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Sayfa 
Kocagüney'in, İzmir'de Türk Tütün Limi
tet Şirketi taraflıdan Amerikalılara satı
lan tütünler üzerinde yapıldığı ileri sürü
len hile ile Tekel Genel Müdürlüğü yapı
mında görülen yolsuzluk hakkındaki soruş
turma sonucunun bildirilmesine dair soru
suna Gümrük ve Tekel liakanı Şevket 
Adabın'm sözlü cevabı 4:6 



1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Trabzon Milletvekili Mustafa Kesit Tarakçı-
oğiu'nun, Sülfat Damonyum adlı suni gübrenin 
getirilmemesi sebebinin açıklanması hakkında
ki sözlü sorusuna Tarım ve Maliye Bakanları 
cevap verdiler. 

Konya Milletvekili Mitat Şakir Altaıvm, 
Konya İlinin Kadınhanı ve Ilgın ilçelerine yer
leşmek istiyeıı yurttaşlar hakkındaki sözlü so
rusuna, Sağlık ve Sosyal Yardım Rakam cevap 
verdi. 

Kırklareli Milletvekili Dr. Fuad Umay'ın, 
sıhhat bakımından rakı yerine şarap sürümü
nün fazlalaştırılması hakkındaki sözlü sorusuna 
Gümrük ve Tekel Bakanı cevap verdi. 

Büyük Millet Meclisi 1947 yılı Mayıs, Hazi
ran ve; 

Temmuz, Ağustos ayları hesapları hakkında
ki Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu ra
porları okunarak bilgi edinildi. 

Millî Korunma Kanununun 4o48 sayılı Ka
nunla değiştirilen 32 nci maddesinin birinci fık
rasının yorumlanmasına Jüzıııu olmadığına dair 
olan Geçici Komisyon raporu kabul olundu. 

Kadirli 'li lîasanoğlu Ahmet Yılmaz'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkındaki Adalet Ko
misyonu raporu onandı. 

Çukurova Harasına ait arazi hakkındaki Di
lekçe Komisyonu raporu Tarım Komisyonuna 
verildi. 

1 bıkkındaki emeklilik işleminin kaldırılması
nı istiyeıı Sadık Balkır ve; 

Vatan hizmeti tertibinden maaş bağlanma
sını istiyeıı Hulusi Özbayrak haklarındaki Di
lekçe Komisyonları raporları kabul olundu. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1948 yılı Bütçe
sinin tümü üzerinde bir müddet görüşüldükten 
sonra maddelere geçildi ve dikkate alman 50 
imzalı önerge üzerine birinci bölüm Bütçe Ko
misyonuna verildiğinden tasarının görüşülmesi 
geri bırakıldı. 

Genel Kurmay Başkanlarının Mareşelliğe 
yükseltilmesi hakkındaki teklifin reddine dair 
olan Millî Savunma Komisyonu raporu, kabul 
olundu. 

T>. XII . 1947 Cuma günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Bingöl Milletvekili Samsun Milletvekili 

F. F. Düşünsel N. Fırat 
Kâtip 

Urla Milletvekili 
Atalay Akan 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

Teklifler 
.1. — Ankara Milletvekili Muammer Eriş'in, 

Bankalar ve Devlet Müesseseleri Memurları Ay
lıklarının Tevhit ve Teadülü hakkındaki 3G59 
sayılı Kanunun birinci maddesinin (B) fıkrası
nın değiştirilmesine dair kanun teklifi (2/71 ) 
(Ticaret ve Bütçe Komisyonlarına); 

2. — Bolu Milletvekili Lûtfi Gören'in. As
kerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 19 ucu mad
desinin 'değiştirilmesine dair kanun teklifi 
(2/72) (Millî Savunma, Maliye ve Bütçe Ko

misyonlarına) ; 

Tezkere 
'•>. Üniversiteler Kanununun 46 neı madde
sinin (D) fıkrasının yorumlanmasına dair Baş
bakanlık tezkeresi (3/158) (Millî Eğitim ve 
Bütçe Komisyonlarına); 

Rapor 
4. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü

dürlüğü 1948 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/223) (Gündeme). 



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

BAŞKAN — Başkanvekili Raif Karadeniz 

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

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 
Çoğunlukta tereddüt var, yoklama 

çaktır. 
yapıla-

(Yoklama yapılmaya başlandı.) 
BAŞKAN — Çoğunluk hâsıl olmuştur. Yok

lama yapmaktan vazgeçiyoruz. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA 

1. — Sayın üyelerden bazılarına izin verilme
si hakkında Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tcz-

SUNUŞLARI 

— Kabul edenler. 

keresi 

Kamutaya 
29 . XI . 1947 

Aşağıda adları yazılı Milletvekillerinin izin
leri Başkanlık Divanınca kararlaştırılmıştır: 

Kamutayın onamasına sunulur. 
B. M. M. Başkanı 

K. Karabekir 

Ağrı Milletvekili Ahmet Alpaslan 2 ay, has
ta olduğu için 29 . X I . 1947. 

Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz Rekata 2 
ay, özürlü olduğu için .10 . XI . 1947. 

Elâzığ Milletvekili Dr. İbrahim Tali Öngö
ren 1 ay, hasta olduğu için 22 . XI . 1947. 

Gümüşane Milletvekili Edip Tör 2 ay, hasta 
olduğu için 31 . X . 1947. 

istanbul Milletvekili Dr. M. Kemal öke 2 
ay, hasta olduğu için 8 . XI . 1947. 

istanbul Milletvekili Dr. Akıl Muhtar Özden 
2 ay, hasta olduğu için 8 . X I . 1947. 

Mardin Milletvekili Gl. Kiazını Sevüktekin 
2 ay, özürlü olduğu için 13 . XI . 1947. 

Rize Milletvekili Hasan Cavid Belûl 1 ay, 
hasta olduğu için 4 . X I . 1947. 

Sivas Milletvekili Kâmil Kitapçı 2 ay, has
ta olduğu için 29 . X I . 1947. 

Urfa Milletvekili Osman Ağan 1 ay, özürlü 
olduğu için 5 . X I . 1947. 

BAŞKAN — Teker teker oya sunacağım : 
Ağrı Milletvekili Ahmet Alpaslan 2 ay, has

ta olduğu için 29 . XI .1947. 

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

Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz Rekata 2 
ay, özürlü olduğu için .10 . XI . 1947. 

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

Elâzığ Milletvekili Dr. İbrahim Tali Öngö
ren 1 ay, hasta olduğu için 22 . XI . 1947. 

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

Gümüşane Milletvekili Edip Tör 2 ay, hasta 
olduğu için 31 . X . 1947. 

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

İstanbul Milletvekili Dr. M. Kemal Öke 2 
ay, hasta olduğu için 8 . XI . 1947. 

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

İstanbul Milletvekili Dr. Akil Muhtar Özden 
2 ay, hasta olduğu için 8 . X I . 1947. 

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

Mardin Milletvekili Gl. Kiazını Sevüktekin 
2 ay, özürlü olduğu için 13 . XI . 1947. 

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

Rize Milletvekili Hasan Cavid Belûl 1 ay, 
hasta olduğu için 4 . X I . 1947. 

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

Sivas Milletvekili Kâmil Kitapçı 2 ay, has
ta olduğu için 29 . XI . 1947. 

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

3 — 
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Ui'l'a Milletvekili Osman Ağan 1 ay, özürlü 

olduğu için 5 . XI . 1947. 
BAŞKAN — Kabul edenler.., Etmiyeuler 

Kabul edilmiştir. 

4. — SORULAR VE CEVAPLAR 

1. —- Erzurum Milletvekili Gl. Vehbi Koca
güney'in, İzmir'de Türk Tütün Limitet Şirketi 
tarafından Amerikalılara satılan tütünler üze
rinde yapıldığı ileri sürülen hile ile Tekel Genel 
Müdürlüğü yapımında görülen yolsuzluk hak
kındaki soruşturma sonucunun bildirilmesine 
dair sorusuna Gümrük ve Tekel Bakanı Şev
ket Adaları'm sözlü cevabı. 

BAŞKAN — Soru önergesini okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıda yazılı iki sorunun Sayın Tekel Baka

nı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını 
dilediğimi saygı ile arzederim. 

1. — İzmir'de Türk Tütün Limitet Şirketi
nin bir kae ay önce Amerikalılara sattığı binler
ce balya tütün satın alanlar tarafından muayene
leri yapıldıktan sonra şirket memurları tarafın
dan balyalar gizlice açılarak aralarına bozuk ve 
çürük tütünler doldurulduğu ve tekrar kapatıl
dığı ve bu suretle salıtakârlık yapıldığı, bu hi
leyi anlıyan Amerikalıların tütünlerimizi alma
dıkları, bu yüzden milyonlarca zarara uğradığı
mız anlaşılmıştır. 

Bu mesele hakkında açılan tahkikat ne safha
dadır, görevlerini kötüye kullanan şirket me
murları hakkında ne muamele yapılmıştır, mem
leketin ticari şeref ve itibarını kıran bu şirket 
hakkında ne gibi bir muamele yapmak kararm-
dadırlar? 

2. — İstanbul 'da Kabataşdaki Genel Müdür
lük inşaatında yolsuzluk olduğu hakkında Te
kel Müfettişlerince yapılan tahkikatın neticesi ne 
merkezdedir? Sorumlular meydana çıkarılmış, 
hakkında kanuni muamele yapılmış mıdır? 

