
DÖNEM : Vm O t L T : l İ TOPLANTI : 2 

T. B. M. 
• ~ • 

TUTANAK DERGİSİ 
»m<i 

Elli dokuzuncu Birleşim 

Î4.V.İB48 Cuma 

İçindekiler 
Sayfa 

1. — Geçen tutanak özeti 332 
2. —• Havale edilen kâğıtlar 332:333 
3. — Başkanlık Divanının Kamutaya 

snnuşlan 333 
1 . — Yogad Milletvekili Sırrı J çöz 'ün, 

Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 6 neı 
maddesinin yorumlanmasına dair olan öner
gesinin geri verilmesi hakkında; önergesi 
(4/88) 333 

4. — Sorular ve cevaplar 333 
1. — Kocaeli Milletvekili Cenap Aksu'

nun, Ankara ile bazı şehirlerdeki şeker sı
kıntısına dair sorusuna Ekonomi Bakanı 
Cavit Ekin'in sözlü cevabı (6/139) 333 ;340 

2. — Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi 
Yüreğir'in, şeker ve sigara gibi maddelere 

Sayfa 
zam yapılıp yapıhnıyaeağına ve şeker istih 
salâtı ile istihlâkinin kaç ton olduğuna ve 
Çukurova'da kurulması kararlaştırılan şe
ker fabrikalarına dair sorusuna Ekonomi 
Bakanı Cavit Ekin ve Maliye Bakanı ve 
Gümrük ve Tekel Bakan vekil i Şevket Ada
bın 'in sözlü cevapları 333:34ü 

3. — Seyhan Milletvekili Sinan Tckeli-
oğlu'nun, halka dağıtılan pamuklu kumaş 
hakkındaki sorusuna Ekonomi Bakanı 
Cavit Ekin/in, sklti cevabı (6/135) 340:345 

4. — Tokad Milletvekili Refik Ahmet 
Sevengil'in, tütünlerimizin yabancı memle
ketlerde satılmasını sağlamak için Hükü
metçe ne gibi tedbir alındığına dair soru
suna Ticaret Bakanı Mahmut Nedim Gün-
düzalp'ın sözlü cevabı (6/136) 345:348 



1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Kocaeli Milletvekili Cenap Aksu'nun, An
kara ile bazı şehirlerdeki şeker »sıkıntısına dair 
sorusunun cevabı 14 Mayıs? • 

istanbul Milletvekili Ali Kıza Ari'nin, gece
kondu evleriyle Devlete, Belediye ve Özel İda
relere ait arsalara dair sorusunun cevabı 24 
Mayısa bırakıldı. 

Eskişehir Milletvekili Abidin Potuoğlu'nım, 
Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerde 
koyun eti bulunmaması sebebine ve harice sev-
kedilen kuzular hakkındaki sorusuna Ticaret 
Bakanı Mahmut Nedim Gündüzalp cevap verdi; 

Deniz kıyılarında görülecek başıboş mayın, 
patlayıcı madde ve şüpheli cisimlerin yokedil-
meleri hakkındaki kanun tasarısının birinci gö
rüşülmesi bitirildi-

14.V.J948 Cuma günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
. Bingöl Milletvekili Mardin Milletvekili 

F. F. Düşünsel Dr. A. Vras 
Kâtip 

İsparta Milletvekili 
S. Koksal 

S o r u 

1. — Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi Yü-
regir'in. şeker ve sigara gibi maddelere zam ya
pılı)) yapılmıyacağına ve şeker istihsalâtı ile 
istihlâkinin kaç ton olduğuna ve Çukurova'da 
kurulması kararlaştırılan şeker fabrikalarına 
dair sözlü sorusu Ekonomi ve Gümrük ve Tekel 
Bakanlıklarına gönderilmiştir. 

2. — Eskişehir Milletvekili Kemal Zeytinoğ-

lu'ııuu, hayat pahalılığı ve geçim zorluğu hak
kındaki sözlü sorusu Başbakanlığa gönderilmiş
tir. 

