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Türkmen'in ödeneği hakknda Türkiye Bü
yük Millet Meoifei Başkanlığı tezkeresi 
(3/312) 
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izin «lan Kars Milletvekili Mehmet Baha
dır 'm, ödeneği hakkında Türkiye Büyük 
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4. — Bu toplantı yılında iki aydan çok 
izin alan Rize Milletvekili Hasan Cavid 
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Belûl'ün, ödeneği hakkında Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi (3/3İ4) 

5. — Sorular ve cevaplar 
1. — Niğde Milletvekili İbrahim Refik 

Soyer'in, 1949 yılı Bütçe Kanunu tasarısı
nın 5 nci maddesindeki memur kelimesine 
dair Maliye Bakanlığından sözlü sorusu 
(8/252) • • • ' • • 

2. — Kars Milletvekili Hüsamettin Tu-
gaç'ın, Kars ilinin, bâzı çevrelerinde baş 
gösteren tohumluk ve yiyecek sıkıntısı 
hakkında olan sorusuna Ekonomi ve Ticaret 
Bakanı Cemil Said Barlas'ın sözlü cevabı 
(6/253) 

3. -T- Çanakkale Milletvekili Nurettin 
Ünen 'in, Çanakkale 'de yaprfacak iskeleye 
dair olan sorusuna Baymdwlıfc,Bakanî Şev
ket A dal an'm sözlü cevabı^ö/^o^J 

4. — Çanakkale Milletvekili Nurettin 
Ünen'in, yeniden açılan liseler hakkında 
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ki sorusuna Millî Eğitim Bakanı Tahsin 
Banguoğiu'nun sözlü cevabı (6/255), 

5. — Ordu Milletvekili Yusuf Ziya Or
taç'm, Ordu Hususi Lisesine dair olan so
rusuna Millî Eğitim Bakanı Tahsin Bangu-
oğlu'nun sözlü-cevabı (6/259) 

6. — Çanakkale Milletvekili Nurettin 
Önen'in, Devlet Denizyollarında çalışan 
işçilere dair olan sorusuna Çalışma Bakan» 
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Sayfa 
Re^at Şemsettin Sirer'in yazılı cevabı 
(G/240) 13:16 

6. — Görüşülen işlsr 12 
1. - - Çakmak ve suni çakmak taşının 

tekel konusundan çıkarılmasına ve bu 
maddelerin Gümrük resimlerinde değişiklik 
yapılmasına dair kanun tasarısı ve Güm
rük ve Tekel ve Bütçe Komisyonları rapor
ları (1/458) 12:13 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

Yol ve Lüks Vergisi Kanunu tasarılariyle 
Kazanç Vergisi Kanununa ek Kanun tasarısı, 
Hükümetin isteği üzerine geri verildi. 

Koçarlı Bucağına bağlı Çaüısağır Köyünden 
Alioğlu Mehmet Sökeli'nin ölüm cezasına çarp
tırılmasına dair olan Adalet Komisyonu raporu, 
kabul olundu. 

Çok çocuklu hâkimlere verilecek yardım pa-
ralariyle ikramiye hakkındaki 3253 sayılı Ka
nunun kaldırılmasına dair olan kanun teklifi, bu 
konudaki kanun tasarısiyle birlikte görüşülmek 
üzere Bütçe Komisyonuna verildi. 

Türk Ceza Kanununun 253 ncü maddesine bir 

fıkra eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı ile; 
964 sayılı Eczacılar ve Eczaneler hakkındaki 

Kanuna bir madde eklenmesine dair olan kanun 
tasarısının birinci görüşülmeleri bitirildi. 

2 . II . 1949 Çarşamba günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili 
Trabzon Milletvekili 

R. Karadeniz 

Kâtip 
Kocaeli Milletvekili 

8. Pek 

Kâtip 
Kocaeli Milletvekili 

C. Aksu 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — Türkiye ile Almanya'daki Fransız işgal 

Bölgesi arasında imzalanan Ticaret ve ödeme An
laşmaları ile Modüs vivendi ve eklerinin onan
ması hakkmda kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ti
caret Komisyonları raporlan (1/369) (Gündeme); 

2. — Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Eko
nomik Birliği arasındaki Ticaret Anlaşması ile 
Türkiye - Belçika ödeme Anlaşmasının yürürlük 
sürelerinin iki ay daha uzatılması hakkında ka
non tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret Komisyonla- , 
n raporlan (1/407) (Gündeme); 

3. — Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Eko 
nomik Birliği arasındaki Ticaret Anlaşması ile 
Türkiye - Belçika Ödeme Anlaşmasınm yürür
lük sürelerinin iki ay daha uzatılması hakkında , 

teati olunan mektupların onanmasına dair kanun 
tasansı ve Dışişleri ve Ticaret Komisyonları ra
porlan (1/408) (Gündeme); 

4. — Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Eko
nomik Birliği arasındaki Ticaret Anlaşması ile 
Türkiye - Belçika ödeme Anlaşmasının yürürlük 
sürelerinin bir ay daha uzatılması hakkında 
teati olunan mektuplann onanmasına dair ka
nun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret Komisyonlav 
n raporlan (1/409) (Gündeme); 

5. — Türkiye ile Belçika - Lüksemburg Ekono
mik Birliği arasındaki Ticaret Anlaşması ile Tür
kiye - Belçika ödeme Anlaşmasının yürürlük 
sürelerinin bir ay daha uzatılması hakkmda ka
nun tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret Komisyon-
lan raporları (1/438) (Gündeme); 

2 -
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6. — Türkiye ile Finlandiya arasında imzala- j 

nan Ticaret ve ödeme Anlaşmalariyle eklerinin 
onanması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Ticaret Komisyonları raporları (1/410) 
(Gündeme); 

7. — Türkiye - Fransa ödeme Anlaşmasına 
ek olarak Ankara'da imzalanan Ek Protokolün 
onanması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Ticaret Komisyonları raporları (1/424) 
(Gündeme); 

8. — Türkiye - Fransa ödeme Anlaşmasına 
bağlı Fransız Frangı sahasına dâhil memleketler 
listesine Saire Bölgesinin derci hakkında teati 
olunan mektupların onanmasına dair kanun ta
sarısı ve Dışişleri ve Ticaret Komisyonları rapor
ları ,(1/411) (Gündeme); 

9. — Türkiye ile İsveç arasında imzalanan 
Ticaret ve ödeme Anlaşmalariyle eklerinin onan
ması hakkında ksnun tasarısı ve Dışişleri ve Ti
caret Komisyonları raporları (1/412) (Gündeme); 

.1949 O : 1 
10. — Türkiye ile İtalya arasındaki Ticaret ve 

ödeme Anlaşmalarının yürürlük sürelerinin- iki 
ay uzatılması hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Ticaret Komisyonları raporları 
(1/413) (Gündeme); 

11. — Türkiye ile İtalya arasındaki Ticaret 
ve ödeme Anlaşmalarının yürürlük sürelerinin 
iki ay daha uzatılması hakkında kanun tasarısı 
ve Dışişleri ve Ticaret Komisyonları raporları 
(1/414) (Gündeme); 

12. — Türkiye ile İtalya arastadaki Ticaret 
ve ödeme Anlaşmalarının yürürlük sürelerinin 
ik ay adana uzatılması hakkında kanun tasarısı 
ve Dışişleri ve Tieöret Komisyonları raporları 
(1/422) (Gündeme); 

13. — Türkiye ile Polonya arasında* imzalanan 
Ticaret ve ödeme Anlaşmalariyle eklerinin 
onanması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve 
Ticaret Komisyonları raporları (1/415) ^Gün
deme); 

»m<( 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Feridun Fikri Düşünsel 
KATİPLER : Oenap Aksu (Kocaeli), Sedad Pek (Kocaeli) 

• um 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3 .— SEÇİMLER 

1, — Başbakanlık Divanında açık bulunan 
iki kâtiplik için seçim yapılması. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanında açık bu
lunan kâtipliğe arkadaş seçeceğiz, önce tasnife 
memur arkadaşları adçekme suretiyle ayırıyo
rum: 

İsmet Eker (Çorum) 

Abidin Çakır (Muğla) 
Zekiye Molaoğlu (Trabzon) 
Seçime başlıyoruz, 
(Oyların toplanmasına Kırşehir seçim çev

resi sırasiyle başlandı.) , 
BAŞKAN — Oya katılmamış arkadaş var 

nıı* 
Oy toplama muamelesi bitmiştir. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1.—- Sayıii üyelerden basılarına izin verilme- 31'öeâk 1949 
si hakkında Türkiye Büyük Millet Meclîsi. Baş- KaMütaya 
kanlığı tezkeresi. (3/311) ' Aşağıda adları yazılı Mflletvekilleririin 
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izinleri Başkanlık Divanının 31 Ocak 1949 ta
rihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Kamutayın onanıma sunulur. 
B. M. M. Başkanı 

Şükrü Saraçoğlu 

Gümüşane Milletvekili Hasan Fehmi Ataç 1 
ay hasta olduğu için 10 Ocak 1949 tarihinden 
itibaren, 

Hatay Milletvekili Abdülgâni Türkmen 1 
ay hasta olduğu için 19 Ocak 1949 tarihinden 
itibaren, 

Kars Milletvekili Mehmet Bahadır, 1 ay has
ta olduğu için 26 Ocak 1949 tarihinden itibaren, 

Rize Milletvekili Hasan Cavid Belûl 2 ay 
hasta olduğu için 23 Ocak 1949 tarihinden iti
baren, 

Mardin Milletvekili Gl. Kiazım Sevüktekin 
2 ay hasta olduğu için 31 Ocak 1949 tarihinden 
itibaren, 

Gümüşane Milletvekili Hasan Fehmi Ataç 1 
ay hasta olduğu için 10 Ocak 1949 tarihinden 
itibaren, 

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

Hatay Milletvekili Abdülgâni Türkmen 1 
ay hasta olduğu için 19 Ocak 1949 tarihinden iti
baren, 

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

Kars Milletvekili Mehmet Bahadır 1 ay has
ta olduğu için 19 Ocak 1949 tarihinden itibaren, 

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

Rize Milletvekili Hasan Cavid Belûl 2 ay 
hasta olduğu için 23 Ocak 1949 tarihinden itiba
ren, 

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

Mardin Milletvekili Gl. Kiazım Sevüktekin 
2 ay hasta olduğu için 31 Ocak 1949 tarihinden 
itibaren, 

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

2. —- Bu toplantı yılında iki aydan çok izin 
alan Hatay Milletvekili Abdülgâni Türkmen'in 
ödeneği hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı tezkeresi. (3/312) 

Başkanlık tezkeresini okutuyorum. 

.1949 O ı 1 
31 Ocak 1949 

j Kamutaya 
Hastalığı dolayısiyle bu toplantı yılı için 

kendisine iki aydan fazla izin verilen Hatay 
Milletvekili Abdülgâni Türkmen'in ödeneğinin 
verilebilmesi, İçtüzüğün 197 nci maddesi ge
reğince, Kamutayın iznine bağlı olduğundan 
keyfiyet yüce tasviplerine sunulur. 

B. M. M. Başkanı 
Ş. Saraçoğlu 

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

I 3. — Bu toplantı yılında iki aydan çok izin 
alan Kars Milletvekili Mehmet Bahadr'in, Öde
neği hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı tezkeresi (3/313) 

Başkanlık tezkeresini okutuyorum. 

31 Ocak 1949 
Kamutaya 

I Hastalığı dolayısiyle bu toplantı yılı içinde 
kendisine iki aydan fazla izin verilen Kars Mil
letvekili Mehmet Bahadır'm ödeneğinin verile
bilmesi, İçtüzüğün 197 nci maddesi gereğince 
Kamutayın iznino bağlı olduğundan keyfiyet 
Yüce tasviplerine sunulur. 

B. M. M. Başkam 
Ş. Saraçoğlu 

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

4. — Bu toplantı yılında iki aydan çok izin 
alan Rize Milletvekili Hasan Cavid Belûl'ün, 
ödeneği hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığı tezkeresi (3/314) 

BAŞKAN — Başkanlık tezkeresini okutu
yorum. 

Kamutaya 
Hastalığı dolayısiyle bu toplantı yılı içinde 

kendisine iki aydan fazla izin verilen Rize Mil
letvekili Hasan Cavid Belûl'ün ödeneğinin ve
rilebilmesi, İçtüzüğün 197 nci maddesi gereğin
ce, Kamutay'in iznine bağlı olduğundan keyfi
yet Yüce tasviplerine sunulur. 

B. M. M. Başkanı 
Ş. Saraçoğlu 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
I Kabul edilmiştir. 
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5.,— SORULAR VE CEVAPLAR 

1. — Niğde Milletvekili İbrahim Refik So-
yer'in, 1949 yılı Bütçe Kanunu tasar sının 5 nci 
maddesindeki memur kelimesine dair Maliye Ba
kanlığından sözlü sorusu (6/252) 

(Soru sahibi yok sesleri) 
BAŞKAN — Gelecek birleşime kalmıştır. 

2. — Kars Milletvekili Hüsamettin Tugaç'tn, 
Kars tlinin, bâzı çevrelerinde baş gösteren to
humluk ve yiyecek sıkıntısı hakkında Başbakan
lıktan olan sorusuna Ticaret ve Ekonomi Bakanı 
Cemil Said Barlas'm sözlü cevabı (6/253) 

BAŞKAN — Ekonomi ve Ticaret Bakanı ce
vap verecektir. 

Sözlü soruyu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kars ilinin bâzı semtlerinde yi-' 
yecek ve tohumlk meselesi. 

1948 senesi yazında Kars İlinde hüküm süren 
şiddetli kuraklık yüzünden bu ilin bâzı semtle
rinde baş gösteren yiyecek ve tohumluk ihtiya
cını karşılamak için bâzı tedbirler alınmıştır. 

Bu arada Çıldır İlçesinin bâzı köylerinde 
sayılan belli muhtaç kimselere Kızılay eliyle 

biraz para gönderilmiş ise de bu tahsis çok az 
ve kifayetsizdir. Bu sebeple: 

1. — Hükümet bu aç ve muhtaçları feci âki-
betlerden kurtarmak için ne yapacaktır? 