Erzurum Milletvekili 
Gll. Vehbi Kocagüney 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ŞEVKET 
ADALAN (İzmir) — Erzurum Milletvekili Sa
yın General Vehbi Kocagüney'in sözlü sorusu 
iki konuya temas etmektedir. 

Birinci konu: Amerika'lılaı-a satılan tütün 
isidir 

Türk Tütün Limitet ortaklarının bir Ame
rikan kumpanyasına sattığı 750 bin kilo işlen
miş tütünün evsafının bozuk olması ve içine 
72 balya bozuk tütün karıştırılması sebebiyle, 
bu firma tarafından kabul edilmiyerek akdin 
bozulduğu bakanlığımıza yapılan bir ihbarla 
öğrenilmiştir. 

21)59 sayılı Kanunla kurulan Türk Tütün 
Limitet ortaklığının hususi hukuk hükümlerine 
tâbi bir ticaret ortaklığı olması bakımından bu 
ihbarı nazara alarak gereğini yapmak ortaklı
ğa ait bir hak olmakla beraber Tekel Gene! 
Müdürlüğünün bu ortaklıkta'^Y55 nlsptindc 
sermayesinin bulunması ve kanunim besinci 
maddesiyle ortağlığı murakabe etmek hakkı
nın Genel Müdürlükçe tanınması gözönünde bu
lundurularak Bakanlığımız bu ihbarla ilgilen
miş ve kanunun verdiği bu yetkiye dayanarak 
işin tahkikini iki müfettişimize havale etmiş
tir. 

Müfettişlerce yapılan, tahkikat sonunda, Di 
Amerikan Tobako ortaklığına satılan bir parti 
tütüne, bozuk evsafta tütün karıştırıldığı ve 
akdin bu sebeple fesedilerek tütünlerin reddo-
lunduğu tespit olunmuştur. 

Bu izahatı arzttikten sonra sorulara sırasiy-
le cevap veriyorum. 

1. — Açılan tahkikat sona ermiş ve müfet
tişlerce tanzim edilen rapor Tekel Genel Mü
dürlüğüne gönderilerek bu işten sorumlu olan
lar hakkında gereken muamelenin tâyini için 
Ortaklık Genel Kurulunun toplantıya çağırıl
ması istenmiştir. 

Ortaklar atlına ihzari bir tetkik yapmak 
üzere seçilen temsilciler sözü geçen raporu in-
celiyerek işi hulâsa eden raporlarını hazırla
dıktan sonra toplanan Genel Kurulu: 

Müfettiş raporunda bu işten sorumlu gös
terilenler ortaklığa hizmet alâkasiyle bağlı 
kimseler olduklarından bunlar hakkında ortak
lar adına ve yetkileri dâhilinde gereken işle
min idare meclisince icra edilmesinin tabiî bu
lunduğuna, akçalı veya cezai sorumluluğa mu
hata]) olanlar hakkında ortaklığın doğmuş ve 
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doğacak zararları için derhal ve mutalebe I 
müddetleri mahfuz tutulmak maksadiyle gere
ken kararların alınması lüzumunun tesbitine ve 
işbu kararın idare meclisince infaz edilmesine ve 
bu hâdiseden dolayı ortaklığın bir zararı mev-
zuubalıis olduğu takdirde mesulleri hakkında ge
reken takibatın yapılmasına karar verilmiştir. 

P>ıı karara göre idare meclisinin teşebbüsle
rine intizar etmek zorundadır. En büyük his
sedar olan Tekel Genel Müdürlüğünce işin ınü-
taaddit safhalarının yakından ve hassasiyetle 
takip edileceği şüphesizdir. 

2. — Satılan tütünler arasına kötü tütünleri 
karıştırmak sorumlu görülenler daha evvel ida
re meclisi karariyle işlerinden uzaklaştırılmış
lardır. 

'•\. — Ortaklığın bugünkü haliyle veya daha 
iyi çalışacak bir şekle sokularak faaliyetinde de
vam etmesinin tütüncülüğümüz bakımından fay
dalı olup olmıyacağı hakkında tetkikat yapıl
maktadır. Bu tetkikatm vereceği neticeye göre 
bir karar alınacaktır. 

tkinci konu : Kabataş'taki Genel Müdürlük 
binası inşaatına dairdir. Bu soruya da sıra-
siyle cevap veriyorum: 

1. — Genel Müdürlük binasının inşaatında 
bazı yolsuzluklar yapıldığı hakkında vâki ih
bar ve neşriyat üzerine yapılan tahkikat sonun
da inşaatta bazı yolsuzluklar olduğu sabit ol
muştur. 

2. — Tekel memurlarından 17 kişi sorumlu 
görülmüşlerdir. 

