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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZEÎ
Rahmetli Başkan Kâzım Karabekir'in ölü
mü münasebetiyle gelen taziye telgraflarına
Başkanlıkça cevap verileceği bildirildi.
Birikmiş işler bitirilinciye kadar Dilekçe
Komisyonuna yardımcı olarak kurulmuş bulu
nan Geçici Komisyonun, mevcut dosyaları Di
lekçe Komisyonu ile aralarında yarı yarıya bö
lerek incelemeleri münasip görüldü.
Gazianteb Milletvekili Cemil Said Barlas'm,
Üniversiteler Kimya Şubesinden mezun olanlar
hakkındaki sözlü sorusuna, Ekonomi Bakanı
Cavit Ekin cevap verdi. Millî Eğitim Bakanı,
Başka birleşimde cevap vereceğini bildirdi.
Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Mü
dürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçi
ci yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 4892 sa-

yılı Kanunda değişiklik yapılması;
Türk - İspanyol Kliring hesabının tasfiyesi
hususunda yapılan Anlaşmanın onanması;
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ka
nununa geçici bir madde eklenmesi;
Belediye Kanununun 94 ncü maddesinin
(A) fıkrasının kaldırılması hakkındaki kanun
lar kabul olundu.
i
6 . II . 1948 Cuma günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi.
Başkanvekili
Kâtip
Sinob Milletvekili
İsparta Milletvekili
C. K. Incedayı
S. Koksal
Kâtip
Urfa Milletvekili
A. Akan

SORULAR
1. — Konya Milletvekili Rasim Erel'in, Be
lediyelere yapılacak yardım hakkındaki sözlü
sorusu, İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir.
2. —• Bolu Milletvekili İhsan Yalçın'm, Lin
yit kömürü hakkındaki sözlü sorusu, Ekonomi
Bakanlığına gönderilmiştir.

3. — Bitlis Milletvekili Muhtar Ertan'm,
Türkiye haritaları hakmdaki sözlü sorusu, Baş
bakanlığa gönderilmiştir.
4. — Bolu Milletvekili İhsan Yalçın'in, hal
kın kereste ve odun ihtiyacı hakkındaki sözlü
sorusu, Tarım Bakanlığına gönderilmiştir.

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR
Teklif
1. — Urfa Milletvekili Vasfi Gerger'in, Dev
let Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülü
ne dair olan 3656 sayılı Kanuna ek 4644 sayı
lı Kanunun geçici 3 neü maddesi hükmünün
uzatılması hakkında kanun teklifi (2/90) (Büt
çe Komisyonuna);
Raporlar
2. — Kalkınma İstikrazı hakkındaki 4938
sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve Maliye ve
Bütçe Komisyonları raporları (1/266) (Günde
me) ;
3. — Türkiye - Fransa Ticaret ve ödeme
Anlaşmaları ile Mödüs vivendi ve eklerinin

onanması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri
ve Ticaret Komisyonları raporları (1/35)
(Gündeme);
4. — Türkiye - Fransa Ticaret Anlaşmasına
bağlı listelerin kaldırılması hususunda teati
olunan mektupların onanması hakkında kanun
tasarısı ve Dışişleri ve Ticaret Komisyonları ra
porları (1/269) (Gündeme);
5. — Türkiye ile Yugoslavya arasında im
zalanan Ticaret ve ödeme Anlaşmalariyle Modüs vivendi, Tasfiye Protokolü ve bağlantıları
nın onanması hakkında kanun tasarısı ve Dışiş
leri ve Ticaret Komisyonları raporları (1/270)
(Gündeme);
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Açılma saati : 15
BAŞKAN — Başkanvekili Raif Karadeniz
KÂTİPLER : Atalay Akan (Urfa),

Sait Koksal

(İsparta).

BAŞKAN — Oturum açılmıştır.
3. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI
i. — Sayın Üyelerden bazılarına izin veril
mesi hakkında Büyük Millet Meclisi
Başkanlığı
tezkeresi
BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum.
Kamutaya
Aşağıda adları yazılı Milletvekillerinin izin
leri Başkanlık Divanınca kararlaştırılmıştır :
Kamutayın onamasına sunulur.
B. M. M. Başkanı
A. F. Cebesoy
Antalya Milletvekili Mustafa Korkut, 15 gün,
hasta olduğu için, 3. I I . 1948 tarihinden itibaren.
Bitlis Milletvekili Arif özdemir, 1 ay, hasta
olduğu için, 2 . I I . 1948 tarihinden itibaren.
Gümüşane Milletvekili Edip Tör, 2 ay, hasta
olduğu için, 21.1.1948 tarihinden itibaren.
İstanbul Milletvekili Dr. Adnan Adıvar, 15
gün, hasta olduğu için, 4 . I I . 1948 tarihinden iti
baren.
Kars Milletvekili Şerafettin Karacan, 20 gün,
özürlü olduğu için, 28 .1.1948 tarihinden itiba
ren.
Kastamonu Milletvekili Ziya Orbay, 1 ay,
hasta olduğu için, 26 .1.1948 tarihinden itiba
ren.
Malatya Milletvekili M. Naim Karaköylü,
15 gün, hasta olduğu için, 19 .1.1948 tarihinden
itibaren.
Manisa Milletvekili R. Nafiz Edgüer, 15 gün,
hasta olduğu için, 2 . I I . 1948 tarihinden itiba
ren.
BAŞKAN — Şimdi bunları ayrı ayrı oyu
nuza sunacağım.
Antalya Milletvekili Mustafa Korkut, 15 gün,

hasta olduğu için, 3. I I . 1948 tarihinden itibaren.
BAŞKAN — Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Bitlis Milletvekili Arif özdemir, 1 ay, hasta
olduğu için, 2 . I I . 1948 tarihinden itibaren.
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Gümüşane Milletvekili Edip Tör, 2 ay, hasta
olduğu için, 21.1.1948 tarihinden itibaren.
BAŞKAN — KabuL edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
istanbul Milletvekili Dr. Adnan Adıvar, 15
gün, hasta olduğu için, 4 . I I . 1948 tarihinden iti
baren.
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Kars Milletvekili Şerafettin Karacan, 20 gün.
özürlü olduğu için, 28 .1.1948 tarihinden itiba
ren.
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Kastamonu Milletvekili Ziya Orbay, 1 ay,
hasta olduğu için, 26 .1.1948 tarihinden itiba
ren.
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Malatya Milletvekili M. Naim Karaköylü,
15 gün, hasta olduğu için, 19 .1.1948 tarihinden
itibaren.
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Manisa Milletvekili R. Nafiz Edgüer, 15 gün,
hasta olduğu için, 2 . I I . 1948 tarihinden itiba
ren.
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir
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2. — Bu toplantı yık içinde iki aydan fazla izin
alan Gümüşane Milletvekili Edip T ör'ün ödene
ği hakkında Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tez
keresi.
4.2.1948
Kamutaya
Hasta olduğundan dolayı bu Toplantı yılı
içinde kendisine iki aydan fazla izin verilen
Gümüşane Milletvekili Edip Tör'e ödeneğinin
verilebilmesi Içtüzükün 197 rıci maddesi gere-

0:1

ğince Kamutayın iznine bağlı olduğundan key
fiyet Yüce tasviplerine sunulur.
B. M. M. Başkanı
A. F. Cebesoy
BAŞKAN — ödeneğinin verilebilmesi tas
vibinize arz edilen arkadaşımız iki aydan fazla
mezuniyet almıştır, ödeneğinin verilebilmesi
için İçtüzük mucibince ayrıca oyunuza müraca
at edilmesi icabediyor. ödeneğinin verilmesini
kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir.
^^Üfli

4 — SORULAR VE
1. — Manisa Milletvekili
Yunus Muammer
Alakant'ın, köylere dağıtılan gazyağı hakkında
ki sorusuna Ticaret Bakanı Mahmut Nedim
Gündüzalp'ın sözlü cevabı,
Yüksek Başkanlığa
16 . 1 . 1 9 4 8
Ev Başına ayda 4 kilo olarak dağıtılması mu
karrer bulunan gazyağı köylerde ancak iki üç
ayda bir 2 kilo olarak dağıtılmakta olmasından
Ticaret Bakanlığının haberdar olup olmadığını;
haberdar iseler bunun sebeplerini ve muntazam
dağıtım sağlanması için tedbirler düşünülüp
düşünülmediğini; gazyağmm serbest satışına
engel âmillerin neler olduğunu; Sayın Ticaret
Bakanının sözlü olarak
cevaplandırmasını is
tediğimi arzederim.
Manisa Miletvekili
Yunus Muammer Alakant
TİCARET BAKANI MAHMUT NEDÎM
GÜNDÜZALP (Edirne) — Muhterem arkada
şım Alakant gazyağı tevziinde bazı köylerin
kendilerine tahsis edilen miktardan daha az
miktarda gazyağı almakta olduklarından Tica
ret Bakanlığının haberi olup olmadığını ve gaz
yağı tevziinde daha intizamlı bir yol tutulması
için tedbirler alınıp alınmadığını soruyorlar.
Bu soru hakkında kendilerine kısaca cevap
larımı arzedeceğim. Yalnız esasa girmeden evvel
gaz yağının ne zamandanberi ve hangi esas
lara göre ve hangi vasıtalarla dağıtılmakta ol
duğunu kısaca belirtmek isterim.
.1. — 13 Mart 1944 tarihli ve 19 sayılı
(sirküler) le tesbit edilmiş olan esaslar dairesin
de memleketin «Gaz yağı, benzin, motorin ve
madeni yağı», ihtiyaçlarını başta «Petrol Ofis»