2. — Tohumluğa muhtaç yerlere, zamanında 
gereken tohumluğun verilmesi sağlanmış mıdır? 

Bu hususlara dair sözlü cevap verilmesini 
Hükümetten rica ederim. 

Kars Milletvekili 
H. Tugaç 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI CEMİL. 
SAlD BARLAS (Gazianteb) — Efendim; bu 
sene Şark mın takasında mahsul, bizim Orta Ana
dolu'daki gibi bereketli olmadı. Hükümet bu 
hususta lâzırageien tedbiri almıştı. Fakat buna 
rağmen son zamanda Kars'ın bilhassa Çıldır İlçe
sinde açlık olduğuna dair -haberler aldık. Yap
tığımız tetkikatta, burada Hükümet lâzımgelen 
şıv tedbirleri almıştır : 

Bir köre yapılan tetkikat neticesinde Çıldır 
îleesinde muhtacı muavenet 4ÖÖ kadar ailenin 
mevcut olduğu tesbit edilmiştir. Bunlara ilk 

yardım olarak Kızılay 7 500 lira göndermiştir. 
Hükümet diğer mıtttakalar için yüz bin lira tah
sisat alarak bunların tohumluk ihtiyacı bedelini 
Kızılaya ödetmek suretiyle temin etmiştir. 

Tohumluk meselesine gelince : Bunların to
humluk ihtiyacı vaktiyle temin edilmiştir. Ta
rihlerini Yüksek Heyete arzedeyim : 

5254 sayılı Kanun esasları dairesinde, Tanm 
Bakanlığınca gösterilen lüzum üzerine, Toprak 
Mahsulleri Ofisi, Kars İli tohumluğu için, 29 Ey
lül ve 4 Ekim tarihlerinde 850 ton buğday ve 150 
ton arpayı Ziraat Bankası emrine amade tutmuş
tur. Bu tahsisten mahallî ihtiyaç komisyonların
ca her ilçenin hususiyet ve ihtiyacına görfe ter
tip ve fiilen talep edilen tohumluk yalnız 350 ton 
buğdaydan ibaret olup bu da Ziraat Bankasınca 
zamanında ve tamamen tevzi edilmiştir. Bu su
retle dağıtılan 350 tonun ilçelere göre bölünüşü 
söyledin 

Ton 

100 Kağızman lleesi için 
100 İğdır » » 
100 Tuzluca » » 
50 .Arpaçay »• » ' 
50 Çıldır » » tohumluk buğday 

gönderilmiş bulunuyor. 
Şu maruzattan da anlaşılıyor ki, mahallin ha

kiki ihtiyacından kat kat fazla tohumluk tane 
Kars tlinin emrine amade tutulmuş olduğuna 
göre, miktar bakımından ihtiyaçlar tamamen kar
şılanmış ve bu muameleler Eylül sonunda cere
yan etmiş olduğuna göre, İlgili idareler zama
nında gereğini yapmışlardır. 

Kars tlinin ilkbahar ekimi için tohumluk ih
tiyacı da, yine Tarım Bakanlığının yapaeağı ter
tipler dairesinde karşılanacaktır. Halen bu hu
susta hazırlık yapılnıaktadır. 

Şunu da tavzih için arzedeeeğim : 
Biliyorsunuz ki, Toprak Mahsulleri Ofisi, hu

bubat fiyatı yüksek olan yerlerde tanzim satışı 
yapmaktadır. Bu hususta Kars ilinde de kâfi 
miktarda buğday vardır. İllerde, belediyeler 
emrine mutemet gösterildiği takdirde bedeli mu
kabilinde hububat ihtiyacı tem in edilmektedir. 
Maruzat im bunda» ibarettir. .-,..• r 

HÜSAMETTİN TÜGAÇ (Kars) — Efendim; 
geçen 8e^e'-I)ö|tt'ineHndw:^İQİaTM^:6tBdı ktt-

— h -
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rakhk olmuştur. Bu meyauda, Kars Vilâyeti de 
çok zarar gören illerdendir. Sayın Bakanın ver
diği izahata göre bu hususta Hükümetle mutaba
kat halindeyiz. Nazarı dikkate aluımıştır, lazım 
gelen yardımlar kısmen yapılmıştır. Fakat Sa
yın Bakan bir, iki nokta hakkında istediğimiz 
açıklamayı yapamadı. Onun için tavzihini rica 
edeceğini'. Yahut başka bir zaman söylerler. O 
da şudur : Çıldır İlçesi Kars Vilâyetinin en faz
la zarar gören ilçelerinden biridir. Biz orada 
bizzat gözümüzle gördük, vali ile mutabık kal
dık. Lâzımğelen tedbirlere ozaman, daha Eylül 
ayında tevessül edilmesi icabediyordu. Buraya 
-geldiğimiz zaman Tarım Bakanlığı nezdinde te
şebbüslerde bulunduk, anladık ki, dört, beş kere 
Vekâlet vilâyete-yazı yazmış, fakat hiçbir cevap 
ahrüa'manıiHtır.' Halbuki orada vali beyle gö-
rüştüğüntti/, zaman Çıldır İlçesinde parasız ye
meklik yardımına muhtaç olan kimselerin bulun
duğunu bizzat kendileri söylediler. Bu iş neden 
son aylara kadar devam elti? Nihayet Çıldır İl
çesinin bâzı köylerinden mektup aldık. Bu mek
tuplar üzerine Kars Milletvekilleri müştereken 
teşebbüse geçtik, vilâyetten vaziyeti sorduk. On
dan bir iki hafta sonra, Çıldır İlçesinde 1625 
ailenin ekmeğe, yardıma muhtaç olduğu hakkın
da İçişleri Bakanlığına malûmat geldi. Bur dik
kati üzerine çekmek istediğim bir noktadır. 

Bunun üzerine Haşan Salca Kabinesi zama
nında içişleri Bakanının başkanlık ettiği bir ko
misyonun delaletiyle Kızılay vasıtasiyle evvelâ 
5 000 sonra 2-500 lira tahsis edildi ve gitti. Ben
denizin önergemde azdır dediğim para budur. 
Fakat ondan sonra memnuniyetle ve şükranla 
gördüm ki. yeni Kabine zamanında dahi bu işe 
ehemmiyet verilmiş ve 10 000 lira daha tahsis 
edilmiştir. 

Yalnız açıklanmıyan bir nokta var o da şu
dur : Acaba bu yardım kâfi mi? Kendilerinin al
dıkları malûmata göre 17 500 lira önümüzdeki 
üç kış ayı zarfında kifayet edecek mi? 

Ümit ediyorum ki, bu mesele ile ehemmiyetle 
alâkadardırlar tekrar izah ve istizaha lüzum kal
madan mütebaki--yardımı da yapmak dunımun-
dadır Hükümet. 

İkincisi, Sayın Barlas buyurdular kî, Kars'ın 
birkaç; bölgesine 100 bin veyahut 50 bin ton to
humluk tahsis edildi; Fakat Çıldır ?dan hiç bah
setmediler.- Halbuki validen aidi ğımız bîr yazıda 
müuhasji'an Çıldır"îleesi için-3'bin ton arpa, 2 | 
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bin ton da buğday tohumluğu istemişlerdir. Bu 

I hususta Sayın Bakan birşey söylemediği için bu 
i tahsisin yapılıp yapılmadığını veya yapılacağını 
I bilmiyorum. Bu hususun da tenvirini rica ede-
! rim. 

Eğer Hükümetin neticei tahkikatında bu mın-
taka için yardımın devamına ihtiyaç olduğunu 
tesbit ederlerse bu yardımı da yapacaklarına ina
nıyorum ve mutmain olarak sözüme nihayet ve- •« 
riyorum. 

TİCARET VE EKONOMİ BAKANI CEMİL 
SAİD BARLAS (Gazianteb) — Efendim, kısaca 

I cevap vereyim, 7 500 lira buyurdukları gibi kâ 
fi gelmediği için Hükümet 10 bin lira daha gön
derdi. Bu miktar da Valinin takdiri üzerine 
gönderildi; bu kadar yetişir dedi, eğer şimdi -
bu miktarın da kâfi gelmediğini Vali bize bildi
rirse Hükümet yeniden bir miktar göndermeye 
çalışır,. 

I Dahiliye Bakanının Valiye verdiği emirle 
Çıldır Bölgesine gidip nezaret etmesi söylendi. 9 

ve yazın Sonbaharda Şarkta seyahat ederken 
bu seyahati yarı bırakarak geldim. Oradaki ku-

j rakhk haberini duyduğumuz ve öğrendiğimiz 
iein emir verdik ve gerekli buğday ve arpa ih
tiyacını karşılamak üzere zahire gönderdik. 
Yalnız kürsüden şunu belirtmek faydalı olur ki, 
Şarktaki resmî makamlar dahi rakam mefhu 
manda biraz mübalâğalı düşünüyorlar. Bizden 
beş bin ton buğday istediler, Sonradan buranın 
ancak 150 ton buğdaya ihtiyacı olduğu anlaşıl
dı. Kızılaydan yine Kars Valisinin nezareti 
ve mesuliyeti altında verilmek üzere Çıldır Ka
zasını da içine alan bir yardım imkânı mevcut
tur. Arkadaşım müsterih olsunlar. 

Biz orada dolaştığımız zaman bize Kars Vi
lâyeti iki kısımdır, bir kısmında fazla buğday 
vardır, bir kısmında her ne kadar az ise de 
bunlar birbirini korur denilmişti. Biz buna rağ
men ihtiyat olarak Kars Vilâyeti ve ilçelerinde 
emre hazır hububat bulundurmaktayız. 

3. —~ Çanakkale Milletvekili Nurettin Ünen' 
in, Çanakkale'de yapılacak iskeleye dair olan so
rusuna Bayındırlık Bakanı Şevket Adalarım 
sözlü cevabı (6/254) 

Yüksek Başkanlığa 
Çanakkale'de yapılması istenilen is

kelenin yapılmaktan vazgeçildiğine dair 
Geçen yıl Çanakkale'de bir iskele yapımına 

..- 6 
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karar verilmişken bu. yıl neden vazgeçilmiştir? 

Bu sorunun Bayındırlık Bakanlığı tarafın
dan sözlü olarak cevaplandırılmasını dilerim. 

Çanakkale Milletvekili 
Nurettin Ünen 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞEVKET ADA-
LAN (izmir) — Efendim, Çanakkale'de büyük 
vapurların yanaşabileceği bir isketenin inşası 
lüzumuna Bayındırlık Bakanlığımız da kanidir. 
Ötedenberi, bu mevzu üzerinde önemle dur
muş, yerinde gereken etüdleri ve sondaj ameli-
yelerini yaptırmış ve projelerini de hazırlatmış? 
tır. Takribi keşif, bedeli bir buçuk milyon lira 
tutan bu iskelenin, inşasına geçilmek üzere Ba-
kanlığımız 1946 yılından beri her yıl Bütçe ta
sarısında .bu iskelenin inşa bedelini, karşılıyacak 
bir ödenek teklif ettiği halde, Yüksek Heyetiniz
ce malûm bulunan bütçe durumu.bu paranın ay
rılmasına bugüne kadar imkân vermemiştir. 1949 
yılı Bütçesinde de aynı sebepler dolayısiyle, yi
ne ödenek ayrılmamış, ancak başlanmış olan 
işlerin tamamlanmasına yetecek miktarda 300 
bin lira raddesinde bir para konabiimiştir. Coğ-

* raf i durumu itibariyle binlerce kilometreye va
ran kıyılarımızdaki büyük limanlar arası küçük 
barınaklarla, iskelelerin inşası için 45 milyon 
liraya ihtiyaç olduğunu da bu vesile ile orzede-
rim. 

BAŞKAN — Buyurun, Nurettin Ünen. 
NURETTİN ÜNEN '(Çanakkale) — Elen. 

dim, geçen sene bu kürsüden halkın çektiği ız-
tırabı haykırmıştım. Koridorda karşılaştığım 
Maliye Bakanı 1948 senesi içinde yapılacak ak
tarma ile hu iskeleyi mutlaka yapacağını vadet-
ti ve benim hazırlamak istediğim kanun teklifin
den vazgeçmemi söyledi. Bayındırlık Bakanı da 
bunu vadetti. Hattâ o günkü celseye riyaset 
eden Kâzım Karabekir Paşa sözlerimden teessür 
duyarak bu işle bizzat alâkadar olacağını söy
ledi. 

Netice ne oldu? Gl. Kâzım Karabekir ve Ha-
lit Nazmi Keşmir öldüler, Bayındırlık Bakanı 
değişti, bizim iskele de suya düştü, (Gülüşme
ler). 

Şimdi ben düşünüyorum, o zaman yapılma
sı mümkün olan ve yapılması vadedilen bir is
kele bu sene nasıl imkânsız bir hale gelmiştir? 
Hep aynı şeyleri dinliyoruz, Bütçe imkânsızlığı. 

S.1&& O : İ 
Bütün bu imkânsızlık Çanakkale'nin kaderine 
mi isabet etmektedir?' 

Bu soru ve buna benzer soa ular bu kürsüye 
gelmemelidir. Eğer şimdiye kadar Hükümet 
icraatı umumi bir plân- dâhilisde yapılsaydı elr 
bette bu gibi sorulara lüzum kalmazdı. Fakat 
bir hazan yaprağı gibi, rüzgârın önüne düşenv 
bir hazan yaprağı gibi takip edilen günlük pali-* 
t ikalara rasgeldikçe biz de bu gibi soruları sor
maya mecbur kalıyoruz. 

Size misal olarak arzediyo'riiüi. Şimdiye ka
dar şahit olduğumuz icraat o kadar "hayret. verK 
cidir ki, bir bakanlıkla vilâyet dahi bİrBirindeıi"' 
habersizce iş görmektedirler. Meselâ Çanakkale 
Lapseki yolunu yaptı vilâyet,. Burada üç köprü 
vardır, onar metreden fazladır. Şoseler kanunu 
mucibince bu köprüleri Bayındırlık Bakanlığı
nın yapması lâzımdır. Ben Bayındırlık Bakan
lığından rica ettim; aldığım cevap şudur : Yol 
yapılmıştır, her mevsimde geçide elverişlidir. O, 
senin dediğin köprüler de falan program muci
bince 5 sene sonra. yapılacaktır. 