3. — Balıkesir Milletvekili Eminittin Çelik-
öz'ün Balıkesir garı yakınında Devlet Demiryolları 
nu ait olan arazi hakkındaki sözlü sorusu Ulaş
tırma Bakanlığına gönderilmiştir. 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Teklifler 
\. — Sivas Milletvekili Şakir Uma'nın, 

Osmaniye'nin Toprakkalc Bucağından Osman -
oğullarından Bekir Bozkurt'a vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanması hakkında kanun tek
lifi (2/102) (Bütçe Komisyonuna) • • 

2. — Çanakkale Milletvekili Nurettin Üıı-
eıı'in, Memurin Kanununa ek kanun teklifi 
(2/103) (İçişleri, Ekonomi, Millî Eğitim ve 
Bütçe Komisyonlarına) • 

Raporlar 
3. — Devlet Denizyolları İşletme Genel Mü

dürlüğü 1940 yılı Kesinhesabma ait Uygunluk 
Bildiriminin sunulduğuna dair »Sayıştay Başkan
lığı tezkeresiyle Devlet Denizyolları İşletme Ge
nel Müdürlüğü 1940 yılı Kesinhesabı hakkında 
kanun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/190, 1/338) (Gündeme)-

4. — Devlet Denizyolları İşletme Genel Mü
dürlüğü 1941 yılı Kesinhesabma ait Uygunluk 
Bildiriminin ; sunulduğuna dair Sayıştay Baş

kanlığı tezkeresiyle Devlet Denizyolları İşletme 
Genel Müdürlüğü 1941 yılı Kesinhesabı hakkın
da kanun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu ra
poru (3/1!)], J/334) (Gündeme)-

5. — Devlet Limanları İşletme Genel Mü
dürlüğü 1940 yılı Kesinhesabma ait Uygunluk 
Bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresiyle Devlet Limanları İşletme Genel 
Müdürlüğü 1940 yılı Kesinhesabı hakkında ka
nun tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/194, 1/328) (Gündeme) -

(i. — Devlet Limanları İşletme Genel Müdür
lüğü 1941 yılı Kesinhesabma ait Uygunluk Bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresiyle Devlet Limanları İşletme Genel 
Müdürlüğü 1.941 yılı Kesinhesabı hakkında ka
nun tasarısı ve »Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/195, 1/32») (Gündeme)- --*' 

7. — Genel Muhasebe Kanununun 50 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında 'kanun tasa
rısı ve 'Bayındırlık, Maliy« ve Bütçe Komisyon-
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İarı raporları (1/244) (Gündeme) • 

8. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğü 1942 yılı Kesinhesabma ait Uygunluk Bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 

1948 O .-: İ 
tezkeresiyle Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1942 yılı Kesinhesabı hakkında kanun 
tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/197, 
1/Îİ30) (Gündeme). 

BÎRtNCÎ OTURUM 
Açılma saati: 15 

BAŞKAN — Gl. Ali Fuad Cebesoy 

KÂTİPLER : Sedad Pek (Kocaeli), Naşit Fırat (Samsun). 

BAŞKAN — Gelse acildi efendim. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

i . — Yozgad Milletvekili Sırrı Içöz'i'm, As
kerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 6 net maddesi
nin y o nımıl anmasına dair olan önergesinin .geri 
verilmesi hakkında önergesi (4/88) 

Yüksek Başkanlığa 
Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun G ncı 

maddesinin yorumlanmasına dair, Önergemin 
fi o ı-i verilmesini saygılarımla rica ederim. 

Yozgad Milletvekili 
Sırrı îçöz 

BAŞKAN — Geri veriyoruz efendim. 

4. — SORULAR VE CEVAPLAR 

BAŞKAN — Sorulara geçiyoruz, söz Ekono
mi Bakanınındır. 

EKONOMİ BAKANI CAVİT EKİN (Di
yarbakır) — Efendim, gündemin üçüncü mad
desinde sayın arkadaşımız Cenap Aksu'nun şe
ker durumu hakkında bir sorusu vardır. Yine 
arkadaşımız Remzi Yüregir'in de bu mevzua 
müteallik olmak üzere bir sorusu vardır fakat 
bu, henüz gündeme alınmış değildir. 

Müsaade ederseniz Yüregir arkadaşınım bu 
sorusunun da gündeme alınmasını ve gündem
deki sorunun diğerlerine takdimen görüşülme
sini teklif ve rica ediyorum. 