CEVAPLAR

olmak üzere Sokoni, Şel Stearomano ve Türk
Petrol şirketleri hariçten ithal ederler ve memle
ket dâhilinde müstehliklere arz ve tevzi eyler
ler. Gerek Ofisin gerekse hususi şirketlerin Tür
kiye'nin 200 den fazla mahallinde acantaları
vardır.
Acantalar şehir ve kasabaların büyüklüğüne
göre ayrıca satıcılar tâyin ederler, dağıtmayı
ve satışı bunlarla yaparlar.
Acantalarm bulunmadığı yerlerde ise, vali
veya onun vekil kıldığı kaymakam, bucak mü
dürleri ve belediye başkanları tarafından tâyin
edilen mutemetler bu dağıtmayı yaparlar.
2. — İllere gönderilen gaz yağı ayni sirküle
rin koymuş olduğu esasa göre, tercihan tarım
ihtiyaçlarına ve ikinci derecede halkın aydın
latma ihtiyaçlarına sarfolunur. Aydınlatma ih
tiyacı için olan gazyağı dağıtımında kıstas
«beş kişilik aile» dir.
1 Nisan 1947 tarihine kadar aile başına ay
da «üç litre» gazyağı tahsis edilmişti, bu tarih
ten sonra aylık miktar dört litreye çıkarılmıştır.
3. — Tenekeli olarak gazyağı gönderilmesi
gereken bölgelere ve mahallere ve bilhassa mer
kezlerinden uzak köylere, ötedenberi, tahsisatları
tamam olarak gönderilememiştir. Çünki, bu
tevziata yetişecek kadar hariçten teneke ithali
mümkün olamamıştır.
Biz teneke levhayı, çoğu miktarda, Birleşik
Amerika 'dan az miktarda da İngiltere 'den temin
edebilmekteyiz. Her iki memlekette de bu mad
denin ihracı tahditlidir ve daha ziyade konser
ve sanayiine tahsisler yapılmakta olduğu için,
Türkiye'ye ihtiyaç nispetinde teneke verilme
mektedir.
Bu teneke darlığı, bilhassa, gazyağı dağıtı-
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mmda, biraz Önce söylediğim neticeleri doğur
muştur.
Benzin ve motorin, memleketimizde daha zi
yade şehir ve kasabalarda kullanıldığı ve bu
ralara sarnıçlı vagon veya bidonlar içinde de
sevkiyat yapılabildiği için tenekesizlik gazyağında olduğu kadar yokluğunu bu maddelerde
hissettirmemektedir ve bu sebeple bunların sa
tışı serbest bırakılmış bulunmaktadır.
Teneke sıkıntısı ve gazyağmm daha fazla te
neke içinde şevki zarureti, gazyağı üzerindeki
tahdidin kaldırılmasına ve serbest bırakılmasına
da engel teşkil etmiştir.
4. — Buraya kadar anlattıklarım iki ay ön
cesine kadar olan durum hakkındadır, iki aydanberi, teneke sıkıntısına ilâveten dünya pet
rol durumunda yeni hâdiseler ve güçlükler de
kendini göstermiş bulunuyor. Bu arada Hayfa
Petrol Tasfiyehanesi durmuştur. Birleşik Ame
rika'da, akaryakıt ihracı yasak edilmiştir.
Bu yüzden, bütün yakın şark memleketleri
akaryakıt ihtiyaçları için «Basra Körfezindeki
kaynaklara» baş vurmak zorunda kalmışlardır.
Buranın istihsal kabiliyeti ise mahdut olduğun
dan oraya baş vuran memleketler gibi biz de ih
tiyaçlarımızı tamamiyle karşılayamıyoruz.
5. — Bu ifadelerimle gazyağı dağıtımında,
bilhassa tenekeli sevkiyat yapılan bölgelerimizde
ki vatandaşlarımızın her aile için muayyen olan
miktarlarda hisse alamamalarının sebeplerini
izah etmiş ve kâfi miktarda teneke olmamasının
başlıca âmili teşkil etmiş bulunduğunu açıkla
mış oluyarum.
Bu cevabımın, muhterem arkadaşımı ve his
seleri kendilerine tamam olarak ulaştırılamıyan vatandaşlarımızı tatmin edici olmadığı için
ben de üzülüyorum. Fakat ne yapalım ki, ihti
yaca yetecek kadar bol teneke temini de yalnız
bizim elimizde değildir.
Ticaret Bakanlığınız memleket ihtiyacı için
lüzumlu gazyağı ve teneke levhayı celp için
elinden gelen gayreti sarfetmekten geri kalmı
yor. Bizim elimizde olmıyan zorlukların da ya
kında. ortadan kalkmasiyle bazı yerlerde gaz
yağı haklarını tamam alamıyan vatandaşları
mıza yeter miktarlarda gazyağını temine bun
dan sonra da çalışmak ve hizmetlerimizi aksat
mamak emelimiz ve vazifemizdir. Bu sebepler
dışında muhterem arkadaşım eğer idari bazı
aksaklıkları bize belirtir ve bunların düzeltil-
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mesi için imkânlar gösterirse, bu yoldan da ça
lışmalarımıza hız vereceğimizi ve lâzımgelen
tedbirleri alacağımızı da ayrıca arzederim.
MUAMMEK ALAKANT (Manisa.) — Muh
terem arkadaşlar; Sayın Ticaret Bakanına ver
dikleri uzun izahattan dolay ıteşekkür ederim.
Ancak bu uzun izahatın bizi tatmin etmiş oldu
ğunu söylemiş olursam milyonlarca vatandaşın
hakiki hislerine tercüman olmuş olmam. Zaten
kendleri de kâfi miktarda gazyağı dağıtılmadı*
ğını itiraf ettiler. Hakikaten dağıtılması mukar
rer olan gazyağı aile başına ayda dört kilodur.
Halbuki bir kilo gazyağı alamamaktadırlar. Bu
yüzden milyonlarca vatandaş muztariptir. Yıl
başı tatilinden istifade ederek memleket içinde
dolaştım. Gerek Halk Partili ve gerekse Demok
rat Partili vatandaşlardan dinlediğim umumi
şikâyet gazyağı meselesi hakkında idi. Hattâ
birçok vatandaşlar Meclisin Dilekçe Komisyo
nuna kadar baş vurmuşlar ve Meclisten bir ümit
beklemişlerdir.
Şimdi bunun için iki sebep gösteriyorlar; bu
âna kadar memlekete ithal edilen gazyağının
az olduğundan bahsetmişlerdir. Demek M, bu,
gazyağı azlığından değildir. 1939 da memlekte
ithal edilen gazyağı 45 bin ton olduğu halde
1945 de yine bu miktara vâsıl olunmuş bulunul
maktadır. Şu halde gazyağı bu zamana kadar
kâfi miktarda tedarik edilememesi mevzuubahis
değildir. Buna nazaran gazyağmm köylere gön
derilmemiş olması teneke azlığı ile izah edilemez.
daha esaslı teşebbüslerde bulunmuş olsaydı gazyağları için miktarı kâfi tenekeyi tedarik edebi
lirdi. Şimdi Amerika'nın gazyağı ihracatını tah
dit ettiğini biliyoruz. Fakat buna. mukabil
Irak'ta 6 milyon ton ve iran'da da 7 - 8 milyon
ton etrafında petrol ve müştekkatı yetişmektedir.
Bu memleketlerden icabederse köylünün yetiştirdi
ği hububat mukabilinde petrol alma yoluna git
meliyiz. Bu köylünün en mühim ihtiyacıdır.
Bunun döviz farkı senede bir, iki milyon liradır
ve bu para için döviz kaynağı olan köylüyü bun
dan mahrum etmek tecviz edilemez* Bundan maa
da, memleketteki tüccar elindeki tenekelerden isti
fade etmek kabildir. Kendileri acaba başka bir
idari tedbir tavsiye edebilirler mi, dediler?
Büyük limanlarımızda, izmir, istanbul, Ka
radeniz ve Iskenderon'da bulunan fazla gazyağl a n tüccarlara kendi tedarik edecekleri kaplar
la satılırsa, tüccarlar bunu temin ederler. Çünkü
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halen bu kaplar temin edilmekte ve kara borsa
olarak dâhile sevkedilerek, halk yüksek fiyatlarla
satınalmaktadır. Bu şekilde bir kara borsaya bir
yol açılmış bulunuyor. Kâfi derecede gazyağı te
darik edemiyoruz, sözü köylüyü tatmin etmiyor.
Karaborsaya gelince; gayet mebzul gazyağı
mevcuttur. Eğer gazyağı yoksa karaborsadan
nasıl tedarik edildiği malûmdur. Demek ki,
memlekette istihlâk edilen gazyağı yine istih
lâk ediliyor. Fakat normal yollardan temin
edilen kısım üçte bir olduğu halde gayrimeşru
yollardan temin edilen kısım ekseriyeti teşkil
ediyor. Köylü için gazyağı, çok ehemmiyeti
haiz olan bir maddedir. Gece hayvanlarına ba
kacak olan köylünün gazyağma ihtiyacı vardır.
Gece hastalarına bakacak, ufak tezgâhının ba
şında çalışacak olan köylü gazyağı yakamadığı
için daimî bir ıstırap içindedir. îşin biraz da
ha ehemmiyetle üzerinde durulursa ve hakika
ten başarma gayesi takibedilirse, realist yoldan
yürünecek olursa, arzettiğim vasıta gibi vasıta
lara müracaat edilecek olursa köylünün daha faz
la gazyağı temin etmesinin imkân dâhiline gire
ceğine kani bulunuyorum. Ve bu kanaat dolayısiyle bu önergemi verdim. Eğer maksat sırf
tenevvürden ibaret olsa idi, köylünün dilek
lerini sadece aksettirmekten ibaret olsa idi, Ti
caret Bakanı emin olsunlar bu sual önergemi
vermezdim.
Çok rica ederim bu temenniler hüsnüniyetle
nazarı itibara alınsın ve köylünün hiç olmazsa
önümüzdeki bir iki ay için, çünkü yazın gaza
ihtiyacı daha az olabilir şimdi muztarip bir hal
dedir, bir iki ay için daha fazla, tamamı vrilmezse hiç olmazsa yarısının verilmesi temin
edilsin.
2. — Mara§ Milletvekili Dr. Kemali
Bayizit'in, Tarsus İlçesinde su baskınına
uğrıyan
köyler hakkındaki sorusuna Devlet Bakanı ve
Başkan Yardımcısı Faik Ahmed
Barutçu'nun
sözlü cevabı
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Su baskınına uğrıyan Tarsus ilçesinin Ke
feli, Zübeyir, Çöplü, Yaramış, Kocabucak, Tiznik, Maraş, Karaçerçili ve Ağzıdelik köylerin
den Kefeli, Çöplü, Kocabucak, Maraş ve Ağzı
delik köylerinin hâlâ su altında olduğunu işit
mekteyim.
İlkbaharda vukuu muhtemel yeni baskınlar
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için ne tedbir alınmıştır. Şimdiye kadar bu
köylere yiyecek, yemlik ve tohumluk yardımı
yapılmış mıdır ve parası mukabilinde köylülere
yemeklik ve yemlik hububat vermek düşünülü
yor mu?
Bu hususlara Sayın Hükümet Başkanının,
İçtüzük hükümlerine göre Yüksek Mecliste söz
lü olarak cevap vermesini rica eder, saygılar
sunarım.
Maraş Milletvekili
Dr. Kemali Bayizit
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI F A İ K AHMED BARUTÇU (Tarbzon) —• Efendim, Maraş Milletvekili Sayın arka
daşımız Kemali Bayizit, su baskınına uğrıyan
Tarsus ilçesinin bazı köylerinin su altında bulun
duğunu işittiğinden bahsile; bu köylere yiyecek,
yemlik ve tohumluk yardnnı yapılıp yapılmadığını ve ilkbaharda vukuu muhtemel yeni su bas
kınları için ne tedbir alınmış olduğunu sormak
tadır.
Soru önergesinde adları yazılı köylerin yalnız
arazisi su altında kalmış olup evlerine herhangi bir
zarar ve hasar vâki olmamıştır. Bu sebeple yemek
lik ihtiyacı hissedilmediğinden il ve ilçeye bu yol
da bir müracaat yapılmamıştır. Bununlaberaber
bu köyler halkında istiyenlere 3242 sayılı Kanu
na göre bir yıl vâde ve zincirleme kefalet sure
tiyle dağıtılmak üzere 50 ton buğday içel Vali
liği emrine tahsis olunmuştur.
Kredi ile arpa dağıtılmasına mevzuat müsait
bulunmadığından istiyenlere peşin para ile satıl
mak üzere gene adı geçen il Valiliği emrine 50
ton arpa ve yulaf tahsis edilmiştir. Kızılay tara
fından da felâkete uğrıyan köylerin fakir halkına
dağıtılmak üzere mahallî Kızılay teşkilâtına 1850
lira gönderilmiştir. Su altında kalan araziye ekil
mek üzere köylerden istenilen pamuk tohumu
nun yardım suretiyle sağlanmasına gene arzet
tiğim mevzuatın müsaadesizliğinden ihtiyacı
olanların tohum tedarikini kolaylaştırmak üzere
kendilerine Ziraat Bankası tarafından kredi açıl
ması temin olunmuştur.
Baskına karşı alınmış ve alınacak tedbirlere
gelince : Son su baskınına karşı ilk ve âcil tedbir
olmak üzere yıkılan sedlerin tamir ve ıslahına
deriıal başlanmış ve mühim kısmı ikmal edil
miştir.
Baskınlara katî şekilde mâni olunması Sey-
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han nehrinin esaslı surette ıslahına bağlıdır. Bu
ıslâh işi :
a) Normal baskınları önlemek üzere neh
rin iki sahilini seddelemek;
b) Beş, altı yılda bir tekerrür eden normalin
üstündeki çok büyük baskınlar için nehrin ba
şında bir toplama barajı yapmak;
Şeklinde iki ameliyeyi gerektirmektedir.
Bunlardan birincisine ait pilân ve projeler ha
zırlanmış ve iş ihaleye konulacak hale getiril
miştir. Kısa bir zamanda tatbik mevkiine ko
nulmaya çalışılacaktır.
ikinci ameliyeyi teşkil eden baraj inşası işi
esaslı bir etüde ihtiyaç göstermekte olup proje
lerine ilk imkân husulünde başlanacak, Ameri
ka'dan getirilecek su işleri uzmanları ilk olarak
bu işle görevlendirileceklerdir.
Dr. KEMALİ BAYÎZÎT (Maraş) — Sözlü
sorum münasebetiyle Sayın Başbakan Yardım
cısı arkadaşımızın verdikleri izahata teşekkür
ederim.
Arkadaşlar, biz maalesef hâlâ hâdiselerin
peşinden koşmaktayız. Bir yerde bir hâdise ol
makta, ondan sonra bu hâdiselerin acılarını
tahfif etmek yolunu aramaktayız.
Bu soruyu vermekten maksadım, geçenler
de bilvesiyle Büyük Mecliste bahsedildiği gibi
Hükümetin hâdiselere takaddüm etmesini sağ
lamak maksadını istihdaf etmektir. Bir yerde
büyük bir su baskını olur, köyler su altında
kalır, hayvanların yemlikleri mahvolur, to
humluklar ziyan olur, veya çiftçilerin ekmiş ol
dukları tarlalar harap olur; ondan sonra yar
dım ederiz.
Sayın Barutçu arkadaşımızın, izahlarından
da anlaşılacağı veçhile bu köylere yapılmakta
ve yapılmış olan yardımlar nihayet yine Ziraat
Bankasına müteselsil kefaletle borçlanma su
retiyle kendi istitaatlarına yüklenen ayrı bir
yük olarak göze çarpmaktadır. Halbuki, gönül
çok arzu ederdi ki, bu su altında kalmış olan
vatandaşların mademki yemeklik ihtiyaçları
yoktur, evleri zarar görmemiştir, fakat hiç ol
mazsa yemlik ve tohumluk babında yapılan yar
dımlar kendilerince ayrı bir külfet yüklemek
suretiyle yapılmasın ve Hükümet tarafından
yapılmış olsun.
Arkadaşlar; Çukurovanm köylüsü; insan
gücünün en son istitaat ve takati ile geçimini
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sağlıyan mert Türk çocuklarıdır. Bu bakım
dan bu hâdise, son ibret dersi olmak kaydü
şartiyle, oralarda açılmış ve yeniden açılacak
olan kanalların, bütün iklim şartları gözönünde tutularak, tekrar bu gibi felâketlere sebep
olmamalarını sağlamak, Hükümetin en başlı va
zifelerinden elbette ki birisidir. Benim istirha
mımı; bu meseleyi önemle gözönünde tutarak,
Hükümet biran evvel, yeni gelecek felâketleri
önlemesini temin etmelidir. Bunların önlenme
si hakkındaki teşebbüsü, sayın arkadaşımızın
ağzından işitmekle memnunuz. Kendilerine bu
kürsüden teşekkür etmeyi borç bilirim.
3. — İstanbul Milletvekili Ali Kıza Ari'nin,
dokuma sanayiine verilen iplik hakkındaki soru
suna Ekonomi Bakanı Cavit Ekinin sözlü cevabı
28 . T . 1948
B. M. M. Sayın Başkanlığına
Aşağıdaki sözlü sorularımın ilgili Bakan
lıkça lütfen cevaplandırılmasına yüksek müsa
adelerini saygılarımla rica ederim.
1. — Memleketteki dokuma ihtiyacını çabuk
ve kolay karşılamak düşüncesiyle son harb
yıllarında alınmış bir tedbir olmak üzere yerli
ipliklerin makineleşmiş sanayie, fabrikalara ve
rilmesi ve bu fabrikalarda verilen bu iplikler
le elde edilen mamullerin Yerlimallar Pazarları
na; tâyin edilmiş şartlar altında; teslimi karar
laştırılmıştı.
1945 senesinden sonra memlekete iplik it
hali imkânları hâsıl olunca makineli mensucat
sanayii geniş ölçüde iplik ithal edebilmiştir ve
takriben ipliğin paketi o5 liraya maledilebilmişti.
Bu arada bazı hususi mensucat fabrikaları
na 1947 senesinin Ağustosuna kadar paketi
17 liradan yerli iplik verilmesine devam olun
duğu ve Yerlimallar Pazarları daha evvel ka
patılmış olduğundan verilen bu ipliklerle ya
pılan mamullerin tekrar iadesi istenilmediği
söylenmektedir. Bu vâki midir? Vâki ise hangi fabrikalara, ne için ve ne miktar verilmiş
tir?
2. — 1947 Temmuz veya Ağustos ayında Hü
kümetin aldığı bir karara göre yerli ipliklerin
münhasıran el tezgâhlarına tahsisi icabederken
bu karardan beş ay sonralarına kadar bazı fab
rikalara ucuz yerli iplik verildiği söylenmekte
dir. Bu vâki midir? Vâki ise hangi fabrikala-
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î'a ne için ve ne miktar verilmiştir?
3. — Memleketteki mensucat ihtiyacını kar
şılamak için Sümerbank tarafından dışarı mem
leketlerden, hususi bir heyet delaletiyle; iplik
ve dokuma satınalınmıştır. Bu işe tahsis olu
nan paranın ne kadarı ile ne miktar iplik ve
ne miktar dokuma alınmıştır, paranın tamamiyle iplik alınamaz mıydı';
, 4. — Bugün döviz meselesi yüzünden hariç-'
ten istenilen miktarda iplik ithali kabil olmadı
ğına göre mensucat sanayiinin işleyemez bir ha
le gelmsi ve bunun tabiî bir sonucu olarak da
binlerce mensucat işçisinin işsiz kalması tehli
kesi karşısında ne düşünülmektedir?
İstanbul Milletvekili
Ali Rıza Arı
EKONOMİ BAKANI CAVlT EKÎN (Diyar
bakır) — Efendim, Sayın arkadaşım Ali Rıza
Ari'nin soru önergesinde söz konusu olan ve ip
lik tesisatı bulunmıyan fabrikalara 1941 yılın
dan 1943 yılma kadar muayyen kontenjanlar
dâhilinde iplik tahsis edilmekte ve fakat bu
.fabrikalar aldıkları iplikle yaptıkları mamulü
serbestçe satışa arz eylemekte idiler. Bunların
mamullerine 1943 yılı bidayetinde başlıyan el
koyma rejimi kısmen 1945 yılının ortalarında
bakiyesi de Yerlimallar pazarları müessesesinin
tasfiyesinden altı ay önce (Yerlimallar 1946
sonlarında kapanmıştır) yani Haziran 1946 tari
hinde kaldırılmış bulunmaktadır. Bu tarihten
sonra ve hattâ mezkûr fabrikalara elkoyma
rejiminin devamı müddetince verilen miktarın
takriben yarısı kadar iplik verilmesine devam
olunmakta idi.
1945 senesinde iplik ithalâtı henüz fabrika
ların kolaylıkla ihtiyaçlarını temin etmelerine
imkân bahşedecek miktarlara yükselmemiş ol
duğundan iplik tesisatı bulunmıyan fabrikalara
bu suretle yapılmakta olan tevziat 1947 senesi
nin Haziranına kadar devam ettirilmiş bulun
maktadır.
Uygulanan bu usul yukarda mevzuübahis
olan fabrikalara tamamen aynı şartlar dâhilin
de tatbik edilmiş, ne iplik tahsisinde ve ne de
mamul tesellümünde herhangi biri diğerlerine
nazaran tercih veya mağdur edilmemiştir.
Cevap 2 :
1947 yılı ortalarında bir taraftan iplik itha
lât imkânlarının ticari ve malî durumları eltezgâhı sahiplerine kıyasen daha müsait olan
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fabrikatörlerin ihtiyaçlarını kolaylıkla dışardan
tedarik edebilmelerini sağlıyacak şekilde geniş
lemiş bulunması diğer taraftan da dâhilde ip
lik ve dokuma istihsal eden fabrikalarımızın
bizzat istihsal ettikleri dokuma miktarlarının
artması yüzünden piyasaya verebildikleri sa
tış ipliği miktarlarının tenezzül etmiş bulunması
yüzünden elkoyma suretiyle temin olunan ip
liklerin heyeti umumiyesinin elkoyma tezgâhla
rına tahsisi uygun görülmüş ve bu sebeple Ha
ziran 1947 ayı kontenjanından itibaren ithal
ipliklerine nazaran fiyatları çok ehven bulunan
yerli
ipliklerden
fabrikalara
dağıtım yayapılmaması kararlaştırılmıştır. Bu tarihten
sonralara
ait
kontenjanlar
için
hiçbir
fabrikaya
ucuz
fiyatlı
yerli
iplik ve
rilmiş değildir. Bu fabrikalardan bir kaçı
mezkûr tarihten sonra ucuz, fiyatlı yerli iplik
almış bulunuyorlarsa bu sırf eski aylara ait
istihkaklarının muhtelif sebepler dolayısiyle ge
cikmiş bulunmasından tevellüt etmiş buluna
bilir.
Bir de kontenjanların 10 paketten aşağı olan
fabrikalar ihtiyaçlarının aybeayufak miktarlar
la karşılanması gayrimümkün olduğundan bu
gibi müesseselere bir kaç aylık ihtiyaçları bir
den verilmekte idi.
.1947 Nisanında aylık kontenjanı 10 paketten