Altı ay evvel aldığım bu mekjaıbu şüphesiz, ki. 
say m Bakan okumadan imza etmiştir. Bir mil
letvekiline dahi yazılan mektupları okumadan .;.. 
imza etmiş olması, o hükümetin ciddiyetle i§ 
gördüğü intibaını yaratabilir mi ? Ve keza saha
ları itibariyle bu demin arzettiğim misal vilâyet
le bakanlık arasındaki münasebi^lir, vilâyet yol 
yapmış Bakanlığın haberi yok. 5* sene sonra ya
pılacaktı bu köprüler, niçin beş sene evvel bu 
yolu yaptın, diyor. v 

Sonra kışın dahi geçilmeye elverişlidir,^ den
dikleri yoldan ben yazın geçtim, tarlalar arasnı-
dan dolaşmaya mecbur kaldım, 

Sonra ikinci bir misal; Ulaştırma Bakanlığı 
ile Bayındırlık Bakanlığının biliyorsunuz saha* 
lan aşağı yukarı aynı vaziyettedir. 

Ben rica ettim, Çanakkale iskelesini madem 
ki, tamir ediyorsunuz, hiç olmazsa T veya L* 
şeklinde bir ilâve yapın da eşyaların motorla; 
çıkarılması külfetinden kurtutunsun, dedim, 
Ulaştırma Bakanlığı cevap veriyor, ben bu işe 
karışmam Bayındırlık Bakanlığına arz edin, di.» 
yor. Ya iki Bakanlık niçin birbirine danışmadan 
iş görüyor? Bilhassa iki Bakanlık makamı; işi. 
böyle formaliteye boğarsa; biz'dairejlerdçki ikinci 

: derecedetti memurları nasıl mesul edebiliriz ? Bir 
j kör doğuşudur, gidiyor. Biz ö ;̂ böyle sualîerİe 
İ vaziyeti kurtarmak için, ne kaparsak kâr sayr,, 
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maya çalışıyoruz. Şimdiye kadar vaziyet bu idi. 
Şimdi bu soru önergelerini verdikten sonra, öğ
rendim ki, Başbakanlıkta bir plân dairesi kuru-
luyromuş, umumi bir Devlet plânı yapılacakmış. 
Şu hale göre bir müddet daha beklemek ve neti
ceyi sabırsızlıkla beklemek, bunun memleket ve 
millet için hayırlı olmasını temenni etmekten 
başka çaremiz kalmıyor. 

4. — Çanakkale MiUetveküi Nurettin Ünen'in' 
yeniden açılan liseler hakkındaki sorusuna Millî 
Eğitim Bakanı Tahsin Banguoğlu'nun sözlü ce
vabı (6/255) 

27.1,1949 
Yüksek Başkanlığa 

Millî Eğitim Bakanı, geçen yıl mevcut lisele
rin kalitesi düşük olduğundan bunlar ıslah edi
linceye kadar hiçbir yerde lise acılmıyacağını 
kürsüde bir prensip kararı olarak ilân ettiği 
halde aradan pek kısa zaman geçmesine rağmen 
4 yerde lise açılmıştır. 

1. — Bu kadar kısa zaman zarfında mevcut 
liseler hangi metotla birden ıslah edilivermiştir? 

Bu sorunun Millî Eğitim Bakanlığı tarafın
dan sözlü olarak cevaplandırılmasını dilerim. 

Çanakkale Milletvekili 
Nurettin Ünen 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BAN-
GUOĞLU (Bingöl) — Sayın arkadaşlar, soru 
şudur: Bu kadar kısa zaman zarfında mevcut 
liseler hangi metotla birden bire ıslah ediliver
miştir? 

Böyle bir şey vâki olmamıştır. Böyle birden 
bire liseler ıslah edilemez, takdir buyurursunuz. 
Ancak bu yolda aldığımz tedbirlerden Yüksek 
Heyetinize bahsedebilirim: 

Bizim liselerimiz, binaları ve içlerindeki ça
lışma malzemesi bakımından ve en mühim ola
rak kadroları bakımından zayıf bir vaziyette
dirler. Bu durumu yaMnen bildiğim için bun
dan yedi ay kadar evvel Yüksek Huzurunuzda 
liselerimizin ıslah edilmeden sayılarını artır
mak niyetinde olmadığımı arzetmiştim. 

Liseler işini geçen yaz ele aldım. Tecrübeli 
arkadaşlardan 50 - 60 kişilik bir komisyon da 
mekteplsrimizih dertleri serbestçe ortaya dö
küldü. Bendeniz bunları not ettim ve kdmisyon 
dağıldıktan sonra işi üçe bölerek ihtisas ko
misyonlarına verdim. Bu komisyonlardan birisi 
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liseler ve onlara öğretmen yetiştiren müessese
ler işleriyle meşgul oldu. Bir diğeri, ortaokul
lar ve onlara öğretmen yetiştiren eğitim ensti
tüleriyle meşgul oldu. Üçüncü bir komisyon da 
bu müesseselerimizde umumiyetle terbiye me
seleleriyle meşgul oldu. 

Ortaya konan meseleler arasında bir ayıkla-
ma yaptılar ve bunları sistemleştirdiler, rapor ha
line getirdiler. Bu raporları üniversitelere ve 
bütün öğretim müesseselerine dağıttık ve mü
talâalarını istedik. Bu mütalâalar yavaş yavaş 
geldi, toplandı. Talim ve Terbiye Dairesi bunun 
üzerinde çalışmaya başladı. 

Talim ve Terbiye Dairesinin lise ve ortaokul 
programları üzerindeki çalışmaları ilerlemekte 
ve müfredat programları yeni baştan ele alın
mış bulunmaktadır. Bunlar yakın zamanda te
kemmül edecektir. Yani biz bunları talim ve ter
biye bakımından tekemmül etmiş bir şe
kilde ele alacak ve Maarif Şûrasına götüreceğiz. 
Orada da görüşülüp enine boyuna incelendikten 
sonra gelecek sene liselerimiz ve ortaokullarımız
da bunu tatbik edeceğimizi umuyorum. 

Yüksek huzurunuzda yapmış olduğum beya
nat hilâfına dört tane yeni lise açtığıma işaret * 
ediyorlar. Bu da vâki değildir. Ben 56 aded li
se buldum, liselerimizin sayısı şimdi yine 56 dır. 
Ancak son yıllarda bilhassa büyük şehirlerde 
lise talebemiz azalmıştır. 1944 de lise talebe ade
di âzamiye varmış, 25 bini bulmuştur. Ondan 
sonra yavaş yavaş düşerek bu sene 19 bine in
miştir. Bildiğiniz gibi bu inişin hayırlı bir âmili 
vardır. Teknik okullarımızla meslek okulları-
ımz gençlerimizi kısa yoldan mesleğe ve işe ka
vuşturmaya başlamıştır. Bu, ilerde işsiz münev
ver, işsiz entelektüel sayısını önliyecek bir şey
dir ki mucibi memnuniyettir. 

Lise talebesinin azalması bilhassa büyük şe
hirlerde vâki olmuştur. 1944 senesinde İstanbul'
da 9 800 talebe varken 1948 de 6 800 ze düşmüş
tür. Binaenaleyh burada eksilen 3 000 talebe 
bâzı mekteplerimizi tasarruf etme imkânını bi
ze vermiştir. İstanbul 'da iki, îzmif'de bir ve Ha
tay'da bir liseyi kapattık. Buna mukabil Van'
da, Maraş'ta, Erzincan ve Aydın'da birer lise 
açtık. Başka bir tabirle, İstanbul, İzmir ve Ha
tay'daki bu liseleri başka yerlere naklettik. 

Ben işi elime aldığım zaman 33 vilâyet mer
kezimizde lise mevcuttu. Bugün 37 vilâyetimizde 
lise mevcuttur. 
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Arkadaşımız Çanakkale'de de bir lise açıl

masını arzu etmişler ve şifahen bana da söyle
mişlerdi. Bunu ben de çok arzu ederim. Ancak 
önümüzdeki yılların vereceği imkânlara göre 
hareket edeceğim. Çanakkale nüfus bakımından 
bu cihetçe birinci sırada gelmektedir. Çanakka
le'de bir lise açılması benim için de bir eemldir. 
(Mesele yok sesleri) 

NURETTİN ÜNEN (Çanakkale) — Efen
dim, demin de arzettiğim gibi, verilen cevaplar
da hep istikbal sigasile karşılaşıyoruz, yapaca
ğız, edeceğiz. Yapacağız, diyen zatı bir müddet 
sonra karşımızda göremiyoruz. 

İBRAHİM ARVAS (Van? — Bundan sonra 
göreceksin. Van'da açıldı. 

NURETTİN ÜNEN (Devamla) — Van ilin
de lise açıldı, merak buyurmayın, ibrahim Bey. 
Biz hepimiz Türk milletinin vekiliyiz, şu vilâ
yetin, bu vilâyetin vekili değiliz. Van vilâyetin
de açılan lise, geç bile kalmıştır. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Sağ ol, darısı 
Çanakkale'nin başına. 

NURETTİN ÜNEN (Devamla) — Şimdi de, 
şu mesele üzerinde duracağım; liselerin kalitesi 
düşükse, bu, iki noktadan doğar, ya Uk ve orta 
okullar ıslaha muhtaçtır, ki liselere talebeyi 
orası verir. Yahut liseleri idare eden üniversite 
ıslaha muhtaçtır. Çünkü üniversite mezunları 
orada hocadır. B:'.^«aıaleyh liseleri ıslah etmek 
maarifi kül halinde ıslah etmek demektir. Bu 
bir. 

ikincisi; nakil meselesi, Ben maarifi elime aldı
ğım zaman şu kadar lise vardı. Yekûn yine aynı 
yekûn falan yerden kaldırdım, falan yere naklet
tim. Ben bunu aflarma mağruren söylüyorum, te
vil olarak telâkki ederim. Çünkü lise nakledilmez. 
Oranın talebeleri de nakledilip Van'a götürülme-
miştir. Eşyası, hattâ hocası dâhi nakledilmiş de
ğildir. Ama istanbul'dan bir leylî mektebi tale-
besiyle, hocasiyle, eşyasiyle başka tarafa nakle
debilirsiniz. Buna bir diyeceğim yok. Onu da 
geçelim. 

işsiz münevver zümresinin memlekette ge
nişlemesi ve çoğalması tehlikesine karşı, şük
rediyorlar ki, lise talebe mevcutları azalmış. 
Eğer hal böyle ise ben buna teşekkür etmiyo
rum, teessüf ediyorum. Memlekette münevver 
işsiz zümresi çoğalacak, Hükümetin başına ga
ile teşkil edecek diye milleti cahil mi bjraka-
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cağız arkadaşlar? Bunun önüne geçmenin baş
ka çareleri vardır. Benim Maarif Komisyonun
da 9 maddelik bir kanun teklifim vardır, bunu 
düşünerek bu teklifimi yapmıştım, ummadığı
mız taş baş yarar. (Gülüşmeler). Bu, şimdiden 
beliren endişeye cevap verecek mahiyettedir. 

Sonra bu lise açmak, tıpkı bir fabrika açmak 
gibi bâzı şartlara bağlıdır. Tabiî ben burada 
fazla tafsilâtla Yüksek Heyetinizi uzun boylu 
meşgul etmek istemem. 

Benim kanaatim şudur: Biz de her dairede 
her Bakanlıkta olduğu gibi, bu sahada da şu 
veya bu mülâhaza ile şu veya bu tesirle yapıla-
gelen işler de olmuştur. 

Binaenaleyh demin de arzettiğim veçhile; 
bu hususta daha fazla konuşmıyacağım, bütün 
ümidimi umumi Devlet puanına bağlamış bulun
maktayım. 

MİLLÎ EĞITÎM BAKANI TAHSlN BAN-
ĞUOĞLU (Bingöl) — Efendim, soru ile ilgili 
olmamakla beraber bir noktayı açıklamaya mec
burum : 

Liselerimizde talebenin azalmasına ıtlak ile 
sevinmiyoruz. Böyle bir şey bahis mevzuu de
ğildir. Yalnız, lise tahsili yapan çocuklarımız 
Üniversite tahsiline namzettirler ve Üniversite 
tahsilini bitirdikten sonra da çocuklarımız memle
kette muayyen birtakım işlere namzettirler. Üni
versitelerimizin ve yüksek okullarımızın yetiş
tirdiği gençlerle hayatın taleplerini ayarlamak 
mecburiyetindeyiz. Elbette bir gün liselerimi
zin talebesi çok daha yükselecektir, elbette bir 
gün Üniversitelerimizin verimi çok daha arta
caktır. Fakat oradan yetişecek gençlerin hayatta 
sefalet çekmemelerini düşünmek, onlara yer, iş 
düşünmek de Hükümetinizin vazifesidir. Bina 
enaleyh ayarlamayı kolaylaştıran bir vaziyeti 
arzetmiş bulunuyorum. (Doğru doğru sesleri). 

5. — Ordu Milletvekili Yusuf Ziya Ortaç'm, 
Ordu Hususi Lisesine dair olan sorusuna Millî 
Eğitim Bakam Tahsin Banguoğlu'nun sözlü ce
vabı (6/259) 

BAŞKAN — Tahsin Bey, Ordu Milletvekili 
Yusuf Ziya Ortaç'm bir sorusu vardır, ona bu
gün cevap verebilecek misiniz? Bu konu ile ilgi
lidir. 

Şayet bugün cevap vermeyi kabul buyuru 
yorsanız soruyu okutayım. 
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VASFİ GERGER (Urfa) — Gündenıd<*var 

mıdır? 
BAŞKAN — Aynı konudadır, arkadaşımız 

da arzu ettiler, Bakan da muvafakat buyurdu-
dular, binaenaleyh cevap verebilirler. 

Soruyu okutuyorum: 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sözlü sorumun, Millî Eğitim Ba

kanı tarafından cevaplandırılmasını saygıla
rımla rica ederim: 

1. — Ordu Hususi Lisesi bu yıl resmileştiri
lecek midir? 

2. — Resmîleştirilmiyecekse sebebi nedir ve 
ne zaman resmileştirilecektir? 

Ordu Milletvekili 
Yusuf Ziya Ortaç 

MİT AT SAKİR ALTAN (Konya) — Günde
me alınması lâznndır. 