3. — Müfetişleree tanzim olunan fezleke Da
nıştay ikinci dairesince tetkik olunarak bu me
murlar hakkında lüzumu muhakeme kararı ve
rilmiştir. 

Memurlarca vâki itirazlar halen Danıştay Ge
nel Kurulunda incelenmekte olup henüz karara 
bağlanmamıştır. Mâruzâtını bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Gl. Vehbi Kocagünel. 
Gl. VEHBİ KOCAGÜNEY (Erzurum) — 

Sayın Tekel Bakanının, İzmir'deki kötü işe ve 
Kabataş'taki yüreğimizi sızlatan fenalığa dair 
verdiği izahat beni tatmin etti. Onun için ken
disine çok teşekkür ederim. Kendilerinden bek
lerim, bu işi takip etsinler ve böyle kötü işe va
sıta olanları Cumhuriyet Adliyesinin pençesine 
biranevel teslimine çare bulsunlar. 
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Sayın arkadaşlarım, yolsuz işler, görevi kö

tüye kullanma, bu temiz ve mübarek milletin 
Hazinesine kirli el uzatmalar ve sonra dostları
mıza yaptığımız ticaret işlerine hile karıştırma
lar günden güne çoğalmaktadır ve şüphesiz hu 
hepimizi müteessir ediyor. Ve tekerrür ettikçe 
üzüntümüz arttıkça artıyor. 

Bilmem nedendir, kötü bir tesadüfün eseri-
midir nedir, bu mübarek vatanda yer, yer, vakit, 
vakit uğursuz ağaçlar gibi soysuz insanlar yeti
şiyor ve memleketin temiz nasiyesine ufak bir 
gölge de olsa konduruyorlar. Bu çirkinliklerden 
hepimiz, bütün millet müteessirdir. Bilhassa 
gençler. Ruhlarını inkılâbın nuru ile, vicdanla
rını faziletin ışığı ile temiz tutmak istediğimiz ve 
zaten temiz olan gençler bu işten daha çok müte
essirdirler. Çünkü kendilerine emanet edeceği; 
miz bu mübarek vatanı, bu mübarek toprağı ter
temiz ele almak istiyorlar, bu soysuzlardan te
mizlenmiş olarak ele almak istiyorlar. Yaşlılar 
da mübarek inkılâbımızın temiz sayfalarına ini 
kötü işlerin karışmasından müteessirdir. 

Aziz arkadaşlarnn, millî bünyeyi, millî ahlâ
kı bu gibi kötülükler korkarım, günden güne zaı-
fa düşürebilir. Millî inkılâbın zaıfa düşmesi bir 
millet için en büyük tehlikedir. Allah bizi bu teh
likeden korusun. 

Sayın arkadaşlarını; 
Türklerde Devlet malına, Hazinesine sada

kat en büyük şiar idi; en büyük haslet idi. 
Ta ufak bir aşiretten beyliğe kadar; bir 
oymaktan imparatorluğa kadar bu bir iman ha
linde idi. Bunlar Anayasalarda büyük ve kuv
vetli, veciz düsturlar koymuşlardı. Meselâ 
Oğuzların Anayasasının 14. maddesini hatırlar
sınız, şöyledir: 

«Kendisine mevdu Hükümet malını; Devlet 
malını kendi öz menfaati için suistimal edenle
rin sağ eli bileğinden keslir.» 

Sayın arkadaşlarım, Cumhuriyetimizin en 
büyük faziletlerinden, prensiplerinden biri 
şüphesiz doğruluktur, doğruluğu sevmektir. 
Millî bünyemizde ona büyük bir yer vermişiz
dir. Bunun için sayın Hükümetten ve Başba
kandan rica ediyorum; ellerini bu yaranın 
üzerine koysunlar; bu yarayı biran evvel te
daviye ve azaltmaya çalışsınlar. Buna muvaf
fak oldukları gün milletin gönül sarayında ken
dileri için en yüksek bir mevki vardır. Bu mu
vaffakiyetin şeref hâlesi, çocuklarının, torun-
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larmm semasında asırlarca devam eder. 

Dilerim ki, Hasan Saka Hükümeti bu işte 
muvaffak olsun. (Alkışlar.) 

BAŞKAN - V a k ı f l a r Genel Müdürlüğü 194S 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı için geçen Birleşim
de müzakere edilirken, bir önerge verilmiş ve 
bu önerge Yüksek Heyetiniz tarafından dikka-
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te alındığı için Bütçe Komisyonuna havale edil
mişti. Bu, Komisyondan henüz iade edilme
miştir. Binaenaleyh müzakere edemiyeceğiz. 

(Umdemde konuşulacak başka bir madde 
yoktur. Pazartesi günü saat 15 te toplanılmak 
üzere oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 15,25 

>>«^« 

T. B. M. M. Basımevi 