noksan olan bu gibi fabrikalara beş aylık ihti
yaçları toptan tevzi edilmiş bulunmaktadır.
Bir kısım fabrikaların derhal ithal ipliği te
mininde müşkülât çekecekleri nazara alınarak
Haziran 1947 den sonra bir kaç ay için arzu
eden firmalara Japonya'dan getirilen ipliklerin
maliyet fiyatına normal ithalât kârının ilâve
siyle tahassül eden fiyat esası üzerinden (20 nu
maralı iplik takriben 34 liradan) iplik verilmesi
kabul edilmiş ise de bir kaç küçük fabrikadan
maadası bu fiyat esası üzerinden iplik almak
istememişlerdir. Bu suretle verilen ithal ip
likleri :
Haziran ayında
4 067
Temmuz
»
994
Ağustos
»
720
Eylül
»
720
Ekim
»
720
7 221 paketten ibarettir.
•Bu.fabrikaların son defaki aylık kontenjanı
ise 40 bin paketten ibarettir .
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Cevap 3 :
Pamuklu mensucat mubayaası iyin Ameri
ka, Japonya ve İtalya'ya gönderilen iki heyet
ortalama:
Japonyadan bo 000 000
lira
tutarımla
41 000 000 metre hanı bez;
Japonyadan 19 milyon lira tutarında 600 000
paket iplik.
İtalya'dan 24 milyon lira tutarında 8 500 000
metre muhtelif pamuklu mubayaa etmişlerdir.
Malûm olduğu üzere harbin bidayetindenberi
iplik ithalâtı çok az miktarlara düşmüş ve iplik
müstahsili memleketlerden memleket ihtiyacı
nı karşılıyacak miktarlarda kontenjan temini
hususunda Ticaret ve Dişisi eri Bakanlıkları vasıtasiyle bilhassa 1944 yılından itibaren müte
madi müracaatlar yapılmıştır. Bu müracaatlar
dünya iplik istihsali ve ihtiyaç durumunun müsaadesizliği yüzünden müspet bir şekilde neticelendirilememiş ve memlekette iplik kifayetsiz
liği had bir safha arzettiği sırada Amerikalıla
rın Japonya'dan teslimi kaydile yaptıkları tek
lif kabul edilmiştir. Ancak bu teklif de mahdut
miktara inhisar eylediğinden bu menşeden yal
nızca yukarda da. arzedildiği veçhile 600 000 pa
ket ithalât yapılabilmiştir. İtalya vesair memle
ketlerden teklif edilen iplikler ise fiyatlarının
yüksek oluşu dolayısiyle mubayaa edilememiş
ve bu sebepledir ki, memleket ihtiyacını karşı
lamak maksadiyle dokuma mubayaası yoluna
gidilmiş bulunmaktadır. Şunu da ilâve etmek
icabeder ki, mezkûr tarihte mümasil tekliflerin
en ehveni bulunmasına rağmen Japanya'dan
mubayaa olunan ipliklerin fiyatı dâhilde istih
sal olunanlara kıyasen iki misline baliğ olmak
ta idi. Bu itibarla bunların yarı yarıya yerli ip
liklerle karıştırılmak suretile el tezgâh sahip
lerine tek fiyatla dağıtılması cihetine gidilirken
vevelce münhasıran yerli iplik fiyatına göre ta
karrür ettirilmiş bulunan satış fiyatlarının %50
kadar artırılması gerekmiş bulunmaktadır.
Cevap 4 :
Bu soru dövizle ilgili bulunduğundan Ticaret
Bakanlığını ilgilendirmekti dir. Bu konuda do
kuma fabrikatörlerinin yaptıkları müracaat üzerine bunlara döviz temin edilmesi hususunun
zaruri ve yerinde olacağı anılan Bakanlığa bil
dirilmiş bulunmaktadır. Maamafih Sayın Arı
arkadaşımızı cevapsız bırakmamak için bu hu-
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susta Ticaret Bakanlığından elde edilen malû
matı kısaca arzedeyim:
Dolar disponibilitemizin bütün ihtiyaçlarımıI zı karşılayamıyacak kadar azalması üzerine, do
larla yapılan bütün ithalât talepnameleri tarih
lerine göre sıraya konmuş ve bu arada bazı mad
delerin İngiliz Lirası sahası memleketlerine İn
giliz Lirasiyle veya anlaşmamız bulunmıyan
memleketlerden takasla getirtilmesi imkânları
nın anlaşılması üzerine Ekim 1947 tarihinden
itibaren bu mallar için ithal müsaadesi verilme
mesi dolar tereffüü bakımından lüzumlu adde
dilmiştir. Pamuk ipliği de bu maller arasındadır.
Pamuk ipliğine dolar verilmemesi demek,
pamuk ipliği ithalâtının durdurulması demek de
ğildir. Nitekim bu müddet zarfında İngiliz Li
rası ve takasla verilen ithal müasadelerinin
miktarı takriben 900 000 paket, 4000 tondur.
Bu miktara evvelden verilmiş olup da peyderpey
gelmekte olan pamuk ipliklerini de ilâve etmek
yerinde olur.
ALİ RIZA ARI (İstanbul) — Sayın arka
daşlar; Ekonomi Bakanının benim vâki olan
sorum dolayısiyle izahlarından dolayı kendileri
ne teşekkür ederim. Yalnız ben Sayın Bakan
dan sorduklarımdan bir kısmına cevap almış de
ğilim. Ben kendilerinden rica etmiştim. Hangi
fabrikalara verilmiştir? Eğer Heyeti Umumiyeyi uzun izahlarla tasdi etmekten çekinmiş
idiseler bunu başka bir şekilde lütfederlerdi.
Zannetmesinler ki, ben bunu birkaç günde sarfettiğim bir emek neticesinde elde ettim. Ken
dileri bu işin başındadırlar. Bakan olmaları iti
bariyle daha iyi tetkik edebilirler ve hâdiseleri
bütün şümulü ile görebilirler. Fakat benim için
böyle olmamıştır. Müracaat ettiğim birçok yer
lerde efkârı umumiye ürerinde yaptığı tesirler
de gözönüne alınarak çok lütuf kâr davranan ar
kadaşlar olduğu gibi hir dosyayı tetkik edebil
mek için günlerce arkasında koştuklarım da ol
muştur. Hangi fabrikalara verilmiştir? Bu
fabrikaların isimleri okunduğu zamn zannede
rim ki, bazı şeyler hissedilecektir. Teknik ve
ekonomi mevzularını tetkik ederken rakamlar
ve grafiklerin ifade ettiğini hiçbir şey ifade
etmez. Ben biraz da Sayın Bakana şunu da ar
zedeyim ki, yalnız bir Bakanlıkta kalmadım,
Ekonomi Bakanlığına da uğradım. Başbakanlı
ğa bağlı bir de Umumi Murakabe Heyetimiz var
dır, burayı da, Ticaret Bakanlığını da ziyaret
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ettim. Kendilerinin de bilhassa Başbakanlığa
bağlı Umumi Murakabe Heyetinin raporlarını
ve dosyalarını tetkik etmelerini rica edeceğim.
Zannederim orada Bakanlıklarının haricinde ba
zı hâdiselere daha rastlıyacaklardır.
Ben grafiklerin astronomik rakamlarını ta
dat ile başınızı ağrıtmak istemiyorum. Fakat
makine ile, ekonomi ile veya biraz bu grafik
lerle uğraşanlar bilirler ki, kurplar normal ol
mazsa ve zikzaklar çoğalırsa bu işe ait umumi
kurb ve kurb veren mekanizma üzerinde dur
mak lâzımdır. Burada da bu şekilde suutlar ve
sukutlar vardır.
Ben Sayın Bakandan rica etmiştim, birinci
sualim bu idi: Acaba kimlere verilmiştir? Söy
lemediler. Ben köylere uğradığım zaman bir
köylü bana küçük bir misal verdi. Arkadaş, de
di. mademki sen dert dinlemek için geldin, ben
de sana bir dert anlatayım. Benim bir tezgâhım
var. Evimde bez dokurlar, ayda bir, iki paket
iplik alabiliyorum; bir paket iplik ozaman 17,5
liraya satılmakta idi.
Köylü dört buçuk kilo gelen bu iplikten 38 40 metre köylünün gömlek ve don yapacağı
beze dokunduğumda ilâve etti. Şunu da söyle
mekten çekinmedi: Bir paket 17 buçuk liraya
satılıyor ama şehirde nakliye ve saire gibi fuzulî
masraflar da eklenecek olursa benim elime gelinciye kadar kilosu beş liraya malolur. Ben er
babından tetkik ettim, gördüm ki, bir kilodan
8 ile 10 metre arasında bez dokunmaktadır. Bu
nu köylü kendi dokuduğu zaman metresi ortala
ma 60 kuruşa malolmaktadır. Biraz da bu işi
bizim Yerlimallar Pazarları yönünden tetkik et
tim; acaba bu teessüs bizim Devletçilik dâvasını
ne şekilde tatbik ediyor? Ümitlerimiz arasında
Devletçilik, halkçılık da vardır. Acaba Devletçi
lik halkçılık için ne yapıyordu? Onu görmek is
temiştim. Gördüm ki, biz köylünün 60 kuruşa
mallettiği kaputbezi, Sümerbank tesisleri tara
fından 2 misli fiyata mallediliyor. Bu bez şüp
hesiz Japonya'dan gelen, Amerika'dan gelen
kaputbezi kadar yumuşak ve iyi değildir, fa
kat köylünün ihtiyacını görebilecek derecededir.
Japonya'dan gelen kaputbezi yumuşaktır, daha
güzeldir, fakat metresi kaçadır bilir misiniz,
arkadaşlar? Japonya'dan aldığımız kaputbeziıı in genişliği 90 santim olanı 144 kuruştur, öte
ki 150 kuruştur. Tasavvur buyurunuz, bizim
ki biraz daha dar olsun, fakat şu muhakkak ki,
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köylü Yerlimallar Pazarlarından mamul olarak
almış olduğu bezi kendisi 60 kuruşa maledebiliyor. Benim konuştuğum adam bana dedi ki;
eğer Sümerbanka bir vergi vermek nıukadderse
bunu pamuğa zammetsinler. Çünkü bizim ka
dınlarımız eskiden boş kaldıkları zaman tezgâh
basma geçer ve çalışırlardı; şimdi memle
kette bir particilik çıktı, onlar da tezgâhlarından
kalktılar, hepsi partici oldu. Bir evde ben baş
ka partidenim, o başka partilidir. Bu, işin gül
me tarafı; fakat sebep ipsizlik ve tezgâhta,
d olay isi yi e köy kadınında işsizlik!
Şu muhakkak ki, biz memleketteki istihsali
çoğaltmak zorundayız. Zannetmiyelim kî, yalnız
modern ve büyük sanayile bu iş teessüs eder.
Şunu da ilâve edeyim ki, burada eski zihniyet
le el tezgâhlarım müdafaa için çıkmadım. Ben
bilirim ki, benim milletimin, 1830 a kadar Av
rupa ile atbaşı yürüyen senayii vardı; hangi se
bepler dolayısiyle geri kalmıştır, o kendi mesle
kim itibariyle bu ciheti biraz tetkik etmiş buluıiliyorum, naçizane! Ben modern sanayie taraf
tarın). Yalnız bu sanayi yapılırken tutulan bir
yol var! Sümerbankm tesislerini tetkik ettiğim
zaman, umumi masrafları fazla ve maliyeti mü
essir gördüm, izahat verebilirim. Sümerbankm;
bu tesisleri yaparken, bazı cihetlerde maliyetin
fazla yükselmesine vesile olacak tarzda hareket
leri olmuştur. Köylü amca bu yüzden iki metre
bez alacağına bir metre almış oluyor. Buradaki
fark %100 dür.
Bilmem bilir misiniz arkadaşlar, 1940 ta ya
pılan bir tesbitte 63 vilâyette 50 bin el tezgâhı
olduğu anlaşılmıştır. Bunlar arasında herhangi
bir suretle vergiden ve sair tekâliften korkarak
yazılmıyanlar da vardır. Alâkadarların bana
verdikleri listeler de vardır. Bunlar bendedir,
icabında gösterebilirim. Ayda 130 - 140 bin pa
ket iplik dağıtılıyor. Bunu 50 bine taksim eder
seniz, takriben tezgâh başına 2,5 paket düşer.
Bizim modern sistem dediğimiz bu son kombine
zona girmeden evvel; yani 1941 den evvel bu
tezgâhlar ayın üç dört haftasında da çalışıyor
lardı. Bugün bu adamlara verilen 2,5 - 3 paket
le bu tezgâhlar ayın 2 - 3 haftası muattal bir
halde kalmıştır.
Bu sefer Şile'ye gittiğim zaman dokumacı
larla temas ettim. Bana dediler ki; şu kadar ip
lik verdiler, eskiden hiç olmazsa 20 - 25 gün ça
lışıyorduk, şimdi verilen bu iplikle ancak 5-10
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gün çalışabiliyoruz. Buna mukabil ne oldu arka
daşlar? Köylünün bu tezgâhı muattal bırakıldı,
buna mukabil Sümefbank, nedense, I I fabrika
ile bir angajman yaptı. Bu II fabrikaya lâzımgelen nıevaddı iptidaiyeyi temin ederek, onlar
eliyle köylünün ve memleketin ihtiyacını temin
etmeye çalıştı. Fakat netice ne oldu? Şimdi ar
kadaşların ifadelerine göre durumu görelim:
140 000 paket, iplik ayda el tezgâhlarına veri
lir, demin aızettiğim şekilde 4,5 kiloluk bir
paketinden 38 - 40 metre bez çıktığına göre sene
itibariyle hesaplanırsa, 50 milyon küsur metre
bez dokunması icabeder. Demek oluyor ki: Tevzie tâbi tuttukları iplikler tezgâhtan geçti ise
50 milyon da istihsalimiz olacaktır! Halbuki bun
lar vaktiyle 2 - 3 misli fazla çalışıyordu. Bu su
retle görülüyor ki, el tezgâhlarının mamulâtı
yüz milyon metreyi buluyordu. Şimdi tetkik
ediyoruz ve sonuç olarak görüyoruz ki: Bu mo
dern senayiimiz yani yerli mallar fabrikaları
müessesesi unvanını taşıyan manzume, 1945 se
nesi hesaplarına göre kendi idaresindeki bütün
fabrikalar da dâhil olmak üzere senede 130 mil
yon metre bez vermiştir. Bu, 130 milyon metre
bezin ise 80 milyonu kendisinin, deriye kalan
50 milyonu da el koyup yaptırdığı, diğer fab
rikalarındır! 50 milyonu köylüden, Hatçe bacı
nın, Mehmet amcanın, tezgâhından fabrikaya
nakilden. Ne çıktı? Netice ne oldu? Şimdi ben
şunu anlamak istiyorum: Modern sanayiin
is
tihdaf ettiği nokta nedir? Ve bu yukarda sayılan
kombinezonla ne fayda sağladı?
Büyük Atanın nutkunda rastladığım bir nok
ta çok şayanı dikkattir: Biz bu modern sanayide
Kemlizmin en bariz noktasını dahi ihmal etmiş
bir vaziyetteyiz. Bu büyük adam nutkunun
bir yerinde diyor ki: «Devletçiliğin Türkçe mâ
nası şudur : Ferilerin, hususi teşebbüslerini
faaliyetlerini esas tutmak; fakat büyük bir
milletin bütün ihtiyaçlarını ve birçok şeylerinin
yapılmadığını gözönünde tutarak memleketin ik
tisadiyatını devletin ele almasıdır.»
Bu, hareketler ve modern sanayi istihalesi baş
ka yerlerde de olmuştur. Zannetmeyiniz ki, bu
mevzuu lâf tjlsun -diye ortaya atmış bulunuyo
rum. 19"31 de Napoli'ye uğramıştım. Biliyorsu
nuz bu tarihte Japonlar bir dampink yapmışlar
dır. İtalya'da el tezgâhı sanayii metotla bu işe
karşı koyulmuştu
Eğer Ford kalksa da atelyesindeki bütün te-
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sisleri buraya getirse burada o modern sanayiin
hemen kurulacağını mı sanıyorsunuz? Hayır ar
kadaşlar!. Modern sanayi bir sistemdir, modern
sanayii bir kül olarak ele almak lâzımdır.
Modern sanayide şehirler temerküz eder, köy
ler onun etrafında toplanır. Biz Karabük'te
gördük bir amele iki saatlik köyden geliyor
ve akşam işinden çıktıktan sonra terli terli
yola
koyuluyor ve köyüne gidiyor. Doktorlar işi
tetkik ettikten sonra verem ve sair gibi hasta
lıkların nasıl meydan aldığını görmüşlerdir. Bu
dâva ve sistem kül olarak ele alınmalıdır. Ar
kadaşlar, demiyorum ki, ben bunu yapmıyahm.
Yapalım fakat iktisadi fikirlere de kıymet vere
lim. Ben İktisat, Ticaret ve onunla ilgili Ba
kanlıklar arasında gezdim, ben herhangi bil
işin başına tâyin edilmiş bazı arkadaşlar gÖrçlümki, bunlardan birisi bu işin olacağına, di
ğeri ohnıyaeağma kaanidir! Arkadaşlar! ihata
edilmiyen işlerden faydalı neticeler beklenemez.
Modern sanayi bu memlekete lâzımdır, bunu ya
pacağız bu lüzum üzerinde yürüyeceğiz.
1830 dan sonra İngiltere, Fransa ve Belçika
da bunu takiben bütün Batıda bir sanayileşme
hareketi; diğer işlerle birlikte; ilerlemiştir.
Bunlar .Sümerbankm 1945 te çıkardığı bültenin
baştarafmda daha vazıh görülebilir. Yalnız arzetmek istiyorum ki, orada ne olmuş biliyor mu
sunuz? Oralarda bu modern sanayi kurulurken
o sanayiin bütün normal icapları kabul edilmiş
ve yapılmıştır. Sistem hâkini olmuştur. Onun
dediği yapılmıştır. Biz büyük sanayii kurarken
küçük sanayii de himayeye kalkmışız, fakat
bunlara yol gösterilmemiştir. Normal hudut çizilınemiştir. Malûmu âliniz küçük ve büyük sa
nayi modern sanayi diyarlarında birbirinin tamamlayıcısıdır, birbirinin rakibi değildir. Köy
de el tezgâhı ile metresi 60 kuruşa, modern sa
nayi ile de şehirde 120 kuruşa maledildikçe hiç
şüphesiz bu iplik dâvası olacaktır ve sürecektir.
Bir fabrikanın kaçak iplikleri tutulmuştur, yal
nız hâdiseyi değil, âmilleri anlamak lâzımdır.
Şimdi bu mevzuda daha birçok söz söylenebilir.
Ben hiç bir arkadaşı yalnız maziden muahaza et
mek azminde ve niyetinde değilim. Ben yalnız
onlar için bir şey söylemiyorum, şunu arzetmek
isterim ki, bu iş kabili idame değildir. Bugün
kü vaziyette İtalya'dan gelen mallar Yerli Mal
lar pazarında çok pahalı satılmaktadır. Uzak
tan da bahsetmiyorum, bir kaç ay evvel tetkik-
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ediyorsanız istizaha kalbedrsiniz. yoksa soru mev,zuu bundan ibarettir.
Yalnız Bkononıi Bakanı verdiği izahatın yan
lış anlaşılması bakınundau ilâveten söz istemiş
ti r, aydınlatacaktır.
EKONOMİ BAKANI OAVİT EKİN (Diyaryarbakır.)
Kf endim bendenizin söz istemekten
maksadım mevzuun ve sualin hududu dâhilinde
kalmak ve fakat arkadaşımın, cevapsız bıraktı,
şeklinde noktai nazarına karşı tamamlayıcı ve
tashih edici maruzatta bulunmak içindir.
Şimdi müsaade ederseniz, birinci suali hu
zurunuzda okumak istiyorum:
«Memlekette dokuma ihtiyacını çabuk ve ko
lay karşılamak düşüncesiyle, son harb yıllarında
alınmış bir tedbir olmak üzere, yerli ipliklerin
makineleşmiş sanayie, fabrikalara verilmesi ve
bu fabrikalarda verilen bu ipliklerle elde edilen
mamullerin, Yerli Mallar Pazarlarına tâyin
edilmiş şartlar altında teslimi kararlaştırılmış
tır.»
Hikâyesini yapıyor. Şimdi neticeye geli
BAŞKAM • Arkadaşlar, tüzük hükümlerini
yorum.
büsbütün bertaraf edici tarzda konuşmaya Baş
«1945 senesinden sonra memlekete ipliğin
kanlık Makamı müsaade edemez. Zaten uzun
ithali imkânları hâsıl olunca makineli mensu
boylu bu işi görüştük. Esasen Tüzükte soru
cat sanayii geniş ölçüde iplik ithal edebilmiş ve
mevzuu sadece malûmat almaktan ibarettir, böy
takriben
ipliğin paketini 35 liraya maledebille-. disküsyon münakaşa, ve mütalâa beyanı şekli
ıııişti.
Bu
arada bazı hususi mensucat fabrika
soru mevzuunu çığrından çıkarmıştır. Onun
larına
1947
senesinin ağustosuna kadar p a k d i
için Tüzük hükmüne salahiyetli Bakanın izaha
17 liradan yerli iplik verilmeye devam olundu
tından sonra soru sahibine 15 dakikalık söz söy
ve Yerli Mallar Pazarları daha evvel kapatılmış
lemek hakkı verilmiştir. Bu 15 dakika dolmuş
olduğundan verilen bu ipliklerle yapılan ma
tur. Tüzük hükmünü değiştirmedikçe Başkan
mullerin tekrar iadesi istenildiği söylenmekte
lık makamı başka suretle hareket edemez. İni
dir.
Bu vâki midir, vâki ise hangi fabrikalara
niz aşağı, (Oürültüler, devam devam sesleri!.
ne için, ne miktar verilmiştir"?
EKONOMİ BAKANI OAVİT EKİN (Diyar
Şimdi yine aynı sualin devamı mahiyetinde
bakır) •— Bir sui tefehhüm hâsıl olmuştur, mü
olan ikincisini okuyorum:
saade) buyurursanız izah edeyim.
«1947 Temmuz veya Ağustos ayında Hükü
BAKSAN -•- Soru sahibi sizin izahatınızı kâ
metin aldığı bir karara göre bazı fabrikalara
fi görmüştür.
yerli ipliklerin verildiği söylenmektedir. Bu
BKONOMJ BAKANI OAVİT EKÎN (Devam
karardan beş ay sonralarına kadar bazı fabri
la) - Soru sahibi izahatımla katî cevap alama
kalara ucuz yerli iplik verildiği söylenmektedir.»
dığını söylemiştir. Müsaade ederseniz cevap arŞimdi hatırlarsınız ki, bendeniz kendimi bun
zetmek lâzımdır. (Soru sahibinin söz söyleme
lara cevap vermekle, mukayyet gördüm ve ce
sini reye koyun sesleri).
vabımı arzettim. İşi üç devreye ayırdım, dedim
BAŞKAN — Tüzük hükmüne muhalif bir
ki; memleketteki dokuma tesisatı bulunup da ip
muameleyi reye koyamam, böyle bir harekete
lik tesisatı olmıyan fabrikalara .1941 yılından
salâhiyattar değilim. (Gürültüler). Elimize ver
1943 yılma kadar muayyen kontenjanlar dâhi
diğiniz Tüzük hükmünü bendenizi tatbika me
linde yerli iplik verilmiştir. Bundan daha sa
mur ettiniz. (Aydınlanmadı sesleri). Eğer arka
rih cevap olur mu? *
daşların helisinin mütalâada bulunmasını arzu
1943. e kadar bu ipliği alanlar mamullerini