BAŞKAN — Bakanın muvafakatini görüyo-
yorum. Bakanın gündeme alınmadan evvel, 
soruya cevap vermek hakkıdır. Bunda bir be
is görmüyorum. Görseydim gündeme alınmasını 
Heyete teklif ederdim. Bilhassa Bakan muva
fakat ettikten sonra, her vakit hana cevap ver
meye hakkı vardır. 

Buyurun Tahsin Banguoğlu. 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI TAHSİN BANGU

OĞLU (Bingöl) — Efendim, mevzu tamamen 
aynıdır. Şu farkla : bâzı vilâyetlerimiz hususi 
liseler açmışlardır. Bu liselerin resmî mektep 
haline getirilmesini istemektedirler. Bu arada 
Tokad ve Ordu vardır. 

Liselerin gelişmesi ve yayılması bahsindeki 
mâruzâtım, umarım ki, Sayın Yusuf Ziy» Ortaç 
arkadaşımı da tatmin etsin. Yalnız hususi bir 
lisenin resmî kadroya alınması meselesi hakkın
da arzı malûmat edeyim. Bunu biz tamamen 
liselerimizin inkişaf plânı içinde görmekteyiz. 
Yani Ordu'da bir lise açmaya imkân bulduğu
muz gün mevcut liseyi Bakanlık idaresine alaca
ğız. Tokad ve Ordu Liselerine halen bir mik
tar yardım yapıyoruz. Bu liselerin devamını ar
zu ediyoruz. Umarız ki, bunları yakın zamanda 
resmileştirmek mümkün olacaktır. 

Yalnız, bu sene alınacak mı, diye soruyorlar'. 
Arkadaşlar, bilirsiniz ki, bizim işlerimizde 

yılların bahşettiği imkânlara göre hareket edil
miştir. 
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Şimdiye kadar biz de bunun aksak bir metot 

olduğunu görerek bundan böyle bu; işleri Dev
let programına bağlamak kararındayız. Bu 
Devlet plânı gerçekleştiği gün orada bu lisele
rin hangisinin hangi senede açılacağı görülecek
tir. Kabli bir ifadede bulunmuyayım. 

YUSUF ZIYA ORTAÇ (Ordu) — Muhterem 
arkadaşlar, sözüme Karadeniz kıyılarında rast-
geldiğim, memleket yarını adına hepimize ifti
har verecek bir levhayı çizmekle başlıyacağım: 

1946 yılınıngüz aylarında idi, seçim bölgem 
Ordu'ya gittim. Beni her girdiğim muhit, her 
oturduğum ve konuştuğum çevrede yekpare bir 
vatandaş dileği karşıladı. Genci, ihtiyarı, mü
nevveri, yarı münevveri müşterek bir dille lise 
istiyorlardı. Bu irfan iştiyakı hakikaten güzel 
bir şeydi, sevindirecek bir şeydi. Bunun sebep
lerini ve köklerini araştırdım : Ordu, nasıl bu 
kadar yekpare bir dilekle müşterek tek arzu 
olarak lise istiyor, başka bir şey istemiyor da 
neden bir lise arzusu üstünde duruyor? Yardı
ğını mütaaddit neticeler oldu: 

1. Ordu, 360 000 nüfusu olan büyük illeri
mizden birisidir. Nüfus kesafeti itibariyle dör
düncü gelmektedir. Arazisi dar, halkı uyanık 
ve münevverdir. Çocuklarını okutmak arzusun
dadır. Ve yarının; toprak adamının, sanat ada
mının bile okumuşuna vaitlerde bulunduğunu 
idrak etmektedir. 

2. Ordu halkı bir endişe içindedir. Diyor ki: 
Ben çocuğumu halim, vaktim müsait olursa lise
si bulunan büyük şehirlere gönderirsem acaba 
tahsil sonunda çocuğum bana, benim onu o şe
hirlere emanet ettiğim gibi avdet edecek midir? 
Ben burada aile baskısı altında çocuğumun te
şekkülünü dikkat altında tutuyorum, Fakat çe
şitli ideolojilerin kaynaştığı büyük şehirlerde, 
onu, ham bir insan maddesi olarak orta mektebi 
bitirmiş çocuğumu gönderdiğim zaman çocuğum 
bana nasıl iade edilecektir. Bundan da endişe 
ediyorum. İstiyorum ki, ona hüviyeti asliyesini 
verecek olan lise tahsilini de aile baskısı altında 
yaptırayım. 

3. — lambasında komşu Giresun var. 
Memnuniyetle ve iftiharla söyiiyeyim ve diğer vir 
lâyetlcrimiz için de temenni ederek arbedeyim : 
Giresun'da lise var,"ticaret lisesi var, sanat ens
titüsü var. Ordu bunlardan da mahrumdur. 
Binaenaleyh Ordu'lu vatandaş haklı bir endişe 
ile düşünüyor ve zahirî bir nezaketle kendilerini 
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temsil eden adamlara soruyor : Arkadaşlar; yok
sa siz vazifenizi iyi ifa etmiyor, bizim hakları
mızı iyi müdafaa etmiyor musunuz? 

Ben seçmenlerimden aldığım bu ilhamla Baş
kente döndüğüm zaman Sayın Millî Eğitim Ba
kanı Beşat Şemsettin Sirer'i gördüm, vaziyeti 
anlattım. Beşat Şemsettin Sirer hulûs ile elimi 
iki ayueunun arasına aldı ve mahzun bir sesle 
«Yusuf Ziya, dedi, maalesef istediğini yapamıya-
cağım». Sebep? «Mevcut liseler henüz tam kadro
lu değildir». Bakamı hatırımda kalmadı, fakat 
muhtelif liselerde olmak üzere zannediyorum yü
ze yakın öğretmen eksiği söyledi. Bu liselerin 
kadroları tamamlanmadıkça, bunlar verimli ha
le gelmedikçe bir tane lise açamam, ancak sana 
şunu vadederim ki, Türkiye'de açacağım lisele
rin başında Ordu lisesi vardır. Onun da hakkı 
vardı. Ayrıldım kendisinden. Aradan zaman 
geçti, bîr yaz günü, Millî Eğitim Bakanı Beşat 
Şemsettin Sirer Ordu'ya gitti. Millî Eğitim Ba
kanını Orduda büyük bir halk kalabalığı karşıla
mış. Bu, mesmuatım; bir büyük halk kalabalığı, 
iskeleleri dolduran, caddelerden; taşan dilekle
riyle Millî Eiğitim Bakanından lise istemişler
dir. Hattâ o kadar lise istemişlerdir ki; lise is
teriz çığlıkları sokaklardan, caddelerden değil, 
yazın denizde yıkanan gençlerden de gelmiş; ma
vi-sular arasından lise isteriz sesleri yükselmiş. 
Millî Eğitim Bakanı; bu umumi tahassüs karşı
sında ne yapabilirim diye düşünmüş, mahallin 
münevverlerini toplamış demiş ki: Arkadaşlar, 
bir çıkar yol var, siz gayrete geliniz, bir hususi, 
lise açmız, ben size söz veriyorum, Türkiye'de 
ilk lise açılacağı gün, sizin hususi lise resmî li
se kadrosunda olacaktır. 

Ertesi gün, Ordu'da çıkan Gürses Gazetesi 
şunu yazıyor, «Gençler Bakanı görmek iştiya-
kiyle tezahüratta bulundu, gençleri tatyip için 
gelen bakan, bir gencin söylediği heyecanlı nut
ka mukabelede bulunarak, ilk açılacak liselerin 
arasında Ordu başta gelecektir dedi. Orducula
rın lise için izhar ettikleri yüksek heyecandan 
çok mütehassis olan Hükümet böyle temiz duy
gularla hareket eden vatandaşların arzularını 
yerine getirmek için elinden, gelen bütün gayret
leri sarfedecektir. 

Ordu halkı, karşısında rasgele bir vatandaşın 
değil Devletin konuştuğunu, Hükümetin ko
nuştuğunu görüyordu. Bu seze inandı ve derhal 
keseye davrandı. Şu .vatandaşlar her sıkıntılı 
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zamanda davrandığı kesei hamiyete davrandı. He
men 25 bin lira temin edildi, güzel bir bina bu
lundu levazımı tedrisiyeyi hazırladılar, liseyi aç
tılar. 

Ordu'nun güzel bir kaderi vardır. Ordu 
Orta okulunda öğretmenlik edenler, lise öğret
meni olmak evsafını da haiz insanlardır. Bunlar
dan istifade edildi. Yalnız bir fizik ve kimya öğ
retmeni dışardan tedarik edildi sanırım. Bir se
ne tedrisattan sonra ilk neticeleri, ilk meyveleri 
muvafakiyetle verdi. Bu aralık gazetelerde bir 
haber çıktı, memleketin dört ilinde; Van da, Er
zincan'da, Muş'ta ve Aydın'da dört lise açılmış
tır. O zaman Ordu'lular bizim âdeta mânevi ya
kamıza görünmez elleriyle yapışarak sordular ; 
Arkadaşlar hani bizim lisemiz? 

Sayın Millî Eğitim Bakanı Banguoğlu arka
daşımızın şimdiki beyanlarından anlıyorum ki 
bu açılan dört lise liseler kadrosuna iLâve edil
miş yeni mektepler değildir, dört ilde kapatıl
mış dört ilde açılmıştır. 

Efendim, aflarma iltica ederek söyliyece-
ğim; bunu, hakikaten inanarak mı söylediler? 

Muhterem Banguoğlu bir lise kapatılmış, ye
rine başka bir lise açılmış, diyor. Yani Çamlıca 
tepesindeki bir lisenin altına dört tekerlik ta
kılmış da bütün levazımı tedrisiyesi ve öğret
men kadrosiyle o liseler Van'a mı götürülmüş
tür? Benim badiğime göre, bu kapatılan lisele
rin öğretmen kadrosundan hemen hemen hiç de
necek kadar öğretmen bu yeni açılan okullara 
gönderilmiştir. Yani yeniden dört tane lise açıl
mıştır. Halbuki Ordu'da yeni yapılmış büyük 
masraflara mal olmuş, lise olmaya tam elverişli 
bir ortaokul vardır, yepyeni büyük bir ortao
kul ? mektep olarak kâfidir, bina olarak kâfidir. 

Levazımı tedrisiye olarak laboratuvan, alet ve 
edevatı birçok liselerimize faik miktardadır. 
Kütüphanesi birçok liselerimizin kütüphanesin
den zengindir, öğretmen kadrosu lise öğretmen
liği vazifesini yapacak resmî ehliyettedir. Hal
kın dileği vardır, 14 seneden beri bu dileğin pe
şinde koşmaktadır. Kendilerinden evvelki Millî 
Eğitim Bakanı da şimdi aynı kabinede sandalye 
arkadaşıdırlar. O söz vermiştir, bu söz tutulmu
yor. 

Arkadaşlar, Ordu vilâyetinde verilen söz şa
hı» namına verilmemiştir, Hükümet adına veril
miştir. Bir Hükümet adamı söz vermiştir, o za
mandan beri ne değişti memlekette? Mevkii ik-
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tidar Cumhuriyet Kalk Partisinden gitti de De
mokrat Parti mi geldi? Yok arkadaş ben senin 
bakanının verdiği söze itibar edemem, benim için 
o söz muteber değildir, ben kendi programımı 
yaptım onu tahakkuk ettireceğim mi diyor? Böy
le bir şey yok, aynı partinin Hükümetleri nö
bet değiştirmiştir. Aynı partiden bir arkadaş 
gitmiş, başka bir arkadaş gelmiştir, gelen ve 
giden arkadaş da az çok nesildaştır aşağı yuka
rı aynı fikirleri taşıyan insanlardır. Ve bugün 
de aynı kabinede bulunuyorlar. 

Şimdi benim için bu mesele büyük bir ehem
miyet taşıyor, bir lise meselesi olmaktan çıkı
yor, Hükümetin halka verdiği söz gibi büyük 
bir ehemmiyet alıyor. Bir hükümet halka verdi
ği sözü tutmazsa, halk yavaş yavaş kendisine ve
rilen sözlerin pek inanılır, güvenilir şeyler ol
madığını anlarsa bu muvaffakiyetimiz, başarı
mız için güzel birşey midir? Halkın itimadı gibi, 
her zaman müracaat edebileceğimiz, her iyi ve
ya kötü ve her sıkıntılı anda, baş vurabileceği
miz güzel bir kaynağı, böyle ihmallerle kurut
makta ne fayda vardır? 

Onun için Sayın Banguoğlu'ndan rica edi
yorum; Ordu lisesi için, kendisinden evvel söz 
veren ve bugünkü kabinede iş arkadaşı bulunan 
Sayın Sirer'in verdiği söze dayanarak, lütfen 
resmî kadroya alsınlar. Ben bunu 360 000 vatan
daşın haklı dileğini sesimde toplıyarak rica edi
yorum. 

MÎLLÎ EĞÎTİM BAKANI TAHSÎN BAN-
GUÖĞLU (Bingöl) — Efendim, bu liseler bah-

1949 O : 1 
sinde ben işe başlarken selefimle konuştum ve 
onunla bu nokta üzerinde, yani Yüksek huzu
runuzda bundan 6-7 ay evvel arzettiğim nokta 
üzerindo tamamiyle mutabık kaldım, liseleri 
artırmamak lâzımgeldiği noktası üzerinde. Or
du'ya böyle bir vaitleri olduğunu bana söyleme
mişlerdir. kendisi burada olsaydı sorardım. 

Liselerin nakil meselesine gelince: Esas 
olan kadrolardır. Biz kadrolarımızı kuvvetlen
dirmek yolundayız. Mektep binasının altına 
tekerlek konamaz. Fakat o mekteplerin kad
roları bu yeni açılan liselerin kadroları içeri
sinde seneden seneye görülür. Bu yıl bunların 
birer sınıfı açılmış, hocaların bir miktarı oraya 
gönderilmiştir. Ama doğrudan doğruya falan 
liseninki falan yere değil. Bu umumi kadro için
de mütalâa edilen bir meseledir. Binaenaleyh 
bu işlerde aslolan kadrodur. 

