000 

190 280 

32 000 

1 100 OOC 

106 Yolluklar 
1 SÜrepi görev yojluğu 

OCV i 2 Geçici gfttyt yolluğu 

Liman İşleri Genel giderleri 

-'^' 
Bölüm top lamı 

»•i«*alflŞj6c T ü z ü ğ ü n e göre ö3«nece| : t ah s i s a t , fazla, mesai ve ntybet ücret ler iyle tazım
la* 

< K. ( ^ m m . ? 39) 
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109 Diğer giderler 
6 Kırtasiye ve basılı kâğıtlarla defterler 2 000 

110 İşletme ve bakım giderleri - ; . - . - « -
1 İşletme giderleri ' 448 454 
2 Araçların bakımı giderleri 320 000 

Bölüm toplamı 768 454 

Servet Çoğalmaları 

124 Birinci sınıf demirbaşlarla makine, tezgâh, alât, edevat ve motörlerde serma
ye artışları 77 136 

125 Muharrik ve müteharrik edevat ile diğer araçlarda sermaye artışları 
3 Yolcu vagonlarında ve demirbaşlarında sermaye artışları • 723 086 

TOPLAM 32 319 594 

» • « 

( S. Sayısı : 39 ) 