İcrimi yaparken Ankara'da bulunnan Menekşe
mağazasının vitrinine baktığımız zaman aynı
desen aynı kalite bizimkinde :.>(>0 orada 300 dür.
italya'dan geb'iı poplinler yerli mallarda 525
kuruş fakat dışarua 450 kurusa alabilirsiniz.
İkinci mal Yerli .Mallarda 300 d işarda 240! Saten
050 duşarda 500 kuruştur! Çok rica ederim biz
köylülerden Süme ı/bank vergisi mi alıyoruzHuzurunuzda samimî olarak arzedeyim: Ben
başka yerlere de gittim ve gördüm, bizde müdüri
yet odalarında ve tesislerde» lüks ve hem de ııltra denecek derecede israfa kaçılmakta ve umumi
masrafta çok fazla ileri gidilmektedir. Arka
daşlar! Köy tezgâhım ortadan kaldırmak için,
çare modern sanayiin maliyetini çok ucuzlatmak
lâzımdı i*. Maliyeti ucuzlatmak içinse kalifiye
işçi lâzımdır. Bizde en kalifiye bir işçi '4 - 5
tezgâhı idare edebilir, fakat başka yerlerde on
-yirmi tezgâhı idare eder. Bu konuyu tetkik
eden arkadaşlar bunu takdir ederler.
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serbestçe satışa arzetmişlerdir dedim.
yorlarsa arzedeyim ki, 43 şartlarını bugünkü
1943 senesinde adedi 89 a varan İm fabrika
hava ile olduğu gibi yaşamaya imkân yoktur.
lar, mamullerine, çorap ve havlı fabrikaları drı
Lâkin ben bütün bu vaziyetleri bugünkü gö
dâhil olmak üzere, elkonmuştur dedim. Ve ilâ
rüşle muhakemeden geçirdiğim zaman bunların
ve ettim bu tarihten sonra bundan evvelki gibi
bugünkü hallere göre birer zaruret olduğunu,
değil, yani kontenjan ile fakat tahdidi bir mik
işin icapları bulunduğundan dolayı ithal imkân
tarla değil, kapasitelerinin müsaadesi nispe
larının müsaadesizliği karsısında memleket ih
tinde iplik verilmiştir dedim.
tiyacını ayarlamanın, düzenlemenin zarurî ieapları bulunduğunu' söylemekle iktifa edece
Bunun da 1945 yılma kadar devam ettiğini
ğim.
arzettim. Arkasından bu elkoyma rejiminin
kısmen 1945 yılında kısmen 1946 yılında Yerli
Al/t RIZA ARİ (Istüiii/j.l) — Söz istiyorum-.
Mallar Pazarlarının lağvından altı ay evvel son
BAŞKAN - - Ne söyliyeceksiniz?
verilmiştir. Şu halde suallerindeki «hangi fab
(Son söz Milletvekilinindir sesleri)
rikaya ne için ve ne miktarda verilmiştir» yo
Tüzük hükümlerinden ayrı bir muamele yap
lundaki ifadeyi, bu nizam haricinde bir vakıa
tığım
takdirde müdahale buyurursunuz. Tüzük
var mıdır mânasını sezdiğimden ötürü böyle birhükmü
vardır. Arkadaşımız yazılı sual sordu,
şey yoktur dedim. Herhangi bir fabrikaya şu ka
•
B-ıkan
izahat
vrerek suallerini cevaplandırdı
rarları takibeden devirlerde bu kararlara aykırı
lar. Kendileri buraya gelerek bazı mütalâalar
olarak bir teslimat yapılmamıştır dedim. Han
dermeyan
ettiler ve Bakan benim suallerime
gi noktai nazarı müdafaa etmektedirler, bunu
cevap
vermedi
dediler. Bakan da siz bunları
hâlâ katiyetle anlıyamadım. Meslekî teşekkül
sordunuz
ben
de
cevaplarını verdim dedi.
lere daha fazla iplik verilmesini mi istiyorlar?
Şimdi burada son söz sunundur, son söz bu
Yoksa fabrikalara mı daha fazla verilmesini
nundur
diye tüzük hükümlerinden başka hü
istiyorlar?
kümler tatbik edemem. Son söz Milletvekilinin-,
Sualin birinci maddesinde böyle bir şey vu
dir eğer bir karar alınması icap edecek bir hu
zuhla ânlaşılamadığı gibi 4 ncü maddesinde d<>
sus ise Bakanın tesiri altında kalmasın. Bir ka
bu fabrikalara iplik verilmezse boş kalacaklar,
rar yok. Malûmat istiyor, şimdi sadece bu ve
işsiz kalacaklar, fabrika kapanacak dediğine
rilen malûmatta bir noksan varsa onu söyliyegöre bu fabrikalara iplik verilmesi lâzım geldi
bilirler. O hususa münhasır olmak üzere söy
ği yolunda bir fikri müdafaa ediyorlar gibi gel
lesinler, bu da istedikleri malûmatı almadık
di bana. Bunlar taayyün etmedikçe, eğer izaha
ları takdirdedir. (Tamam sesleri)
tımı kâfi görmüyorlarsa şu suallerin çerçevesi
Yalnız, sorulmuş şeyi aydınlatacaktanız;
dâhilinde kendilerine cevap vermeyi bir vazife
buyurun
Ali Rıza Bey.
bildiğimden ve bunun haricine çıkmadığımdan
ALÎ RIZA ARİ (İstanbul) — Efendim, arzu
dolayı beni mazur görsünler. Binaenaleyh tek
buyurursanız, yine sualimi tekrar okuyayım.
rar ediyorum ki, şu devam eden. prensip karar
Sayın arkadaşımız bunda birşey görmediler.
larının hilâfında bir vakıa varsa lütfetsinler,
(hangi fabrikalar) tâbirile bana (bu listeyi bu
Bana söylesinler, tetkik edeyim. Eğer bu 84 fab
rikaya her üç devrede ne miktar iplik verildiğini rada tekrar etmeğe lüzum yoktur, liste bendedir,
isterseniz tetkik edebilirsiniz deseydi, buna lü
fabrikaları itibariyle birer birer öğrenmeyi is
zum kalmazdı.) Hangi fabrikalara verilmiştir.
tiyorlar ve bunu emrediyorlarsa, şimdi bunları
deyince, müsaadeleri ile söyliyeyim ki, benim
okumam imkânını lütfetsinler, yarından te
anladığım şekilde anlamış olmalı idiler, hangi
zi yok kendilerine listesini, takdim edeyim. Yal
fabrikalar deyeceğime hangi kategori, hangi
nız şu 43 - 44 . 44 - 45 ve ondan sonraki devrelere
cins fabrikalar deseydim, o vakit vaziyet deği
ait vakıaları tenkid eder mahiyette bir şey
şirdi, ve sayın Bakan böyle bir cevap vermekte
söylüyorlar ve bunu izaha beni davet ediyorlar
haklı
olurdular. Zühul Bakanın kendilerindedir.
sa dilimin döndüğü kadar kendilerine izaha ça
Zannederim çünkü birşey göstermediler, «Hangi
lıştım esasen. Ama bu tarihe kadar fabrikatör
fabrikalara verdi.» «Hanginin» mânası benim
lere verildi de meslekî tezgâhlar neden az aldı
anladığım, lisanımızın ifadesinde-, «Şu,,şu fabrilar diye- bjr maksat!an var ve bunu. ifade edi-
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kalara verdik» demek cevap olabilirdi! Bu mevzu
üzerinde arkadaşlarım...
Reisbey bitti mi vaktimiz? (Gülüşmeler).
BAŞKAN — Sorduğunuz suale cevap alamadı
ğınızı söylemiştiniz. Şimdi onu aydınlatıcı mahi
yette söz vermiş bulunuyorum.
ALÎ RIZA ARI (Devamla) — Birinci sual
üzerinde durdum.
BAŞKAN — Bundan başka isterseniz ayrıca
bir sual sorun tahriren. Yine Bakana tebliğcderiz ve size burada cevap verirler.
ALİ RIZA ARI (Devamla) — S a y ı n Baş
kan, dört tane sual sormuştum, ancak birisinde
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ihtilâf hâsıl olmuştu...
BAŞKAN — Ali Rıza Bey, Tüzük diyor ki,
söz söyliyecek Milletvekiline âzami 15 dakika için
müsaade edilir. Bu Tüzük hükmünden başka su
retle muamele yaparsam Heyeti Umumiye beni
muahaze eder. Vazifem budur. Eğer tatmin
edilmemişseniz tekrar sual sormak hakkınızdır.
A h i RIZA ARI (İstanbul) — Arkadaşlar,
bu vaziyette huzurunuzdan «Mabadi var» diye ay
rılıyorum. Bunu tekrar huzurunuzda müzake
resini istiyeceğim. Ozanı an daha komple bir
dosya getirmek imkânı olacağını zannediyorum.
BAŞKAN — Gündeme devam ediyoruz.