Ordu'luların bir lise meydana getirmek hu
susunda gösterdikleri fedakârlığı Yüksek Hu
zurunuzda övmek isterim. Hakikaten büyük bir 
gayret göstermişler ve bugün iyi öğretim ya
pan bir hususi lise meydana getirmişlerdir. Ben 
bu lisenin tedrisatnı yakından takip ediyorum. Bu 
yıl içinde de elimden geldiği kadar bu lisenin 
devamı için yardımda bulunacağım. Evvelce ar
zettiğim gibi, bir gün benim verdiğim sözü 
de benden sonra gelecek Bakanın yüzüne vur
masınlar diye Yusuf Ziya arkadaşımın istedik
leri va'di, esaslı karar almadan, bu Yüksek 
kürsüden yapamıyacağım. 

* « , . . - , • • 

\. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Çakmak ve sunî çakmak tamun tekel 
konusundan çıkarılmasına ve bu maddelerin Güm
rük resimlerinde değişiklik yapılmasına dair Ka
nun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Bütçe Ko
misyonları raporları (1/458) [1] 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilmiştir. 

Çakmak ve suni çakmak taşının tekel konusun
dan çıkarılmasına ve bu maddelerin Gümrük 
Resimlerinde değişiklik yapılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — Haziran 1929 tarihli ve 1503 

('!"]• 106 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır, 

sayılı Kanunla Devlet tekeli altma alınan her 
nevi çakmaklarla suni çakmak taşlan Devlet 
tekelinden çıkarılmıştır. 

BAŞKAN —- Madde hakkında mütalâa var 
mı? Oyunuza .sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 17 Mayıs 1940 tarihli ve 3828 
sayılı, 29 Mayıs 1941 tarihli ve 4040 sayılı, 27 
Mayıs 1942 tarihli ve 4226 sayılı, 17 Mayıs 1943 
tarihli ve 4415 sayılı kanunlarla suni çakmak 
taşından alınmakta olan Müdafaa Vergisi kaldı-
nlmıştır.i' .; ...... 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalâa var 
mı? Oyunuza sunuyorum, Kabul edenler... Et-
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miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 1 Haziran 1929 tarihli ve 1499 
sayılı Gümrük Tarifesi Kanununa bağlı İthalât 
Umumi Tarifesinin 630 ve 476/C sayılı pozisyon
ları aşağıda yazüı olduğu şekilde değiştiril
miştir- . 

630 — Sigara yakan aletler (Çakmak), 
A) Benzinli; 
1. Altın veya altın kaplamalı beher adedin

den 20 lira; 
2. Gümüş veya gümüş kaplamalı bener ade

dinden 10 lira. 
3. Sair maddelerden beher adedinden 5 lira. 
B) Fitilli ve saireli âdi maddelerden, (Al

tın ve gümüşten yapılmış olanlarla bu maddelerle 
kaplamalı olanlar (A) fıkrasına dâhildir.) Beher 
adedinden 3 lira. 

C) Ziynet eşyalariyle (Tabaka, kalem, çanta, 
biblo ve emsaliyle) mezcedilmiş çakmaklar, yu-
kardaki bentlere nazaran (Aded üzerinden) res
me tâbi tutulmakla beraber eşyanın mahiyetine 
göre ayrıca tam sıklet veya kıymet üzerinden 
ait olduğu Gümrük tarife maddesine nazaran 
resme tâbi tutulurlar. Maden lâmbaları üzerin
de bulunan çakmaklar bu resme tâbi delildir. 

476/C — Suni çakmak taşı: 
Bir kilosundan (Safi) 160 lira. 
BAŞKAN — Burada 3 numaralı bentte (Sair. 

maddelerden) deniyor. Burada bir eksiklik var-
mı? Bu sair maddelerden yapılanlar demek ola
cak? Bunu izah edci bir şey ilâve edilmesi 
yerinde olmaz mı? 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERÎŞ (Ankara) — Sair maddelerden ma
mul olanlar demektir. Pozisyonda böyledir, bu
raya da aynen öyle alınmıştır. 

BAŞKAN — Bu suretle tasrih edilmiş oluyor. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM

MER ERİŞ (Ankara) — Efendim, madde 630 

ve 476 (C) pozisyonlarını tashih ediyor. 630 sa
yılıyı bu suretle tashih ediyoruz: Altın ve altın 
kaplamalı, gümüş ve gümüş kaplamalı; ondan 
sonra da sair maddelerden yapılmış çakmak... 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti 
yen yoktur. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — 1 Haziran 1929 tarihli ve 1503 
sayılı, 28 Mayıs 1943 tarihli ve 4426 sayılı, 
20 Mayıs 1946 tarihli ve 4897 sayılı kanunların 
çakmak ve suni çakmak taşlarına ilişkin hüküm
leri kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tasarının birinci müzakeresi bitmiştir. 
Divan Kâtipliği için yapılan oylamanın so

nucunu arzediyorum. 
Açık bulunan Başkanlık Divanı Kâtipliği 

için 191 arkadaş oy vermiştir ve 190 oyla Ço
rum Milletvekili Naim Atalay Divan Kâtipliği
ne seçilmiştir. 

NAİM ATALAY (Çorum) .— Değerli arka 
daşlar; sevgilerinize candan teşekkürlerimi ar-
zeder, Büyük Meclisi hürmetle' selâmlarım. (Al
kışlar). 

BAŞKAN — Gündemimizde başka madde 
yoktur. Önümüzdeki Cuma günü saat 15 te top
lanılmak üzere Oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati: 16,27 

6 Çanakkale Miüetveküi Nurettin Ünen* 
in, Devlet DenizycÜannda çalışan isçüere dair 
tlUm sorusuna Çalama Bakanı Reşat Şemsettin 
Sirer'in ya*il\ cevabı (6/240) 

7.1.1949 
Yüksek Başkanlığa 

. İstanbul'da Devlet DenizyollarıGümrükle-
rindeki kara işlilerinin güude 16 saat çabştı-
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rılmakta ve ancak üç küsur lira almakta olduk
larım, bunların karda, kışta durmadan çalıştı
rılmalarına rağmen başlarındaki büro memur
larına daha fazla ücret verilmekte bulunduğunu 
öğrendim. Bu hususların hakikat olup olmadı
ğının çalışma Bakanlığı tarafından yazılı ola-
rak cevaplandırılmasını dilerim. 

Çanakkale Milletvekili 
Nurettin Ünen 

. . . 1 . I I . 1949 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlı

ğına 
. 8 . 1 . 1 9 4 9 tarihli ve 4214 - 27111/6 - 240 sa- j 

yılı yazıları .karşılığıdır: J 
Devlet Deniz Yollan ve Limanları İşletme ı 

Genel Müdürlüğünce tstanbul Gümrük ambarla
rında çalıştırılan kara yükleme ve boşaltma iş
çilerinin günlük çalışma müddetleri ile günde
likleri ve bunların işlerini düzenliyenlerin' al
makta bulundukları ücretler hakkında Çanakka
le Milletvekili Nurettin ünen tarafından verilen 
yazılı soru önergesine ait cevabın ekli olarak su
nulduğunu saygılarımla arzederim. 

Çalışma Bakanı 
Reşat Şemsettin Sirer 

Yazılı soru önergesi şu üç. konuya ilişkindir: 
I - Devlet Denizyolları ve Liamnları Genel 

Müdürlüğünün İstanbul Limanında çalıştırdığı 
kara işçilerinin günde 16 saat müddetle çalıştı
rılıp çalıştırılmadıkları; 

I I - Bunların günde ancak 3 lira küsur ücret 
aldıklarının gerçek olup olmadığı; 

I I I - Önerge ifadesiyle, bu İşçilerin «başla
rındaki büro memurlarına daha fazla ücret veri
lip verilmediği». 

Bu hususları cevaplandırma geçmezden önce, 
anılan idare tarafından çalıştırılan kara işçilerinin 
durumunu açıklamak gerekir. Bu işçilerin iki 
ayrı grupta mütaalâsı icap etmektedir. 

A) İstanbul Liman İşletmesi yükleme - bo
şaltma servisi işçileri; 

B) İstanbul Liman İşletmesi ambarlama ser
visi işçileri. 

Nitekim Devlet Denizyolları ve Limanları İş
letmesi Genel Müdürlüğü de, ınahiyetleriyle dıı- » 
rumlarcnı birbirinden farklı görerek, bu iki 
grup işçilerinin çalıştıkları iş-yerleri için ayrı 
ayrı olmak üzere, iki iş yeri İç Yönetmeliği dü
zenlenmiş; gerek çalışma şartlan ile ücret ödeme 
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şekillerini, gerekse işçilerle iş veren idare ara
sındaki her türlü iş münasebetlerini tanzim 
eden bu iç yönetmelikler 20 . V . 1947 ve 
5 . IV . 1948 tarihlerinde Bakanlıkça onanmış

tır. Bunlar halen de yürürlüktedir. 
Yazılı soru önergesi ile açıklanması istenilen 

hususların bu iki grup işçilerinin hangisine ait 
olduğu hakkında önergede bir kayıt bulunmama
sı sebebiyle her iki grupun durumunu belirtmek 
zarureti vardır. İş yeri iç yönetmeliklerine göre: 

A) istanbul Liman İşletmesi yüklme - bo
şaltma servisi işyerlerinde çalışan işçilerin, 

a) Yaptıkları işler, her türlü ticaret eşya
sının İstanbul Liman sınırları içerisinde, doğ
rudan doğruya veya vasıta ile karalardan gemi
lere ve ayni surette gemilerden karaya veya ge
milerden gemilere verilmesine ait yükleme, bo
şaltma ve aktarma işleridir. 

b) Bu işyerlerinde iki posta ile çalışılır. Biri 
gündüz, öteki gece postası. 

c) Her iki postanın çalışma müddetleri, 
günde 8 saat hesabiyle, haftada 48 saattir. An
cak, lüzumu olduğu zamanlarda gündüz posta
larına yılda 90 günü aşmamak şartiyle, günde 
üçer saat fazla çalışma yaptırılır.. (İş Kanunu 
ve Millî Korunma Kanununa dayanan 43 sayılı 
Koordinasyon Heyeti kararı gereğince.) 

ç) Çalışma müddetlerinin ortalama zama
nında işçilere birer saatlik ara dinlenmesi veri
lir. 

d) ücretler, yüklenen veya boşaltılan ve 
aktarılan eşyanın tonu başına idarece alman pa
ranın bu işlerde çalışanlara - çalıştıkları saat 
miktarına göre - pay edilmesi suretiyle ödenir. 
Alman para, İdarenin Teşkilât Kanununa göre 
tarife ile tesbit olunur. (İki ay önceye kadar ton 
basma 3 lira iken iki aydan beri bu ücret dört 
liraya çıkarılmıştır.) 

Yapılacak işi beklemek suretiyle iş veren em
rinde hizmete hazır bulunan işçiler de ayni şekil
de ücret alırlar. 

Ücretler, yapılan işin ertesi günü ödenir. 
Günde sekiz saati aşan fazla çalışmalar için 

saat başına isabet eden normal miktarın % 25-50 
si bu normal miktara eklenerek ödenir. 

B) İstanbul Liman İşletmesi Ambarlama 
servisi iş yerlerinde çalışan işçilerin, 

&) Yaptıkları işler, ambarlama,yerlerinde 
her çeşit eşyanın - işinp v.«^rme,^öpç..:arj£a, çl 
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veya el âfet ve* taşıtları ile veyahut mihaniki 

-araçlar yardımı-ite- taşınması; • istiflenmesi; her 
* türlü ambalajlaTmm'yapılması; ambarlama yer

lerinin ve araçlarıma bakım ve temizliği işleriyle 
bu işlerin iyi bir şekilde yürütülmesini sağlayı
cı diğer işlerden ibarettir. 

b) Bu iş yerlerinde, lüzumuna göre, bir, iki, 
üç, posta üeTçalişıur." 

c) Her postanın çalışma müddetleri, günde 
sekiz saat hesabiyle, haftada 48 saattir. Bu 
gurupta da, lüzum olduğu zamanlarda gündüz 
postalarına, yılda 90 günü aşmamak şartiyle, 
günde üçer saat fazla çalışma yaptırılır. 

ç) Çalışma müddetlerinin ortalama zama
nında işçilere birer saatlik ara dinlenmesi veri
lir. 

d) Ücretler, bu iş yerlerine giren veya bu
ralardan çıkan eşyanın tarife gereğince hesap
lanan, taşıma, ücretlerinin işçilere - çalıştıkları! 
saat miktarına göre - pay edilmesi şeklinde öde
nir. (Tarifeye göre hâlen ton başına dört lira 
ücret alınmaktadır). 