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER
1. — Devlet Memurları Aylıklarının
Tevhit
ve Teadülü hakkındaki 3656 sayılı Kanuna bağlı
(1) sayılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kıs
mında değişiklik yapılmasına dair kanun tasar ısiylc Seyhan Milletvekili Sinan
Tekelioğlu'nun,
Askerî Hastabakıcı Hemşireler kadrosu hakkın
daki 3475 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Millî
Savunma
ve Bütçe Komisyonları
raporları
(1/221, 2/37) [1]
BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz
istiyen var mı?
SİNAN TEKELİOÖLU (Seyhan) — Sayın
arkadaşlar; memleketimizde bugüne kadar ih
mal edilmiş bir sınıf hakkında teklif etmiş ol
duğum kanun tasarısı münasebetiyle arzı ma
lûmat etmek üzere kürsüye çıkmış bulunuyorum.
Arkadaşlarım; Barem Kanunu çıktığı va
kitte Millî Savunma Bakanlığının kadrosuna
rabtedilen bir Askerî Hastabakıcı kadrosu mev
cuttu. Bu kadroya dâhil olan hemşireler, orta
okulu bitirdikten sonra, 3 sene meslekî tah
silde bulunarak hasta bakıcı çıkarlar. Barem
Kanununun 13 ncü maddesinin (C) fıkrası der
ki; ortaokulu ikmalden sonra Jâakal üç sene
mesleki tahsil görenler, lise muadili addedilir
ler ve 20 lira ile de işe başlar. Halbuki Milli Sa
vunma Bakanlığı hemşireleri "15 lira asli maaş
üzerinden işe başlattırılmış ve bugüne kadar
da bu haksızlık devam ede gelmiştir. Bende
niz bu haksızlığı gördüğüm için derhal bu tek
lifi yaptım ve bundan 11 ay evvel Meclise mü
1 ] 80 saytlı bmmayazi tutanağın

sonundadır.