Paya temel olan miktar, eşya tonajı üzerin
den alman taşıma ücretlerinin % 91 idir. (Geri
ye kalan % 9 idarece yine, dekovil ve saire gi
bi yükleme ve boşaltma ve taşıma araçlarının 
amortismanları kasşıiığı olarak alafconulmakta-
dır) Ancak, iç Yönetmelikteki kayıt gereğince 
«işçiler başi: yardımcısı, kontrolcu, posta başı xx, 
makineci ve motorcu» lere sadece bu işlerde ça
lıştıkları günlerde verilmek ve hiçbir kesintiye: 
veya zamma tâbi almamak şartiyle, en yüksek 
hadleri aşağıda belirtilen ücretler ilk önce bu: 
% 91 den çıkartılarak ödenir. Bu ücretlerin en 
yüksek hadleri şunlardır : 

işçiler başı için 250 kuruş 
işçiler başı yardımcısı için 225 * 
Kontrolcu için 160 T> 
Posta başı xx için 200 » 
Makineci, motorcu için 150 » 
Geriye kalan para, işçilerin normal ve fazla 

çalışma saatleri toplamına bölünür. Bu suretle 
elde bir saatlik normal ücret miktarı, her işçi
nin çalışma saatine göre gündelik kazancına 
esas olur. Fazla saatlerle çalışmış olan gündüz 
işçilerinin bu fazla saatlere ait ücretleri, normal 
ücretlerin saat başına düşen miktarının % 25 
fazlasiyle ödenir. Ücret ödemeleri 15 günde bir 
yapılır, iki grupa ayrılarak durumları ve çalış-

I ma şartları yukarda açıklasamış o t o bu iş yerle
rinde ç*hşan işçilerin her türiti-hakkırmın ko
runması konusu ile Bakanliğrmı* ötedenberi dik
katle ilgilenmiştir. Bü konuda 1946 yılı Ağus
tos ayının altıncı günü Bakanlığımıza verilmiş 
bulunan bir dilekçede ileri sürülen şikâyetler, 
yazılı soru önergesinde belirtilen hususları ihti
va ediyordu. Keyfiyet istanbul bölgesi Çalışma 
müdürlüğüne inceletilmiş fada çalışma saatle
riyle birlikte günde en çok 11 saat çalışılması 

I gerekirken bu müddetin - iş saatleri dışında 
I olan ara dintenmeleriyle birHkte 14 saate vardı

ğı; kadrosu 24 kişiyi bulan bir yükleme ve bo-
I şaltma gruupu amirliği kurularak, işçi sıfatını 
I tâşımakzısm, bu grupta çalışanlarla grupun em

rindeki diğerc hizmet erbabına da işçiler gibi 
fakat onlardan fazla olarak, bir buçuk - iki bu
çuk nispetinde pay ayrıldığı görülmüş ve hem 
Devlet Denizyolları ve Limanları işletmesi Ge
nel Müdürlüğü hem de Ulaştırma Bakanlığı ile 
temasa geçilmiş; gerek kanun hükümlerine ge
rekse iç yönetmeliklere aykırı görülen bu hu
susların düzeltilmesi istenilmiştir. (25'•'. 4 . 1341 
tarihinde yayınlanmış bulunan «Devlet vilâyet 
ve belediyelere doğrudan doğruya işletilen mü
esseselerle memleket müdafaasiyle ilgili iş yer
lerinin murakade ve teftişine dair nizamname» 
bu hususu âmirdir.) Aynea Bakanlığımız teşki
lâtına, bu iş yerleri devamlı surette teftiş etti
rilmiş ve ettirilmekte bulunmuştur. Bu devamlı 
teftişler ve anılan makamlarla yapılan sıkı te
maslar sonucunda şikâyet konusu olan hususla
rı önleyici yeni bir iç yönetmeliğin hazırlanma-

I sı sağlanmış: bu yönetmelik Bakanlığımızca 
20 . 5 . 1947 tarihinde onanmıştır. 

I Bu teşebbüsler ve devamlı teftişler sonucu 
olarak: 

I 1. — Gündüz, postalarında çalışan işçilerin 
I fazla çalışma saatleriyle birlikte, günde 11 saat

ten ziyade çalışmalarının önlenmesi yoluna gi-
I dilmiştir. (Bununla beraber yüklenmesine veya 
j boşalmasına bir saat kalan ve hemen hareket 
i etmek zorunda bulunan ve işi, önceden kestiril-
| mesi mümkün olmıyan sebeplerle, geciken bir 
| geminin yüklenme veya boşaltılmasının bir baş-
I ka işçi postasına devri - gerek hemen yeni bir 

posta tertibindeki güçlük, gerek limandaki işçi 
hareketlerinin aksaması, gerekse az müddetli 
bir iş için yeni postaya ödenecek tam ücretler 

i yüzünden, Maliyete ve dolayısiyle ekonomik 
' . • . - i ' — 1* — 
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hayata müessir sebepler hasebiyle İdarece müm
kün görülmemektedir. Fazla çalışma saatleriyle 
birlikte, günde 11 s&at hududu içerisinde kalma
sı gereken çalışmaların halen de, zaman zaman, 
12 - 13 saate kadar yükselmekte bulunduğunu 
son defa, 12 ve 13 Ocak 1949 tarihlerinde, yap
tırılan incelemelerden anlaşılması üzerine idare 
ile yeniden vâki temaslarda bu aksaklıkların ön
lenmesi istenilmiş; fakat keyfiyet, İdarece, işin 
özelliğinden doğan, ancak sık sık tekerrür etmi-
yen bir zaruret şeklinde ifade edilmiştir. Bu 
konuda gerek Devlet Denizyolları ve Limanları 
İşletme Genel Müdürlüğü, gerekse Ulaştırma 
Bakanlığı ile temaslara devam olunmakta ve 
uygulanması Bakanlığımızın görevleri arasında 
bulunan kanunların hükümlerine, hem memle
ket, hem de işçiler zararına olmıyaeak şekilde 
uyulmasının sağlanması esaslı bir vazife olarak 
göz önünde tutulmaktadır.) 

II - Yazılı soru önergesinde bahis konusu olan 
«Bu işçilerin günlük kazançları» 3 lira küsur 
kuruş olmayıp her işçinin günlük ücretleri, ça
lıştığı işlerle günlük çalışma müddetlerine ve 
iş hacmma göre, değişmektedir. İki ay önceye 
kadar yükletilen veya boşaltılan eşyadan ton 
başına 3 lira alınmakta olduğu halde bu işlerde 
çalışan işçilerin günlük kazançları, 1948 yılın
da, aşağıdaki ortalama hadleri bulmuştur : 

Günlük Aylık 
(kuruş) (lira) 

istanbul yakası ambarlarında ça
lışan 484 145,37 
Kuruçeşme ambarlarında çalışan 
işçiler 447 134,35 
Galata ambarlarında çalışan işçi
ler 446 133,93 
Tophane ambarlarında çalışan iş
çiler 431 129,42 

İki aydanberi ton başına alınan ücretler 4 
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liraya yükseltilmiş bulunduğu cihetle içinde bu-
lunduğumuz yılda işçi ücretlerinde - yapılan iş 
miktarı aynı nispetleri muhafaza ettiği takdirde -
dörtte bir artış olması tabiidir. İş miktarının 
artması veya azalması halinde bu ücretler de 
tabiatiyle o nispette artacak veya eksilecektir. 

III. - Gerek Devlet Deniz Yollan ve Liman
ları Genel Müdürlüğü, gerekse Ulaştırma Bakan
lığı ile yapılan temaslar ve lüzumlu görülen te
şebbüsler sonucu olarak, İstanbul Liman İşlet
mesine bağlı 24 kişilik kadrolu, yükleme ve bo
şaltma grupu amirliği kaldırılmış ve bu işleri 
düzenleyip yürütmek üzere bir yükleme ve bo
şaltma servisi kurulmuştur. Bu servis, halen yu
karda da belirtildiği veçhile «İşçiler başı, İşçi
ler başı yardımcısı, Kontrolcu, Posta başı, Maki
neci, Motorcu» gibi adlarla işçi vasıflarını taşı
yan ve sayısı evvelki grupun üçte birine indiri
len kimseler tarafından idare edilmektedir. Bu 
kadro işyeri içyönetmeliğinde de aynen mevcut 
bulunmaktadır. Ayrıca bu mahdut sayılı ve işçi 
vasıflı servis personelinin sadece birer hisse 
nispetiyle paya iştirakleri de sağlanmış; böylece 
daha önce paya katılanlar sayısının da 18 - 20 
kadar azaltılması ve bunların evvelce 1,5 - 2,5 
pay almakta bulunmaları hasebiyle - gerçekte 
30- 35 pay geriye kalan işçiler lehine olmak üze
re eksiltilmiştir. Bu personele, yükleme ve bo
şaltma tonajı üzerinden alman ücretin % 91 
kısmmdan 150 - 250 kuruş yevmiye verilmesi 
keyfiyeti de keza iş yeri işyönetmeliğinde yazılı 
şartlar ve dolay isiyle iş akdi icabı olduğu gibi 
içyönetmelikte bunların paya iştiraklerini önle
yecek bir kayıt da bulunmadığı cihetle, işlerin 
sevk ve idaresi görevi ile bu serviste çalışanların 
diğer işçilere nispetle günde 150 - 250 kuruş fazla 
ücret almaları keyfiyeti kanun, tüzük ve içyö-
netmelik hükümlerine aykırı değildir. 

Keyfiyet saygı ile arzolunur. 
Çalışma Bakanı 

Reşat Şemsettin Sirer 

*>9<i 

T, B. M. M BanmetH 



S Sayısı: 106 
Çakmak ve suni çakmak taşının tekel konusundan çıkarılmasına 
ve bu maddelerin Gümrük resimlerinde değişiklik yapılmasına dair 

kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Bütçe Komisyonları 
raporları (1 /458) 

T. C. 
Başbakanlık • 21. XII. 1948 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayı: 71-1230 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

ûümrük ve Tekel Bakanlığınca hazırlanan ve Balkanlar Kurulunun 16 . XII . 1948 tarihli top 
lan tısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılmış olan çakmak ve suni çakmaktaşınm Tekei ko
nusundan çıkarılmasına ve bu maddelerin Gümrük Resimlerinde değişiklik yapılmasına dair 'Kanun 
tasarnsının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımû'a arzederm, 

Barbakan 
Hasan Saka 

Herekçe <*" ; 

Yurtta kibrit tekeli 1340 yılında muvazenei umumiye kanununun 8 nci maddesine konan hü
kümle tesis olunmuş ve bu tekelin işletilmesi aynı madde ile verilen salâhiyete müsteniden, bir 

yabancı şirkete devir olunmuştu. Şirket müddeti içinde taahhüdünü yerine getiremediğinden muka
velesi fesh olunmuştur. 

2 . VI . 1929 tarih ve 1503 sayılı Kanunla bu tekeli işletmek için bir müdürlük teşkil olunmuş 
ve bu arada bu kanunla, alev, kıvılcım ve hararet çıkararak her hangi bir maddeyi tutuşturmak için 
kullanılan müşteil maddeli veya fitilli her nevi çakmaklarla suni çakmak taşlarının ve suni çak
maktaşı yapmaya mahsus her nevi makine, alât ve edevatın ithali, imali ve satışı da Devlet Tekeli 
altına alınmıştır. Kz s, . 

15 . VI . 1930 tarih ve 1722 sayılı Kanuna müsteniden kibrit, çakmak ve çakmaktaşı imtiyazmı 
1.7.1930 - 1.4.1943 12 sene 9 ay işleten Amerakan Şirketi zamanında satüan çakmak 17 439 
suni çakmaktaşı da 398 565 aded olmuştur. 

1. IV. 1943 den 1945 yılı başına kadar muvakkat idare, 1945 yılından 1947 yılı sonuna kadar 
da Tekei Genel Müdürlüğüne dâhil bir işletme olarak Devlet elinde çakmak satışı 49 642, suni 
çakmaktaşı satışı 2 085 093 adedden ibaret kalmıştır. 

Çakmak ve çakmaktaşı satışlarından 1947 yılı içinde elde edilen satış kârı 39 914 liradan iba
rettir. 

Bundan başka, suni çakmaktaşından 54 439 liralık müdafaa vergisi sağlanmıştır. 
Satılan miktar ve bu gelir, bu iki madde üzerinde malî gaye ile tesis edilen bir tekelin idame

sine sebep olabilecek ehemmiyette değildir. 
Yurdumuzda çakmak bâzı maden işletmeleri gibi sanayide kullanılanlar istisna edilirse filhaki

ka çoğu zevk için kullanılmaktadır. Bir çakmak ne kadar mükemmel olursa olsun muayyen cipler
de oldukça her zevki tatmin edemez. Tipler taaddüt ettiği için Tekel idaresi elinde bunların her 
çeşidinden bulundurmaya da imkân yoktur. Bu itibarla ne kadar itina edilse hususi istihlâk şek-



ünde kaçakçılık durumunun önlenmesi mümkün olamamaktadır. 
Çakmak ve suni çakmaktaşı tekelinin kaldırılması bir kısım vatandaşları bilerek veya bilmiyerek 

istihlâk kaçakçısı durumuna girmekten ve takip edilmekten koruyacaktır. 
Bundan başka pek azı müstesna, şimdiye kadar tamamen hariçten getirilen bu maddelerin tekel

den çıkarılması yurtta bunların imali için hususi teşebbüslere ufak da olsa bir saha açmış olacaktır. 
Halen 12 kuruşu Millî Savunma Vergisi olmak üzere beher çakmaktaşı 22 kuruşa satılmaktadır. 

Çakmaktaşı da Tekelden çıkarılacağına göre Millî Savunma Vergisinin bırakılması halinde bu 
verginin tahsilinde müşkülâta mâruz kalınacağı gibi satış fiyatları da yine yüksek olacağından 
kaçakçılık kısmen devam edecektir. Bu itibarla, yalnız çakmaktaşından alınmakta olan Millî Sa
vunma Vergisinin tamamen kaldırılması uygun görülmüş ve ancak Tekel satışlarından elde edi
len Hazine gelirinin sağlanması için de Tekelden çıkarılan çakmak ve suni çakmaktaşından alın
makta olan Gümrük Resimlerinde bir miktar artırma yapılmıştır. Bu maksatlarla ilişik Kanun 
tasarısı, hazırlanmıştır. 

Gümrük ve Tekel Komisyon raporu 

t. B. M. M. 
Gümrük ve Tekel Komisyonun i . I , 1949 

Esas NfO: 1/458 
Karar No: 8 

Yüksek Başkanlığa 

Gümrük ve Tekel Bakanlığınca hazırlanan 
ve Bakanlar Kurulunun 16. XI I . 1948 tarilıli 
toplantısında Yüksek Meclise sunulması karar
laştırılmış olan çakmak ve suni çakmaktaşmın Te
kel konusundan çıkarılmasına ve bu maddelerin 
Gümrük resimlerinde değişiklik yapılmasına dair 
kanun tasarısı Komisyonumuzun 27 . XII . 1948 
tarihli toplantısında Gümrük ve Tekel Bakanı 
ile Maliye Bakanlığı temsilcisi huzuru ile konu
şulup incelendi. 

Hükümetin tasarısı esas itibariyle Komisyo
numuzca da uygun görülmüşse de, Hazineye ehem
miyetsiz bir gelir temin eden suni çakmak taşı
nın Tekel konusundan çıkarılmasının başlıca se
bebi kaçakçılığı önlemek olduğuna göre suni çak
mak taşının bir kilosundan (250) lira Gümrük 
Resmi almması ve bu maksadı temine yarar görül
memişti!. 

Bu konu üzerinde yapılan incelemelerde, mem
lekete sokulan kaçak çakmak taşından beherinin 
yedi kuruştan daha aşağı fiyatla temini müm
kün olamıyacağı anlaşıldığından, kaçakçılığı ta
mamen önlemesi için, suni çakmak taşının bir 
kilosundan almacak (250) lira Gümrük Resmi
nin (160) liraya indirilmesi maksadı temin ede
ceği düşünülerek tasarıda bu suretle değişiklik 
yapılmasına (250) lira Gümrük Resminin (160) 
lira eiarak tespitine karar verilmiştir. 