racaat ettim. Millî Savunma Bakanlığı bu tek
lifimi, karşılamak üzere ayrıca Meclise bir ta
sarı sundu ve her iki tasarı. müzake"esi ieabeden komisyonlarda görüşüldükten sonra bugün
B. M. Meclisinin yüksek huzuruna sunulmuş bu
lunuyor.
Bendenizin teklifim aynen Millî Savunma
Bakanlığının, hastabakıcılar kadrosuna ait oları
cetvele birer dere-.e zammetmek suretMe,
15 lirayı 20 ye, 20 yi 25 şe, 25 şi 30 za, 30 zu
35 şe, 35 şi 40 ka çıkarmak suretiyle beş dere
ceye çıkarmak üzere tanzim edilmiştir. Halbu
ki Hükümet bu teklifime karşılık olarak getir
miş olduğu tasarıda, sınıfın birisini çıkararak
bunları âzami 35 liraya kadar yükseltmek üzere
bir cetvel raptederek Meclise sunmuş bulunuyor.
Millî Savunma Komisyonunda ve diğer komis
yonlarda, Hükümetin teklifi kabul edilerek bu
raya gelmiş bulunuyor.
Arkadaşlar; bir defa hastabakıcılık, bilhassa
askerî hastabakıcılığm ehemmiyet ve kıymetini
idrak etmiyen, öyle tahmin ediyorum ki, bu
memlekette hiçbir fert yoktur. Genç bir kız,
orta tahsili ikmal ettikten sonra bilhassa, hali
hazarda askerî hastanelerde vatan hizmetinde
bulunan subay ve erlerimize bakmak, hali harbde düşmanla çarpışırken yaralanan kahramanla
rın yaralarını sarmak üzere yetişmek için bir
Hastabakıcı okuluna giriyor. Biz hayatlarını
hastalar arasında, birçok bulaşıcı yıpratıcı ve
insanlar için belki de çok fena görülen vazi
yetler karşısında bütün varlığını, bütün kadın
lığını feda ederek çalışan kızlarımızı düşünmek
mecburiyetindeyiz. Arkadaşlar; yüksek vieda*
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nınıza dehalet ediyorum, orta tahsilini bitirdik
ten, üç sene de meslekî tahsil gördükten sonra
biz bu kızlarımıza en son had olarak 40 lira ve
rirsek, çok ınu acaba?
50 - 60 yaşma kadar saçını ağırtarak, dün
yanın bütün zevklerinden kendisini uzak tuta
rak bu fedakâr kızlarımıza 5 lira zammedersek
acaba büyük bir fedakârlık mı yapmış oluruz.
Bilmiyorum Hükümet acaba bu beş lirayı neden
kıstı.
Bendeniz eski bir vakayı söylemeden geçmiyeceğim: İstiklâl harbinde Bozanti'de bir
Fransız müfrezesini esir ettik. Bu Fransız müf
rezesinin kumandanı Verdun.'un en büyük
kahramanı idi, karısını daha evvel esir almıştık.
Ben karısını cepheye harbe götürdüm. Esir olup
yaralı bulunan bütün Fransız esirlerinin yara
larını bir beyaz gömlek giyerek bu kadın sardı.
Kadın hastabakıcı imiş, bu kadının yüksek fa
zileti ve büyük kahramanlığı Verdun'un bu bü
yük kumandanını onu tahtı izdivacına aldır-mağa saik olmuştur.
Şimdi arkadaşlar; biz de hastabakıcı kızla
rımızın biraz daha refah ve saadetini artıracak
ve o mesleki cazip bir şekle sokacak bir kaç
kuruş daha verirsek acaba çok mu görülür?
Bu hususta bendeniz bir takrir takdim ediyo
rum, benim yaptığım cetvelin Bütçe Komisyo
nunun getirdiği cetvel yerine kabulünü rica
ediyorum.
Dr. SAİM ALİ DİLEMRE (Rize) — Efen
dim; 35 lira 40 olacak ama, hasta yatağında
ölür, hastabakıcı iskemlesinde. Yani ikisi de
ölür. Hakikaten hasta bakıcı orta tahsil gör
dükten sonra üç senede tıbba ait tahsilini ya
pacak, bu suretle lise mezunu gibi bir tahsile
sahip olacaktır. Bu suretle daha çok hekimli
ğe ve hıfzıssıhha ilmine vâkıf olurlar.
Şimdi düşünün askerî hastabakıcı muha
rebe olduğu zaman, hüdanekerde ne vaziyette
dir. ve bunları orada nasıl tutacağız? Bu mek
tep açıldığı vakit üç beş müracaat vardı. Fa
kat şimdi bu iş kısırlaştı. bir hastabakıcı bu
kırk lirayı ne vakit alacaktır? Beş kere terfi
edecek ve arkadaşın dediği gibi, belki 60 yaşı
na da gelecek. Saçları da ağarır, gözleri de ka
rarır... Bunlar ayrıca düşünülecek şeyler ama,
asıl mesele şudur, bu zammı koyduğumuz za
man meslek cazip olur. (Doğru sesleri).
BAŞKAN — Mütalâa maddeye taallûk et-
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inektedir. Esasına itiraz yoktur. Onun için
heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen varsa on
lara söz vereceğim. Olmadığı takdirde mad
deye geçip, Komisyon Sözcüsüne de söz vere
ceğim.
Tümü hakkında başka söz istiyen var mı?
Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Etmiyenler ... Madelere geçilmesi kabul edilmiştir.
Şimdi birinci madeyi okutuyorum.
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülü hakkındaki 3656 sayılı Kanuna bağlı (1)
sayılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmın
da değişiklik yapılmasına dair Kanun
MADDE 1. — 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Millî
Savunma Bakanlığı kısmındaki hastabakıcı
hemşireler kadroları aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir :
Hastabakıcı hemşireler
D.

Görevin nev'i

10

Birinci sınıf okullu hastaba
kıcı hemşire
İkinci sınıf okullu hastaba
kıcı hemşire
Üçüncü sınıf okullu hastaba
kıcı hemşire
Dördüncü sınıf okullu hasta
bakıcı hemşire

11
12
13

Aded

Aylık
aslı

30

35

50

30

120

25

154

20

354
BAŞKAN — Söz istiyen var mı?
BÜTÇE Ko. SÖZCÜSÜ MUAMMER ERİŞ
(Ankara) — Sayın arkadaşlar, Askerî hastaba
kıcı ve hemşirelerin vaziyetini Sayın Sinan Tekelioğlu izah buyurdular. Hakikaten bugün
kü mevcut kanuna göre bu hastabakıcılar ba
remin 14 ncü derecesinden başlarlar, yani 15
lira asli maaş almaktadırlar. Ondan sonra 20
ve ilâhiri dereceler gelmekte idi. Hükümetin
teklifi ile Sayın Tekelioğlu'nun teklifinin bir
leştiği şu nokta, Barem Kanununun esasına te
vafuk etmek şartiyle bu kabul buyuracağınız
madde mucibince badema hasttÎDakıcılar mek
tebini bitirdikten sonra 14 ncü derece ile değil,
13 ncü derece ile işe başlıyacaklardır. Komis
yonumuzda muvafık görülüp yüksek huzuru-
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imza. sunulmuş olan dereceler evvelâ 20 liradan II sele hallolunur. Şayet biz barem kanununu bekbaşlıyarak 25 - 30 ve 35 liradır. Bahis buyur- Iı lersek bu kimbilir kaç sene sonra gelecektir.
dnkları 40 liralık derece ilave edilmiş bir de
Eağbetin azalması dolayısiyle neden biz açmış
recedir. Halbuki, bu mevzu görüşülürken bir
olduğumuz bir askerî hastabakıcı hemşire mekte
de bunun yanında sivil hastabakıcı, sivil hem
bini kapıyalım.
şireler vardır. Bugüne kadar o sivil hemşire
Arkadaşlar, bu sene askerî hastabakıcı hem
ler bugün burada kabul buyuracağınız 20 li
şire mektebine kimse talip olmamıştır. Mevcut
radan başlıyarak 35 liraya kadar bir derece
ları da Kızılay hastabakıcı ve hemşire mektebine
almaktadırlar.
devredilmiştir. Bu kadar himmetle, fadkârlıkla
açılmış
olan ve çıkardığı yüzlerce hastabakıcı
Hastabakıcılık hakikaten çok ulvi bir mes
hemşireyle bize lıarb zamanında hizmet edecek
lektir, buna ihtiyacımız vardır ve bunu teş
bulunan bu mektepten niçin memleketi beş lira
vik etmek zorundayız. Bu mevzuda eğer, bütün
için mahrum edelim. Bu1 beş lira için bu mektep
hastabakıcılarını biz terfih etmek için ve bu
kapansın mı arkadaşlar? Çok rica ediyorum,
güzel vazifeyi daha cazip kılmak için bir ka
'bunu
biraz cazip kılalım. Bendeniz yine biraz in
nun yapmak mevzuubahis olmuş olsaydı Sayın
saflı davranarak 40 liraya çıkardım. Ve ar/et
Tekelioğlu'nuıı ifade ettikleri 40 liranın ka
tiğim
gibi, bundan evvelki kanunda da askerî
bulünü ve belki 50 liraya çıkarmayı da Yüksek
hastabakıcılar
beş derece üzerine müessesdi. Hü
Pleyetiniz düşünebilirdi. Fakat sivil hastaba
kümetin
tamahkârlık
etmiş bir dereceyi çıkar
kıcılar için bu dereceler mevcut iken askerî hasta
mış
ve
birinci
derece
yirmi
lira iken on beşe in
bakıcılar için bu görüşülürken bir üst derece yap
dirmiştir. Onun için arkadaşlar, elimizde olan
mak yine ikiliği ihdas etmek olacağı gibi aynı
şu fırsattan istifade ederek, bunlar için hiç ol
zamanda nihayet Barem Kanununda esaslı va
mazsa 40 liralık bir kadro korsak, kızlarımızın
zifeler için esaslı tadiller yapmayı düşünen Hü
bu mektebe rağbet etmesini biraz olsun teşvik
kümet ayrıca bu mevzu üzerinde tetkikler
etmiş oluruz. Demin de arezttiğim gibi tabiî ka
yaptığı için müsaade buyurursanız bu şekilde
rar Yüksek Heyetinizindir. Yüksek vicdanınıza
evvelâ aradaki farkı izale edelim, ondan sonra
müracaat
ediyorum, teklifimin kabulünü istir
hastabakıcılığı daha cazip bir hale koymak im
ham
ediyorum.
kânını temin edelim. Bundan başka arkadaş
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI MÜNÎR BİR
lar, fiiliyatta da bugün 40 lirayı kabul buyurSEL (izmir) — Sinan Tekelioğlu arkadaşımızda,
sanız dahi hastabakıcıların sekiz dokuz senede
iki noktada fark vardır. Birisi aylığın son de
almıya imkân olmıyaeaktır. Karar Yüksek
recesindedir. Yani onun teklifinde son aylık 40
Heyetinizindir.
lira, bizimkinde 35 lira.
RİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) - - Sa
Bundan başka bir de Sinan Tekelioğlu arka
yın arkadaşlar. Bütçe Komisyonu sözcüsü arka
daşımız ilk dereceyi 20 liralık dereceyi, bizim
daşımızın söylediklerine bendeniz asla iştirak
kine nazaran az miktarda tutmuş. O keza ikinci,
etmiyorum. Çünkü sivil hastabakıcılar, senelerüçüncü derecede de miktar itibariyle bir fark
denberi yirmi lirayı alırlarken askerî hastaba
vardır.
kıcıları hiç düşünmemişler, dememişler ki. iki
SÎNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Ora
lik yapılıyor, onlar yirmi alıyor, biz on beş alı
sına karışmam.
yoruz. Senelerdenberi bu hastabakıcılar geri kal
MÎLLl SAVUNMA BAKANI MÜNİR BİR
mıştır. Onlar yirmi liradan başlamış bunlar ise
SEL (Devamla) — Müsaade buyurun, sizin
on beş liradan. Barem çıkalı şu kadar sene ol
teklifinizin bizim bakımımızdan mahzurlarını he
muştur. Onlar muntazaman üç senede bir terfi
yeti umumiyeye arzetmeye mecburum.
etmişlerdir. Sivil hastabakıcılar kendileriyle be
Şimdi, hastabakıcılığm faziletli bir meslek
raber çıkan askerî hastabakıcılardan, hemşi
olduğu, bunun muhtacı teşvik olduğu gibi ko
relerden ç ö l l e r i gitmişlerdir. Binaenaleyh ara
nular hakkında münakaşaya girişecek değilim.
daki fark şayet bu ise mesele yoktur. Bu madde
Bu cihetler üzerinde tereddüt edecek hiçbir ar
nin bir yerine, bu kanun sivil hastabakıcı ve
kadaşımız yoktur. Yalnız şunu arzedeyim ki;
hemşirelere de şâmildir, denir ve bu suretle m ehastabakıcılığı tetkik ederken memlekette sivil ve
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askerî hastabakıcılığın aylıklarını ahenkli bir şe
kilde düşünmek lâzımdır. Tasarı bu suretle ha
zırlanmıştır. Biz burada askerî hastabakıcılara,
sivil hastabakıcılar üzerinde bir farkını kabul
edersek bu ahengi ihlâl etmiş oluruz. Diyeceksiniz ki; efendim bundan evvel de muhtel değil miydi? Bu ahenksizlik bundan evvel yapılmışsa, bunda devam etmek elbette doğru değildir. Kaldı ki, amelî olarak, Bütçe Komisyonu
raporunda da arzedildiği veçhile 40 liralık dere
ceye daha 8 - 9 sene geçecek kimse yoktur. Bun
dan başka bugün Barem Kanunu hükümlerine
göre iki üst derece maaş vermek imkânı vardır.
Eğer 35 liraya gelen hemşirelerin üst dereceye
geçmeleri icabederse 40 - 50 liraya geçmelerine
bir mâni olduğunu zannetmiyorum.
Kaldı ki, Barem Kanununun baştan aşağı
tetkika tâbi tutulacağına göre, 8 - 9 sene içinde
bu işi hallederiz. Sayın Tekelioğlu'nun teklifi
veçhile ilk derecede bizim ihtiyacımız olan 150
kişi yerine 120 kişilik kadro verirseniz bizim ih
tiyacımız bozulur. Biz bu işi ihtiyacımıza göre
düzenledik ve kadroyu ona göre teklif ettik. Bu
sınıfın ikdarlarmda itifakımız vardır ama ya
pacağımız mer'i Barem Kanunu dairesinde yap
maya mecburuz. Bunlar 40 lira maaş alma mev
kiine gelinciye kadar hem kadro yetişir ve hem
de iki üst derece vermek mümkün olur.
Bendeniz Sinan Tekelioğlu'nun
teklifinin
amelî bakımdan, tatbikat bakımından
hiçbir
t'aide doğuracağı kanaatinde değilim, ama tek
lifleri kabul buyurulursa bizim kadro ihtiyacı
mızı tazyik edilebilir. Bilhassa nazarı dikkati
nizi bu noktaya çekmek isterim.
SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Sayın
arkadaşlar; Millî Savunma Bakanının vermiş
olduğu izahata göre bendeniz bu cetveli kendi
kendime tanzim edip getirmişim gibi bir mâna
çıkıyor. Hayır arkadaşlar, bu cetvelleri ben
kendim yapmadım; bunları Millî Savunma Ba
kanlığı Bareminin arkasına ilişik cetveldeki has
tabakıcılar kadrosundan aldım. Cetvel aynen
şudur: 15 maaşı aslili 120, 20 lira maaşı aslili
100. Ben bunları birer derece yükseltmek su
retiyle Barem Kanunu cetvelerinden aynen al
dım. Hiç şüphesiz, ben Bakanlığın kadrosuna
müdahale edecek kudrette değilim. Bendeniz kad
rodan olduğu gibi cetveli tanzim ettim. Kadroyu
yapan Hükümettir. Bendeniz de o kadrodan al
dım. Fakat Hükümet bu defa bazı tadilâtla be-
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nim karşıma çıkmış ve bu suretle Barem Ka
nunundaki kadroyu bozmuştur. Hastabakıcı
hemşireleri beş sınıftan dört sınıfa sokmuş ve
| bu suretle hastabakıcıların 9 ncu sınıfa yani 40
j lira maaşı asliye geçmelerine engel olmuştur.
j
Bu iş Hükümet işi olmakla beraber Bakanın
i
buyurduğu gibi, nihayet bir Kanun işidir. Ben
!
de bu cetveli Barem Kanunundan aldığıma göre
15 lirayı 20 liraya çıkarmak için gereken lüzumu
belirtmiş oldum. 15 lira 20 lira olunca, 20 lira
da 25, 25 lira 30, 30 lira 35 ve 35 lira da 40
olacak demektir. 8 sene sonra diyorlar. Fakat
kendilerini 35 lira asli maaşlı olan yere bir baş
ı
hemşire getirmişlerdir. îşte ben o başhemşire
j
40 lira alsın diyorum. Sayın Bakan bunu ka
j
bul buyururlarsa ve bunun neticesinde sivil
hastabakıcılarla askerî hastabakıcılar arasında
bir fark olursa Sıhhiye Vekili de bir Kanun ge
tirir, onu da buna uydururlar. Onun için ele
alınmış olan bu kanunu beş lira için gayricazip
bir hale sokmıyalım. Teklifim kanuna uygun
dur, Barem Kanunundan alınmış cetveller üze
rine müessestir. Kendim uydurmuş değilim. Bu
kadroyu yapacak kudret zaten bende yoktur.
Kaç tane hastane vardır, ne kadar hastabakıcı
vardır, bunları bilmem. Barem Kanunu cet
vellerin d on aldığım miktar budur. Emrederse
niz Barem Kanununu getirip okuyalım, burada.
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERÎŞ (Ankara) — Arkadaşlar, Sayın
Sinan Tekelioğlu'nun takririnin mahiyetini bil
miyorum. Fakat zannediyorum ki, burada iki
mesele vardır. Biri Sayın Tekelioğlu'nun tek
lif ettiği kadro ve maaş miktarıdır. Yani mev
cut olan tekliflerin Tekelioğlu'na ait kısmında
meselâ, 13 ncü derecede 20 lira maaşı aslili 120
aded teklif ediyorlar. Halbuki son vaziyete gö
re biz Hükümetle birlikte bu adedleri son ihti
yaca göre arzettik. Meselâ, 13 ncü derecede 120
değil, 154 tane istiyoruz. Binaenaleyh ihtilâf
şu noktadadır. Komisyonda Tekelioğlu bu
miktarlar üzerinde bizimle beraberdi. Yalnız
son derece olarak 35 lira olan dereceyi 40 liraya
çıkarmayı arzu ediyorlardı, zannediyorum.
Bu husustaki mâruzâtımı tekrar edecek de
ğilim. Fakat arzediyorum ki, eğer hastabakıcılık ulvî kıymeti ve işi için biz bir kanun ya
pıyorsak, sivil ve askerî hastabakıcıların ikisi
ni birden tetkik edelim ve daha cazip olsun di-
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ye 40 ı 50 yapalım. Fakat fiilî olmıyan bir şe
yin cazip olacağını bendeniz tahmin etmiyorum.
Bugün bilfiil 40 lirayı veremeyiz, diyoruz. On
lar da buyuruyorlar ki, 35 lirada şu miktar
kadro bulunmaktadır. Fakat şu miktar kadro
var demek mutlaka oraya tâyin edilmesi gerek
tir, demek değildir.
Bütçe Komisyonunuz Barem Kanununun esasi ı
tadilâtına girmemek prensipini aşağı yukarı ka
bul etmiştir. Eğer Barem Kanunu tadil edile
cekse, Barem Kanununun içerisindeki diğer hu
susiyetleri yeniden nazarı dikkate alarak ona gö
re tadilât yapılması icabeder.
Burada Kanunun tadilini icabettiren bir se
bep yoktur, yalnız sivil ve askerî hastabakı
cıların arasındaki farkın tashihi için Hükümet
tarafından yapılan teklifi Bütçe Komisyonunuz
Yüksek Huzurunuza sevketmiştir. Takdir Yük
sek Heyetinizindir.
BAŞKAN -»• Madde hakkında başka söz is
tiyen yoktur. Yalnız bir önerge vardır, onu oku
tacağım :
Yüksek Başkanlığa
W*"'
6 . II . 1948
Şifahen arzettiğim sebeplere binaen askeri
hastabakıcıların en son maaş haddinin benim
teklifim veçhile 40 lira, olarak kabulünün reye
vaz' mı i stirham eylerim.
Seyhan Milletvekili
Sinan Tekelioğlu
BAŞKAN — Önergeyi nazarı dikkate alan
lar... Almıyanlar... Nazarı dikkate alınmamıştır.
Maddeyi yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenier... Madde aynen kabul edil
miştir.
MADDE 2.
Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
yoktur. Maddeyi yüksek oyunuza sunuyorum.
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenier... İkinci
madde kabul edilmiştir.
MADDE 3.
Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
BAŞKAN — Üçüncü maddeyi yüksek oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenier...
Kabul edilmiştir.
Tasarının birinci müzakeresi bitmiştir.