Tasarıda zikredilen mucip sebeplerle yalnız 
çakmak taşından alınmakta olan Millî Savunma 
Vergisinin kaldırılması ve çakmağın Gümrük re
simlerinde yapılan değişiklikler yerinde görüle
rek Tekel konusundan çıkarılması yine ayni mu
cip sebeplerle Komisyonumuzca da oybirliğiyle 
kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğinde Bütçe Komisyonuna veril
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Gümrük ve Tekel Kam. Baş. N. 
Sözcü Sözcü 

Zonguldak Zonguldak 
Orhan S ey fi Orhort Orhan 8 ey fi Orhon 
İv ât ip 

Malatya Ağrı 
Onman Taner Ahmet Alpaslan 

Çanakkale Kastamonu 
Hüseyin Bingül Fethi Mağara 

İmzada bulunmamıştır 
Kocaeli Mardin 

Ali Dikmen irfan Fe.rid Alpay a 
Samsun Tekirdağ 

Hüseyin Berk Ekrem Pekel 
İmzada bulunamam ıştır İmzada bulunamamıştır 

Trabzon Urfa 
Daniş Eyllboğln Osman Ağan 

İmzada bıı 1 ıınamamıştır. 

( S. Sayısı : J0(i ) 



Bütçe Komig 
T. B. M. M. 

Bütçe Komisyonu 
Esas no. 1/458 
Karar no. 76 Büyük Millet Meclisi 
Gümrük ve Tekel Bakanlığınca hazırlana-

narak, Başbakanlığın 21 . 12 . 1948 tarihli, 
71/1230 sayılı yazısiyie Büyük Millet Meelisine 
.sunulan ve tetkiki Yüce Başkanlıklarınca Güm
rük ve Tekel Komisyonu ile Komisyonumuza 
havale buyrulmuş olan, çakmak ve çakmak ta
şının tekel konuları arasından çıkarılması hak
kındaki ilişik tasarı. Gümrük ve Tekel Bakanlı
ğı temaileileıi de hazır bulunduğu halde, Güm
rük ve Tekel komisyonu değiştirmeleri ve ge
rekçesiyle birlikte okundu. 

A 
Tümü üzerinde görüşmeler 

Varılmış kararların dayandığı mülâhazaları 
göstermesi bakımından evvel emirde, aşağıda 
özet halinde arzda fayda gördüğümüz esaslar 
gözden geçirildi: 

1. — Bu tekelin başlayış tarihi ve geçirdiği 
safhalar: 

Çakmak ve çakmak taşı tekeli ilk defa 
2 . 6 . 1929 tarih ve 1503 sayılı Kanunla konmuş 
ve bu tarihle 15 . 6 . 1930 tarihi arasındaki in
tikal devresinde müstakil bir Umum Müdürlük 
tarafından işletilmiştir. Kuruluş gerekçesi Te
kel altında bulunan kibrite mütenazır bir teklif 
dununu tesis etmekti. Bu Tekel 15 . 6 . 1930 ta-

1. — Satışlar : 

Şirket 
devri 

1938 
1939 
1940 
1941 
1942 

Muvakkat 
1943 
1944 
1945 

Satılan 
çakmak 

Aded 

779 
845 

2 638 
2 435 
7 073 

idure devri : 
10 798 
10 591 
19 362 

Tekel İdaresi : 
J946 
1047 

28 045 
3 108 

1948(Takribi)475 
1949 (Bütçe tasarısı) 

Satış 
kârı 

2 944 
3 179 
8 678 
9 273 

18 374 

42 075 
27 516 

233 826 

194 152 
1 122 

805 

Satılan 
C. Taşı 
Aded 

22 177 
25 484 
43 748 
73 370 

135 721 

237 851 
455 695 
490 500 

447 136 
454 493 
530 000 
500 000 

( S, Sayısı 

ônu raporu 

Yüksek Başkanlığına 
rih ve 1722 sayılı Kanunla «The American Tur-
kish învesment Corporation» adlı bir Şirkete 
14 . 6 . 1930 tarihli 10 milyon dolarlık bir, istik
raz hükmünü muhtevi mukavele hükümleri da
hilinde kibritle birlikte devrolundu. 

Bu korporasyon 1 . 4 1943 tarihine kadra 
12 sene 9 ay işletti. Fakat kendisinin dahil ol
duğu tasfiye durumu dolayısiyle ve 28 . 5 . 1943 
tarih ve 4426 sayılı Kanunla istikraz bakiyesi 
ödenmek suretiyle imtiyazı alınarak Gümrük 
ve Tekel Bakanlığına bağlı bir muvakkat işlet
me idaresine verildi. Bu muvakkat işletme ida
resi de 20 . 5 . 1946 tarih ve 4897 sayılı Kanunla 
kaldırılarak 1 . 6 . 1946 tarihinden itibaren Te
kel Genel Müdürlüğü servisleri araşma alındı. 

Şimdi tasarıda bahis konusu olan teklif bu 
servise bu suretle muhavvel Tekel işleri arasında
ki çakmak ve suni çakmak taşının çıkarılmasını 
istihdaf etmektedir. 

2. — Muvakkat îşletme İdaresi ve Tekel Ge
nel Müdürlüğü, devresini teşkil eden ve 
1 . 6 . 1946 tarihinden başlıyan devrede. 1948 
sonuna kadar olan devre faaliyetine ve 1949 
Bütçe tasarısına ait durumların aşağıdaki şekil
de olduğu görüldü. 

Çakmak ve çakmak 
taşı kârı ile Milli 

Satış 
kârı 

1 987 
2 058 
3 518 
6 373 

12 417 

21 766 
41 695 
52 697 

40 004 
38 792 
48 389 
39 400 
: »06 ) 

Savunma 
Vergisi 

— 
.._ 
— 

16 287 

28 548 
54 683 
69 115 

53 656 
54 539 
63 600 

— 

Savunma V 
Topla 

4 931 
5 237 

12 196 
15 646 
47 078 

92 389 
123 894 
355 638 

287 812 
94 453 

112 794 
39 400 



II - Durum : 
Bu rakamlardan anlaşılacağı üzere : 
Şirket devresinde kibrit satışlarını ızrar ede

ceği mülâlıazasiyle dokuz sene içerisinde piyasa
ya ancak 17439 çakmak ve 363075 çakmaktaşı 
çıkarıldığı halde idare devresinde son iki sene
de 31153 çakmak ve 901629 aded çakmaktaşı sa
tılmış, muvakkat devre içinde ise 40750 çakmak 
ve 1.184.046 çakmaktaşı satılmıştır. 

Bu devreler zarfında kibrit satışları 1941 de 
47.900 sandık iken 1942 de 35.000 sandığa düş
müş. 1943 te 47.800 sandığa çıkmış, 1944 de 
52.000 sandığa yükselmiş 1945 senesi 7 aylık 
devresinde 31.600 sandık 1946 da 59.400 sandık, 
1947 de 65.700, 1948 de 66.300 sandık satılmış
tır ki, kibrit satışları üzerinde esaslı bir tesire 
malik bulunmadığı kanaatini kuvvetlendirmek
tedir. 

III - Kaçakçılık : 
Buna mukabil çakmak ve çakmaktaşı kaçak

çılığı hakkında muhafaza teşkilâtının mebdei 
olan 1932 senesinden itibaren tutulan rakamlar 
şunlardır. Bu rakamlar arasına muhafaza teşki
lâtı eline geçmemiş olan kısmın da bulunmadığını 
hatırlamak faydalı olur. 

Muhtelif senelerde yakalanan çakmak ve 
çakmaktaşı 

•Senesi 

1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
L945 
11)46 
1947 
1948 

Çakmak 

2.422 
794 

1.784 
442 
804 
124 
270 
306 
100 
100 
50 
50 
200 
50 
"4 

77 
987 

Çakmaktaş 

84.797 
158.395 
100.845 
86.978 
41.746 
30.021 
30.404 
6.035 
9.500 

12.700 
4.750 
5.200 

205.000 
158.000 
118.128 
19.133 
66.186 

Görülüyor ki, kaçakçılık da hızını muhafaz.-i 
etmiş ve sebepleri arasında fiyat farkları başlı
ca âmil karakterini muhafaza etmiştir. 

IV. Cibayet masrafı: 
Çakmak ve çakmaktaşına ait servisin ve 

Muhafaza teşkilâtının bu işe müteferri mas
rafları ayrıca tutulmamakta olduğuna naza
ran, Tekelin umumi masraflariyle umumi geliri 
nispetleri arasında mukayese şekliyle bir netice
ye varmak varidi hatır olursa da, her tekel 
maddesinin istilzam ettiği hizmet dereceleri mü
teferrik olduğundan neticede isabet nispetinin 
çok az olacağı aşikârdır. 

Bu hesaplar yalnız yakmaktaşları itibariyle 
yapılarak maliyetin 1.43 kuruş ve bir adede 
isabet eden satış giderinin 0.69 kuruş olarak 
bulunduğu ve Tekel satışlarının çakmaktaşı 
başına 22,5 kuruş olmasına mukabil kayak ola
rak ithal edilen taşların 7.5 kuruştan satılmakta 
olduğu anlaşıldı. 

V. Halen mevcut vergi ve tekel rejimi ve 
Hazineye sağladığı gelir: 

Mevcut rejim: 
1. Halen cari rejime göre yakmak ve çak

maktaşı ithali, aşağıda Gümrük Resmi kısmın
da (B) fıkrasında yazılı olanlar hariç. Tekel 
idaresinin inhisarı altında •bulunmakta, bu İda
re haricinde tüccara ithale kanuni mesağ 
olmadığı gibi, yolcu beraberinde gelen veya 
getirilen, hattâ zatüstimale münhasır ve zatî 
eşya mahiyetinde olan çakmak ve suni çakmak-
taşlarının da müsaderesi yoluna gidilmektedir. 

2. Tekel ithal ettiği çakmak ve suni çak-
maktaşları için 1929 tarihli 1499 sayılı Güm
rük Tarifesi Kanununa tevfikan aşağıdaki re
simleri ödemekte ve bu suretle ithal olunmuş 
maddeleri 3 işartli fıkrada göstrilen Tekel res
mini de ilâve suretiyle inhisar halinde satışa 
çıkarmaktadır. 

Gümrük resmi: 
Çakmaklar için 1499 sayılı Kanunun 630 ta

rife numarasına tevfikan: 
Sigara yakan aletler (Çakmak) kiloda 256 

lira 65 kuruş, 
A) Benzinli, 
1. Altından kiloda 41 lira 06, 
2. Gümüşten kiloda 7 lira 70, 
3. Mevaddı saireden kiloda 2 lira 57, 
B) Fitilli ve saireli âdi mevaddan (Altın 

ve gümüşten olanlar A fıkrasına dâhildir) 
Suni çakmaktaşları için: 
Aynı kanunun 476/c. pozisyonuna tevfikan 

100 kiloda 718 lira 63, 
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Muamele Vergisi Kanununa tevfikan Tekel 

mevzuu olan çakmaklar ve çakmaktaşı muamele 
vergisinden muaf bulunmakta ve sadece B fık
rasına giren % 18 resim vermektedir. * 

Gümrük resminin >% 15 şi nispetinde Beledi
ye hissesi alınmakta (gerek A, gerek B fıkra
sına girenlere ve çakmak taşlarına şamil) 

4415 numaralı Kanuna tevfikan beher çak
maktaşından 12 kuruş Millî Müdafaa Vergisi 

3. Bir kilo çakmakta ortalama 50 çakmak 
ve bir kilo çakmaktaşında ortalama 6 300 aded 
çakmaktaşı bulunmakta ve Tekel yukarda 2 
işaretli fıkrada sayılan ödemelerin, fatura be
deline ilâvesi suretiyle her çakmağa düşecek ma
liyetin yarısı nispetinde de - 4426 numaralı Ka
nunun 3 ncü maddesi hükmüne tevfikan Maliye 
Bakanlığiyle kararlaştırılmış nispet olarak -
Tekel resmi ilâvesi suretiyle piyasaya çıkarıl
maktadır. Çakmaktaşma gelince maliyet naza
ra alınmaksızın aynı yoldan fiyut tesbit edil
mektedir. 

Hazineye temin ettiği gelir : 
Yukarda 1 işaretli tabloda gösterilmiştir. Bu 

tablonun 1948 senesine ait sütunundan anlaşı-
lacağı üzere, son yıl. içinde hiç. çakmak satışı 
olmamıştır. Halen Tekel depolarında, tasarı ka-
nuniyet kesb ettiği takdirde, piyasada taayyün 
edecek emsali fiyatlarına göre tasfiyesi gere
kecek 7 500 çakmak ve 1 454 900 çakmaktaşı 
vardır. 

VI - Kibrit satışlarına ve dolayısiyle Hazine 
gelirine tesiri bakımından mülâhazalar ve en 
ziyade kaçak çakmak ve suni çakmaktaşı gelen 
civar memleketteki resim vaziyeti : 

Hazine gelirine tesiri bakımından mülâhaza
lar : 

Tekel İdaresi Teknik servisince yapılmış tet
kiklere göre, sigara kullanan bir adamın senede 
sarf etmek ıztırarında kalacağı âzami kibrit mik
tarı (183) kutudur. Bu kibrit müstehliklerinin 
mühim kısmını, kibrit ve sigara sarfiyatı rakam
larının da teyit ettiği kanaate göre bu kısmı 
müstehlikler teşkil etmektedir. 183 kutu kibritin 
bedeli 915 kuruş ve Hazineye sağladığı gelir 549 
kuruştur! 

Çakmak ve taşlarının dayanması, nevilerine 
göre olup ortalama iki sene kabul edilmekte ve 

teklif edilen ithal resmi vasatisine göre beher 
çakmaktan 6 lira alınacağı ve iki lira* da Muame
le Vergisi inzimam edeceği nazara alınıp her çak
mağın senede 14 çakmak taşı gerektireceği hesa
biyle bu da ilâve olunursa neticenin neticesi ola
rak senede 30 - 40 kuruş da çakmaktaşı geliri hâ
sıl olacağı görülmektedir ki bugünkü duruma 
göre Hazinenin kibrit yerine çakmak istimalinden 
doğacak nazari zararı her çakmak basma senede 
bir liradan ibaret olacaktır. 