O :1

2. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı
(l) sayılı cetvelin Dı§i§leri Bakanlığı kısmını de
ğiştiren 4665 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı
ve Dışişleri ve Bütçe Komisyonları raporları
(J/291) [1]
BAŞKAN ----- Tasarının tümü hakkında baş
ka söz istiyen var mı? Maddelere geçilmesini ka
bul edenler... Kabul etmiyenier... Maddelere ge
çilmesi kabul edilmiştir.
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1)
sayılı cetvelin Dışişleri Bakanlığı kısmını değiş
tiren 4665 sayılı Kanuna ek Kanun
MADDE 1. — Devlet Memurları Aylıkla
rının Tevhit ve Teadülüne dair olan 30 . VI .
1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanuna bağlı (1)
sayılı cetvelin Dışişleri Bakanlığı kısmını de
ğiştiren 11 . IX . 1944 tarihli ve 4665 sayılı
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele, ilişik cetvelde
yazılı kadrolar eklenmiştir.
CETVEL
Derece
I

Sayı
2

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen
var mı? Maddeyi cetvelle birlikte oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenier... Madde ka
bul edilmiştir.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler:-; Etmi
yenier... İkinci madde kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-.
yenler... Üçüncü madde kabul edilmiştir.
Tasarının birinci müzakeresi bitmiştir.
Gündemin üçüncü maddesindeki tasarının

[lj 81 sayüı basvnayazı tutanağın sonundadır.

— 60 —

B : 39

6.2.1948

tevziinden itibaren 48 saat geçmemiştir. Buna
göre gündemde görüşülecek başka bir şey kalma
mıştır.

O :1

Pazartesi günü saat 15 te toplanılmak üzere
birleşime son veriyorum.
Kapanma saati : 16,45

6. — SUNUKLAR VE TELGRAFLAR
Özel İdarelerden aylık alan ilkokul öğretmen
leri kadrolarının Millî Eğitim Bakanlığına alın
masına dair olan kanunun kabulü münasebetiy
le gelen aşağıda yazılı teşekkür telgraflarına

Başkanlıkça gereken karşılıklar veı '<• Imiştir.
Amasya - Merkez Millî Eğitim memuru
Şarköy İlkokul öğretmenleri
Bozdoğan »
y>

P'&'S

T. B. Jf. M. B(mmeı%

S. Sayısı: 80
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülü hakkındaki 3656
sayılı Kanuna bağlı ( 1 ) sayılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kıs
mında değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı ile Seyhan Millet
vekili Sinan Tekelioğlu'nun, Askerî Hastabakıcı Hemşireler kadrosu
hakkındaki 3475 sayılı kanuna ek kanun teklifi ve Millî Savunma ve
Bütçe Komisyonları raporları ( 1 / 2 2 1 , 2 / 3 7 )

Devlet Memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı
cetvelin Mülî Savunma Bakanlığı kısmında değişiklik yapılmasına dair Kanun tasarısı (1/221)
T. C.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı : 71/798, 6/1826

1 .VII . 1947

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Devlet Memurları aylıklarının Tevhit ve Teadülü .hakkındaki 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkında adı geçen Bakan
lıkça hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 24 . VI . 1947 tarihinde Yüksek Meclise sunulması karar
laştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu arzederim.
Başbakan
R. Peker

Gerekçe
Ordu Hastabakıcı Hemşireler Okuluna 3433 sayılı Kanun gereğince en aşağı ortaokulu bitirmiş
olanlar alınmaktadır. Bu öğrenciler üç sene tahsile tâbi tutulduktan sonra 5 nci sınıf hemşirelikle
ve 3656 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvelleri gereğince 15 lira asli maaşla görevlendirilmektedir.
Bu vaziyette ise sözü geçen okula istenilen derecede istekli çıkmamaktadır.
Halbuki tahsil derecelerine göre Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair aynı kanu
nun 3 ncü maddesinin (C) fıkrası mucibince bunların Barem 13 ncü derece üzerinden 20 lira asli maaş
la görevlendirilmeleri gerekmektedir. Nitekim Kızılay Hemşireler Okulunu bitirmiş hemşirelere de 20
lira asli maaş verilmektedir. Ortada mevcut bu farkın kaldırılması için sözü geçen hemşirelere
halen verilmekte olan 15 lira asli maaşm emsali gibi 20 liraya çıkarılması zarureti hâsıl olmakla
ilişik kanun tasarısı hazırlanmıştır.
Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun Askerî Hastabakıcı Hemşireler kadrosu hakkındaki 3475
sayılı Kanuna ek kanun teklifi (2/37)
20 .III . 1947
Büyük Millet Meclisi Yüksek

Başkanlığına

Gerekçe
Maaşatm tevhit ve teadülüne dair olan 3656 saydı Kanunun 13 ncü maddesi (C) bendinde; or
taokulu ikmalden sonra enaz iki yıllık bir meslek •<kulunu ikmal edenlerin lise muadili addedildikleri

musarrahtır. tlalböyle iken 3433 sayılı Kanun ahkâm ma tevfikan ortaokulu ikmalden sonra üç
senelik mesleki bir devreyi mütaakıp mezun olan askerî lıastabakıeı hemşireler, 3475 sayılı Kanunla,
Teadül Kanunu ahkâmına aykırı olarak 15 lira maaşla işe başlattırılmaktadırlar. Bu vaziyet
teadüle aykırı olduğu gibi hastabakıeılık gibi çok önemli ve insani bir vazifeyi ifa edecek olan gene,
kızlarımızın hayatlarını da temin bakımından teşvik ve t ergi]) edici bir mahiyeti arzetmekten pek
uzaktır.
Su hale göre Türkiye Devlet memurları adadı M a. dâhil bulunan adı geçen hemşirelerin de okul
dan çıkar çıkmaz ilk vazifeye tâyinlerinde maaşa tın tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nunun 13 ııcü maddesinin (C) bendindeki sarahate binaen 20 liradan işe başlattırılmakla beraber
bu kanunun hükümerine uygun olarak terfie tâbi tutulmaları lâzmıgeleceği kanaatiyle bağlı olarak
lef ettiğim kanun teklifinin Büyük Millet Meclisinin tasviplerine arzedilmesini saygılarımla dilerim.
Seyhan Milletvekili
Sinan Tekelioğlu

Askerî hastabakıcı hemşirelerin kadrosu hak kın
daki 3475 say ıh Kanuna ek kanun teklifi
MADDE I
Askerî hastabakıcı mektebini
ikmal eden hemşireler 3656 sayılı Kanunun 13
ncü maddesi C bendi sarahati dairesinde 20 lira
maaşı aslı ile işe başlattırılır.
Bunların terfileri de yine İm kanun hüküm
lerine tevfikan icra edilir.
MADDE 2. -•-- 1452 numaralı Kanuna bağlı
cetvelin Millî Savunma Bakanlığına ait olan kıs
mında aşağıdaki memuriyetler ilâve edilmiştir:

Maaş Aded

D.

13

5 nei sınıf mektepli hastabakıcı
hemşire
12 4 neü
»
»
»
»
11 3 »
»
»
»
»
10 2 nci
»
9 1 »
»
»
»

20
25
30
35
40

120
100
80
40
20
360

Millî Savunma Komisyonu raporu
T B. M. M.
Millî Savunma Komisyonu
Esas No. 1/221, 2/37
Karar No. 3İ

2d. vrıı. i9i?
Yüksek Başkanlığa

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve
Teadülü hakkındaki 3656 sayılı Kanuna bağiı
'. 1 ! sayılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kıs
mında değişiklik yapılması hakkında adı geçeri
Hakanlıkça hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun
24 . VI . 1947 tarihli toplantısında Yüksek Mec
lise sunulması kararlaştırılan ve Meclis Başkan
lığınca Komisyonumuza havale buyuruları ka
nun tasarısı ve gerekçesi; Millî Savunma Baka
nının huzuriyle okunup incelendi. Bununlaberaber; Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu ar
kadaşımızın da bu mevzu üzerinde 20 .111. 1947

tarihinde verilmiş bir teklifleri bulunmakta idi.
Fakat bu tasarının müzakeresi esnasında simin
Tekelioğlu arkadaşımızın bulunamaması ve ken
dilerinin teklifi de aynı mevzua müstenit bu
lunması dolayısiyle yalnız Hükümet teklifi na
zarı dikkate alındı, ve Sinan Tekelioğlu'nun tek
lifi bağlı olarak sunuldu.
Flastabakıcı hemşirelerin; günden güne
ehemmiyeti artmakta ve hassatan ordu hizme
tinde bulunanların görevi ise büsbütün ehemmi
yet kesbeylem ektedir.
Böyle olduğu halde; bu hemşirelerin okul-

( S. Sayıyı : 80 )

d
• lan çıktıktan sonra kendilerine verilen maaşla
rın tahsisinde, aynı tahsil derecesinde bulunan
lara ve Kızılay hizmetindeki emsallerine nazaran
daha dun bir derece kabul edilmiş bulunmakta
dır.
Bu haksız muamele dolayısiyle; Hastabakıcı
Okuluna rağbet azalmakta ve binnetice; ordu
hastaneleri hastabakıcı hemşire bakımından
ehemmiyetli bir sıkıntıya mâruz kalmaktadır.
Bu haksızlığı önlemek, mektebe rağbeti ço
ğaltmak ve hastabakıcı sıkıntısını gidermek
üzere; Savunma Bakanlığınca hazırlanan kanun
tasarısı; Komisyonumuzun; toplantısında bulu
nan üyelerin oybirliğiyle kabul edilmiştir.
Bu kanun tasarısının ivedilikle müzakeresi
ayrıca arz ve rica olunur.
Havalesi gereğince : Bütçe Komisyonuna tev

di buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur.
Millî Savunma Komisyonu
Başkanı
Sözcü
Kâtip
Hatay
Konya
Erzincan
E. Dvrukan
B. K. Çağlar
A. F. Cebe soy
Ankara
Çankırı
Çankırı
Dr. A. Arkan
Z. Şoydemir
.V. Tınaz
Erzincan
Erzurum
Erzurum
Z. Ağca
V. Kocagüney
E. S. Akgöl
Gazianteb
Kars
Kastamonu
.1. Atlı
H. Tugaç
A. Alptoğan
Kayseri
Kocaeli
Kırklareli
S. Avgın
K. Doğan
$. Okan
Konya
Kütahya
Dr. H. Alataş
M. tspartahgü

Bütçe Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Bütçe Komisyonu
Esas No. 1/221, 2/37
Karar No. 46

2 . II . 1948

Yüksek Başkanlığa
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Te
adülü hakkındaki 3656 sayılı Kanuna bağlı (1)
sayılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmın
da değişiklik yapılması hakkında, Millî Savun
ma Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın
1 . VII . 1947 tarih ve 6/1826 sayılı tezkeresiyle
Yüksek Meclise sunulan kanun tasarısı ile, Sey
han Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun Askerî
Hastabakıcı Hemşireler kadrosu hakkındaki
3475 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Millî
Savunma Komisyonu raporiyle birlikte Komis
yonumuza verilmekle, teklif sahibi Seyhan Mil
letvekili Sinan Tekelioğlu, Millî Savunma ve
Maliye Bakanlıkları temsilcileri hazır olduk
ları halde incelenip görüşüldü.
Orta tahsilden sonra ayrıca Askerî Hastaba
kıcı Hemşire Okulunda üç sene müddetle mes
lekî tahsil yapan, Askerî Hastabakıcı ve Hemşi
reler, halen eldeki kadroya göre 14 ncü derece
üzerinden 15 lira asli maaşla işe başlattırılmaktadırlar. Halbuki Devlet Memurları Aylıkları
nın Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı

Kanunun 3 ncü maddesinin (O) fıkrasındaki
hükme göre orta tahsildeu sonra enaz iki yıl
lık meslek
mekteplerinden
mezun
olan
ların 13 ncü dereceye alınmaları iktiza etmek
te olup bu hak 4781 sayılı Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı Teşkilât Kanunu ile sivil hemşi
relere tanınmış bulunmaktadır. Adı geçen hasta
bakıcı ve hemşirelerinin de aynı suretle fayda
landırılmalarını temin maksadiyle tasarı ve tek
lifin hazırlandığı anlaşılmıştır.
Sinan Tekelioğlu'nun teklifinde, beş derece
esası kabul edilmiş ve âzami maaş haddi de (40")
lira olarak tesbit edilmiş bulunmakta ise de,
tasarı ve teklifin gayesi, menşeleri itibariyle
aralarında hiçbir fark olmıyan sivil hemşireler
le askerî hastabakıcı ve hemşirelerin görevlen
dirilmeleri sırasında, sivil hemşirelerin kanu
nun hükmüne uygun olarak 13 ncü dereceden
yani (20) liradan, askerî hastabakıcı ve hemşi
relerin ise 14 ncü derece olan (15) liradan i«?e
başlattırılmaları neticesinde, hâsıl olan fiili far
kı izale ederek muadeleti temin etmek oldu-

( S. Sayısı : 80 )

4—
ğundan, komisyonumuz, Askerî hastabakıcı ve
hemşireler için teklif edilen (40) liralık son
haddin kabulü halinde bu meslekdaşlar arasın
da tekrar fark yaratmış olacağını düşünerek
sivil hemşirelerle tenazur temini ve 10 ncu de
rece yani 35 lira asli aylığı son had olarak ka
bul etmeyi yerinde görmüş ve teklif sahibi de
bu görüşe iştirak etmiştir.
Komisyonumuz, mütaaddit kanunlarla de
ğiştirilmiş olan Teadül Kanununun bugünkü
hükümleri karşısında Devlet memuru baremi
nin yeniden incelenerek esaslı prensiplere istiruıdettirilmesi lüzumuna işaret ederek yetkili
makamların nazarlarını çekmiş ve bir an önce
kanunun yeni ihtiyaçlara uygun şekilde değiş
tirilmesi temennisinin bu vesile ile raporumuza
dercini ve bu arada askerî ve sivil hastabakıcı
hemşirelik mesleklerini cazip bir hale getirecek
esasların düzeni enin esi gereken diğer konularla

mütalâa edilmesini ve filiyatta daha sekiz do
kuz sene 40 liralık kadroya çıkacak hastabakıcı
ve hemşireler bulunamıyacağmı gözönünde tu
tarak Hükümet teklifini ayniyle kabul etmiştir.
Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek
Başkanlığa sunulur.
Sözcü
Kâtip
Başkan
Ankara
Ankara
Mardin
F. Oy men.
M. Eriş
R. Erten
Amasya
Ankara
Amasya
A. Ey mir .1. K. Yiğitoğlu N. C. Akkerman
Balıkesir
Aydın
Ankara
E. Altan
Gl. R. Alpman
C. Gölet
Niğde
Bursa
Bursa
R. Gürsoy
Muhalifim
F. Bük
Dr. M. T. Simer
Urfa
Tokad
E. Tekeli
7?. A. /S'evengü

HÜKÜMETIN TEKLIFÎ
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadü
lü hakkındaki 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) şa
li ılı cetvelin Millî8avunma
Bakanlığı kısmında
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
MADDE 1. — 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656
sayılı Kanuna bağlı "(1) sayılı cetveliu Millî Sa
vunma Bakanlığı kısmındaki hastabakıcı hemşi
reler kadroları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Hastabakıcı hemşireler
i).

Görevin nev'i

Aded

Aylı
aslı

30

35

50

30

120

95

154

20

10

Birinci sınıf okullu hastaba
kıcı hemşire
11 İkinci sınıf okullu hastaba
kıcı hemşire
12 Üçüncü sınıf okullu hastaba
kıcı hemşire
13 Dördüncü sınıf okullu hasta
bakıcı hemsin1

354
MADDE 2. -- Bu kanun yayımı
viirürlüğe girer.

tarihinde

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
vürütür.
Devlet Bakanı
Başbakan
Başb. Yardımcısı
R. Peker
M. Ökmen
Adalet Bakanı
Devlet Bakanı
Ş. Devrin
M. A. Renda
İçişleri Bakanı
Millî Savunma Bakanı
$. Sökmensüer
C. (J. T aydemir
Maliye
Bakanı
Dışişleri Bakanı
II. N. Keşmir
11. Saka
Bayındırlık Bakanı
Millî Eğitim Bakam
C. K. îîîcedayı
Reşat Ş. S ir er
Sa.
ve So. Y. Bakanı
Ekonomi Bakanı
Dr. B. üz
T. B. Balta
Tarım Bakam
Gümrük ve Tekel Bakam
F. Kurdoğlu
T. Coşkan
Ticaret Bakam
Ulaştırma Bakanı
1. înan
ve Çalışma B. V.
S. Koçak
Çalışma Bakanı

S. Sayısı: 81
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Dışişleri Bakanlığı kısmını
değiştiren 4665 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve Dışişleri ve Büt
çe Komisyonları raporları ( 1 / 2 9 1 )

'/'. C.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüyü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı : 71-989, G- 109

12.1.1948
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 5 . 1 . 1948 tarihinde Yüksek Meclise
sunulması kararlaştırılan, Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair 3656 sayılı
Kanuna bağlı (1 ) sayılı cetvelin Dışişleri Bakanlığı ktsımm değiştiren 4665 sayılı Kanuna ek kanun
insansının, gerekçe ve ilişiğiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim.
Başbakan
Hasan Saka

Gerekçe
Müstakil birer dominyon haline gelmiş-olan Pakistan ile Hindistan Hükümetleri nezdinde bi
rer Büyük Elçilik ihdası kararlaştırılmış ve Büyük Elçilerin maaşlarını karşılıyacak ödenek 1948
yılı bütçesinin ilgili bölümüne konulmuştur. Halise konu iki Büyük Elçiliğin diğer memurları Dış
işleri Bakanlığının bünyesinden temin edileceği gibi bu elçiliklerin hizmetliler ücretleriyle diğer
idari masraflarını karşılıyacak ödenek dv 1948 bütçesini ilgili bölümlerine konulmuş bulundu
ğundan Dışişleri Bakanlığı Teşkilâtı bünyesinden tedarikine imkân olmıyan iki aded 150 lira ma
aşlı Büyük Elçi kadrosunun teşkilât kadrosuna eklenmesi zaruri görülmüştür.

Dışişleri Komisyonu raporu
Dışişleri Komisyonu
Esas No. 1/291
Karar No. 13

24 .1 . 1948
Yüksek Başkanlığa

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve
Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı
( i ) sayılı cetvelin Dışişleri Bakanlığı kısmın.
değiştiren 4665 sayılı Kanuna ek kamın tasarı6
,
,, w ..
,
sı Dışişleri Bakanının hazır olduğu bir toplant id
örü-üldti
Adı geçen kanun tasarısı ile yapılacak de-

ğişiklik, Dışişleri Bakanlığı kadrosuna iki aded
Büyük Elçilik daha ilâve etmektedir. Dışişanlaşıldığına
]m.- B a k a n ı ı m ı v e r d î ğ i i z a h a t t a n
,.
r> i • *
TJ;„^:„+„„ J „
göre, bu kadrolar, Pakistan ve Hindistan do.
minyonlarına gönderilecek birer Büyük Elçiye
tahsis edilecektir.

- a Komisyonumuz, memleket menfaatlerine uy
gun bulduğu bu değişikliği kabul ederek,
tasarıyı havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna
gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunmağa
karar vermiştir.
Dışişleri Ko. Başkanı Sözcü
Bilecik
Kocaeli
Afyon K.
M. S. Esendal
N, Erim
Dr, C. Tunca

Diyarbakır

Burdur

İstanbul

F. Altay
F. A. Aykaç
E. Akaygen
izmir
Konya
Kütahya
H. Â. Yücel
A. E. Türel
A. Gündüz
Sinob
Manisa
Manisa
4. R. Artunkal $. R. Hatipoğlu Y,, K. Tengirşenk
Tokad
N. Poroy

Bütçe Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Bütçe Komisyonu
Esas No. 1/291
Karar No.
47

3 . U . 1948
Yüksek Başkanlığa

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin Dışişleri Bakanlığı kısmını değişti
ren 4665 sayılı Kanuna ek olarak Dışişleri Bakan
lığınca hazırlanıp Başbakanlığın 12 Ocak .1948 ta
rih ve 6/109 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise su
nulan kanun tasarısı, Dışişleri Komisyonu raporiyle birlikte Komisyonumuza verilmekle. Dış
işleri Bakanı Necmettin Sadak ve Maliye Bakan
lığı adına Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü
hazır oldukları halele incelenip görüşüldü.
Tasarı, Hindistan ve Pakistan Hükümetleri
nezdinde yeniden ihdası kararlaştırılan iki Büyük
Elçilik için birinci dereceden iki kadronun Ba
kanlık teşkilâtına eklenmesi maksadiyle hazırlan
mıştır.
Yapılan açıklamalardan ve gerekçenin tetki
kinden anlaşıldığına göre ilâve olunan iki Büyük
Elçilik kadrolarına ait ödeneklerin' 1948 yılı büt
çesinin ilgili bölümlerine konmuş olduğu, memur
ve hizmetlilerin aylık ve ücretleriyle idare mas
rafları da Bakanlık bütçesi dâhilinden yapıla
cak tasarruflarla karşılanacağı öğrenilmiştir. Bu

incelemelerden sonra memleketimizin menfaatle
rine uygun görülen tasarı Komisyonumuzca da
ayniyle kabul edilmiştir.
Kamutayın
onayına arzedilınek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Mardin
R. Erten

Başkanvekili
Diyarbakır
/. H. Tigrel

Kâtip
Ankara
F. öymen
Ankara
Y. C. Akkerman
Eskişehir
Muhalifim
A. Potuoğlu

S.

Konya
Çumrah

Samsun
M, A, Yörüker

( S. Savjsı ; 81

Sözcü
Ankara
M. Eriş

Amasya
.4. Eymir

Amasya
.4. K. Yigitoğlu

Aydın
Gl. R. Alpman

Bursa
F. Bük
Kırşehir

#. Torgut
Niğde
R. Gürsoy
Yoügad
# . Xçö%
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1)
sayılı cetvelin Dışişleri Bakanlığı kısmını değiş
tiren 4665 .sayılı Kanuna ek kanun tasarısı
MADDE 1. - - Devlet Memurları Aylıkla
rının Tevhit ve Teadülüne dair olan 30 . VI .
1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanuna bağlı (1)
Sayılı cetvelin Dışişleri Bakanlığı kısmını de
ğiştiren 11 . IX . 1944 tarihli ve 4665 sayılı
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele ilişik cetvelde
yazılı kadrolar eklenmiştir'.
MADDE 2. yürürlüğe girer.

Millî Savunma Bakanı
Münir Birsel

İçişleri Bakanı
M. H. Göle

Dışişleri Bakanı
AT. Sadak

Maliye Bakanı
//. N. Keşmir

Millî Eğitim Bakanı
Reşat Ş. Sirer

Bayındırlık Bakanı
Gülek

Bu kanun yayımı tarihinde

MADDE 3. —- Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.
Başbakan
Devlet Bakam
ff. Saka
Başb. Yardımcısı
Barutçu
Devlet Bakanı
Adalet Bakanı
M. A. Renda
Ş. Devrin

Hükümetin

Ekonomi Bakanı
('. Ekin

Sa. ve So. Y. Bakanı

Gümrük ve Tekel Bakanı
Ş\ A dalan
Ulaştırma Bakanı
<Ş', Koçak

Tarım Bakanı
T. Coşkan
Ticaret Bakam
M. N. Gündütalp

Çalışma Bakam
T. B. Balta

teklifine bağlı

CETVEL
Derece

Sayı
2
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( S. Sayısı : 81 )