Memlekette doğması mümkün çakmak ve çak
maktaşı küçük sanayii vasıtalı vasıtasız gelirleri, 
••• Ve çakmak kullanmanın ve kullananların ta
biî mahdudiyeti ile beraber düşünülürse, hakiki 
bir zarar mevzuubahs olamıyâcağı kanaatine va
rıldığı ive bu arada 1949 tasarısı rakamlarında da 
değişiklik olmıyacağı kanaatine varıldığı görülü
yor. 

Diğer taraftan bâzı senelerde satışın % 50 
sine yakın bir nispette kaçak çakmaktaşı yaka
lanmış olduğunun görülmekte olması, bu Tekel 
sahasında diğerlerinde asla görülmiyen -bir ka
çakçılık temayülünün ve imkânlarının vücudunu 
ve içtimai ahlâk üzerinde tahribat derecesini 
göstermekte ve başka memleketlerde umumiyetle 
çakmak ve çakmaktaşı serbest ve fazla olarak bir
çoklarında meselâ Suriye ve Yunanistan'da bu 
serbestiye rağmen kibrit buhranının vakit vakit 
önlenememiş olması keyfiyeti, kibrit kullananlar
la çakmak kullananlar veya kullanma imkânları
nı bulanlar arasında müspet bir münasebet tesi
si imkânı olmadığı düşüncesi belirtilmektedir. 

En ziyade kaçak çakmak ve kaçak suni çak
maktaşı gelen komşu memlekette Resim vaziyeti: 

Memleketimize, büyük nispette çakmak ve 
suni çakmaktaşı kaçakçılığı yapılmakta olan Su
riye Gümrük tarifesi 819 ncu pozisyonunun çak
makları AD valorem olarak % 40 resme tâbi 
tuttuğu ve sadece Filistin'e % 26.70 esasını ka
bul eylediği görülerek, Hükümet Tasarısı esasla
rı üzerinden yapılan hesapta bizdeki zamların AD 
valorem esaslara ircaı halinde vasati % 60 şı bu
lacağı ve ayrıca % 18 Muamele Vergisini do na
zara almak gerekeceği görüldü. 

VII - Nihayet bugünkü kibrit imal kapasite
miz ve kibrit çöpüne elverişli orman darlığımız 
ve bu çöpler için hariçten elverişli ağaç ithalleri 
hesap ve neticeleri üzerinde duruldu. 

( S. Sayısı :• 106) 
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Kibrit imâl, satış ve g^lir rakamlarımızdan: 

İmalât Satış Satış Savunma 
yekûnu sjndık kân vergisi Ydkûn 

1938 13 141 41 443 2 107 169 2 167 169 
1945 35 876 31 615 424 010 4 742 250 5 166 260 
1946 57 175 59 417 727 133 S 908 710 9 635 S43 
1947 60 521 65 656 999 196 9 831 535 10 830 731 
1948 64 269 66 360 100 860 9 954 000 10 354 &60 
1949 (Ta tami) 66 000 66 000 534 600 9 900 000 10 434 600 

olduğu, çöp için elverişli orman darlığı, ithal hal
leri ve hesaplan nazara almaraik, tasarmın kabu
lü halinde istihsal (kapasitemize ve tahminlere 
nazaran satış müşkülâtı olmıya'cağı ve. bilhassa 
1.949 Bütçe tahmini erinde do hiçbir değişikliği 
icap ottirmiyeeeği ifade edildiği görüldü. 

3. — Neticede : Bu mülâhazalar ışığında, ta
sarının tetlcika sayarı olacağı kanoaıtine varılarak, 
Gümrük vo Tekel Komisyonu tekHfleri «sas alın
mak suretiyle maddelere geçilmesine oybirliğiyle 
karar verilerek maddelere geçildi. 

B 
Maddeler itibariyle görüşmeler 

Madde 1 : Hükümet teklifi aynen kabul 
^edildi. 

Madde 2 : Hükümet teklifi aynen kabil 
•edildi. 

Madde 3 : Gümrük ve T f̂eel Komisyonunun 
Hükümet tasarısında sadece suni çakmaktaşma 
ait 250 liradan ibaret ithal resmine 150 liraya 
•indirmek suretiyle aynen kabul «ttiği bu madde 
üzerinde etraflı görüşmeler oldu. 

Neticede : 
I. Mevcut vergi, tasarı konusu Te-

•kelin malî inhisar karakteri dolayısiyle bu yeni 
.durumda bir taraftan Hazine geliri üzerinde der
piş ve VI işaretli kısımda hulâsa «dilen azalma 
ihtimalini bir dereceye kadar önlemek, 

I I . — Diğer taraftan bu sahada ihraç im
kânları da elde etmesi mümkün bir millî endüst
ri doğumunu ve Ilaaine geliri üzerine de mües
sir çeşitli müspet neticelerini kolaylaştırmak 
mülâhazalariyle. 

1) Altın veya 'al tm kaplama çakmakların 
beher adedi için Hükümetçe teklif ve Gümrük 
ve Tekel Komisyonunca da aynen kabul edilen 
17 lira gümrük ithal resminin 20 liraya, 

2) Gümüş veya gümüş kaplamalı olanlar 

ithal resminin 10 liraya, çıkarılmasına. 
3) Sair maddelerden mamul çakmaklar ile 

B. fıkrasında muharrer çakmakların gümrük ve 
tekel komisyonunca da ka.bul edildiği üzere Hü
kümet teklifi veçhile gümrük resmine tâbi tu
tulmasına, 

4) Suni çakmak taşından alınacak resmin 
Gümrük ve Tekel Komisyonunun teklifti veçhi
le ve aynı mülâhazalarla kiloda 160 lira olarak 
kabulüne. 

5) Ve bu maddeye: 
c) Ziynet eşyalariyle (tabaka, kalem, çan

ta, biblo ve emsali ile) meze edilmiş çakmaklar, 
yukardaki bentlere nazaran (aded üzerinden) 
resme tâbi tutulmakla beraber eşyanın mahiye
tine göre ayrıca tam siklet veya kıymeti üzerin
den ait olduğu gümrük tarife maddesine naza
ran resme tâbi tutulur. Maden lâmbaları üzerin-
de bulunan çakmaklar bu resme tâbi değildir.» 

Yeni bir fıkra ilâvesine karar verilerek, ili
şikte gösterilen şekilde kabul edildi. 

6} (Benziüli) kaydı sadece A. fıkrasına 
münhasır olduğuna göre B. fıkrasına girebile
ceklerin benzinden gayri kimyevi maddelerle 
yanan çakmaklarla, suni çakmaktaşı şeraresiyîe 
ateşlenen - oyuncaklar hariç - havagazı çak
maklarının da bu fıkaraya gireceğinin ve elek
trik yakım vasıtalarının ve diğer bu kanunda 
sarahatle tasrih edilmiyen diğer vasıtaların da 
bittabi bu resme dâhil ve tâbi oîamıyacağımn 
belirtilmesinde fayda görüldü. 

Diğer maddeler: 
Hükümet teklifi veçhile aynen kabul edildi. 
Büyük Meclisin takdir ve tasviplerine su

nulmak üzere Yüksek Başkanlığına arzolunur. 

Başkan V. Bu rapor Sözcüsü 
Diyarbakır Manisa Amasya 

/. / / . Tigrei F. Kurdoğlu A. K, Yiğitoğlu, 

i #. Şu Yi* ı : 106 ) 



Ankara Ankara Aydın 
N. C. Akkermm C, Gölet Ol R. Alpman 

Bursa Çoruh Edime 
Fi- Bük Dr. C. Kazancıoğlu M. N. Gimdüzalp 

Eskişehir Eskişehir İsparta 
Muhalifini Muhalifim K. Turan 

H. PoUtkm A. Potmğlv. 

İzmir Kastamonu Konya 
M. Birsel T. Coşkan M. A. Binal 
Malatya Mardin Niğde 
M. S. Eti R. Erten R. Gürsoy 
Samsun Tokad Urfa 

M. A. Ybrilker R. A. Sevcngü E. Tekeli 
Diyarbakır 

C. Ekin 
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HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ 

Çakmak ve suni çakmaktaşının tekel konusun
dan çıkarılmasına ve bu maddelerin gümi'ük re
simlerinde değişiklik yapılmasına dair. kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 2 Haziran 1929 tarihli ve 1503 
sayılı Kanunla Devlet tekeli altına alınan her 
nevi çakmaklarla suni çakmaktaşları Devlet 
tekelinden çıkarılmıştır. 

MADDE 2. — 17 Mayıs 1940 tarihli ve 3828 
sayılı, 20 Mayıs 1941 tarihli ve 4040 sayılı, 27 
Mayıs 1942 tarihli ve 4226 sayılı, 17 Mayıs 1943 
tarihli ve 4415 sayılı Kanunlarla suni çakmak
taşından alınmakta olan müdafaa vergisi kaldı
rılmıştır. 

MADDE 3. — 1 Haziran 1929 tarihli ve 1499 
sayılı Gümrük Tarifesi Kanunu ve İthalât umu
mi tarifesinin 630 ve 476/C sayılı pozisyonları 
aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

630 — Sigara yakan aletler (çakmak) : 
A) Benzinli; 
1. — Altın veya altın kaplamalı beher ade

dinden 17 lira; 
2. — Gümüş veya gümüş kaplamalı beher 

adedinden 7 lira; 
3. — Sair madenlerden beher adedinden 5 

lira; 
B) Fitilli ve saireli âdi maddelerden (Altın 

ve gümüşten yapılmış olanlarla bu maddelerle 
kaplamalı olanlar A fıkrasına dâhildir.) beher 
adedinden 3 lira; 

476/C — Suni çakmaktaşı : 
Bir kilosundan (safi) 250 lira; 

MADDE 4. — 2 Haziran 1929 tarihli ve 1503 j 
sayılı, 28 Mayıs 1943 tarihli ve 4426 sayılı, \ 
20 Mayıs 1946 tarihli ve 4897 sayılı kanunların ! 

çakmak ve suni çakmak taşlarına ilişkin hüküm 
leri kaldırılmıştır. j 

GÜMRÜK VE TEKEL KOMİSYONUNUN 
DEĞÎŞTİRÎŞÎ 

Çakmak ve suni çakmaktaşının Tekel konusun
dan çıkarılmasına ve bu maddelerin Gümrük re
simlerinde değişiklik yapılmasına dair Kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Hükümetin birinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 1 Haziran 1929 tarihli ve 1499 
sayılı Gümrük Tarif esi Kanunu ve İthalât Ums-
mi Tarifesinin 630 ve 476 - G sayılı Pozisyon -
lan aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiş
tir: 

630 — Sigara yakan aletler (Çakmak): 
A) Benzinli; 
1. Altın veya altın kaplamalı beher ade

dinden 17 lira. 
2. Gümüş veya gümüş kaplamalı beher 

adedinden 7 lira. 
3. Sair maddelerden beher adedinden 5 

lira. 
B) Fitilli ve saireli âdi maddelerden (Al

tın ve gümüşten yapılmış olanlarla bu mad
delerle kaplamalı olanlar A fıkrasına dâhil
dir.) beher adedinden 3 lira. 

476 — G Suni çakmaktaşı: Bir kilosundan 
(Safi) 160 Ura. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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Çakmak ve suni çakmak ta§nwn Tekel konusun
dan çıkarılmasına ve bu maddelerin Gümrük Re

simlerinde değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısı 

JVIAADE 1, — Hükümetin birinci maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetim ikinci maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 1 Haziran 1929 tarihli ve 1499 
sayılı Gümrük Tarifesi Kanunu ve ithalât Umu
mi Tarifesinin 630 ve C/476 sayılı pozisyonları 
aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 

630 .— Sigara yakan aletler (çakmak), 
A) Benzirdi; 
1. Altın veya altın kaplamalı beher adedin

den 20 lira; 
% Gümüş kaplamalı beher adedinden 10 li-

la; 
3. Sair maddelerden beher adedinden 5 li

ra ; 
B) Fitilli ve saireli âdi maddelerden, 
(Altın ve gümüşten yapılmış olanlarla bu mad

delerle kaplamalı olanlar (A) fıkrasına dâhildir. 
Beher adedinden 3 lira; 

C) Ziynet eşyalaıriyle (tabaka, kalem, çanta, 
biblo ve emsaliyle) mezcedilmiş çakmaklar, yu-

kardaki bentlere nazaran (aded üzerinden) res
me tâbi tutulmakla beraber eşyanın mahiyetine 
göre ayrıca tam sıklet veya kıymet üzerinden adt 
olduğu Gümrük tarife maddesine nazaran resme 
tâbi tutulurlar. Maden lâmbaları üzerinde bulu
nan çakmaklar bu resme tâbi değildir . 

478/C) Suni çakmak taşı : 
Bir kilosundan (safi) 160 lira; 

MADPE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 
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MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Be§baka& 
S. Baka 

Devlet Bakam 

Millî Savunma Bakanı 
B. Çakır 

Dışişleri Bakam 
N. Sadak 

Mülî Efitirn Bakam 

Ekonomi Bakanı 
C. Ekin 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
E. Erigirgîl 

Ulaştırma Bakam 
emeh 

Devlet Bakam 
Bö§b. Yarduneısî 

Bûrutçu 
Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 

içişleri Bakam 
M. H. Göh 

Maliye Bakanı 
§. Âdalm 

Bayındırlık Bakam 
N. Erim 

>Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. K. Bmjmt 
Tanm Bakam 

Ü. Oral 
Ticaret Bakanı 

C. S. Ifarlm 

••'a. W * P : * « İ 

MADDE 3. ~~ Hükümetin f> nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MsADDIS 6. ^Hükümetin 6 neı ^ıaıltefti ay
nen kabul edilmiştir. 
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MADDE 3. — Hükümetin '5 net maddesi ay~ 
niyle kabıü edilmiştir. 

MADDE 6. — Hükümetin 6 ncı maddesi ay. 
tüyle kabul edilmiştir, 

11. ıtmtm ıı J) i»: 
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