BAŞKAN — Ekonomi Bakanı tarafından 
teklif edildiği veçhile, Ahmet Remzi Yüregir'in 
bu konudaki sorusunun gündeme alınıp, üç nu
maradaki sorUı ile beraber diğerlerine takdimen 
müzakeresini kabul edenleıu,Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir^, •;;?•" ; 
s 1. — Kocaeli Milletvekili Cenap Aksu'nun, 
•Ankara,ile bazı şehirlerdeki şeker sıkıntısına dair 
sorusuna Ekonomi Bakanı Cavit Ekin 'in sözlü 
cevabı 

2. — Seyhan 'Milletvekili Ahmet Remzi Yü
regir'in, şeker ve sigara gibi maddelere zam ya-
pılıp yajnlmıyaeağma ve şeker istihsalâtt ile is
tihlâkinin kaç ton olduğuna v% Çukurova'da ku
rulması kararlaştırılan şeker fabrikalarına dair 
sorusuna Ekonomi Bakanı Cavit Ekin ve Maliye 
Bakanı ve Gümrük ve Tekel Bakan Vekili Şev
ket Adalan'ın sözlü cevaplan 

Yüksek Başkanlığa 
Ankara'da bir haftadanberi şeker bulmak 

imkânından halkımız mahrumdur. Bu sıkıntı
nın İstanbul ve diğer şehirlerimize de sirayet et
mekte olduğunu gazetelerden Öğrendik. Hü
kümet bu sıkıntı ile alâkadar olmıyor mu? 

Bu sorunun ehemmiyetine binaen bugünkü 
gündeme alınarak Başbakanın cevap vermesi
ni rica ediyorum. 

Kocaeli Milletvekili 
Cenap ; Aksu 

Büyült Millet^ »Meclisi Yüksek Başkanlığa"' 
1. — Bütçe açığına medar olmak üzere veya

hut müstacel ihtiyaçları karşılamak maksadiyle 
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rakı fiyatlarını takiben şeker fiyatına 50 kuruş, 
sigara ile bazı tekel maddeleri fiyatlarına da 
Hükümetçe münasip görülecek bir zammın ya
pılması düşünülmekte olduğu hakkında mem
lekette te vat üren dolaşan kuvvetli şayiaları ga
zetelerin de desteklemekte olduğu görülmekte
dir. Son günlerde bazı büyük şehirlerimizde 
görülmekte olan şeker darlığı ve yokluğu fiyat
ların anormal bir hal alması istokçulıığa gidil
mesi de bunun bir tezahürü olarak gösterilmek
tedir. İddia olunduğu gibi şeker, sigara gibi 
maddelere hakikaten rakıyı takiben bir zam 
yapılacak mıdır? 

2. — Geçen yıl fabrikalarımızın şeker istih-
salâtı kaç tonu bulmuştur? Memleketin yıllık 
.şeker sarfiyatı veya ihtiyacı kaç tondur? Önü
müzdeki yıl şeker kampanyası ne miktar tah
min edilmektedir? Hariçten şeker ithaline ne
den zaruret hâsıl olmuştur? Ve kaç ton şeker 
alınarak getirilmiştir. 

3. — Pancar şekerine nazaran % 30 aşağısı
na mal olacağı kesin hesaplarla tahakkuk eden 
(Şeker kamışından) şeker imal edecek dört 
fabrikanın Çukurova bölgesinde kurulması üze
rinde yapılan 10 yıllık etütler sonunda katî ka
rara varıldığı halde bu fabrikaların kurulması 
bugüne kadar neden geri bırakılmıştır? 

Yukardaki üç madde hakkında Sayın Eko
nomi ve Tekel Hakanlarının sözlü olarak açık
lamada bulunmalarını rica ederim. 

Seyhan Milletvekili 
A. Remzi Yüregir 

EKONOM? BAKAN I CAVtT EKİN (Diyar
bakır) —• Arkadaşlarını; her iki soru ayni mev
zua taallûk ettiği için, ikisine birlikte cevap ver
meye çalışacağım. Evvelemirde, bugünkü şeker 
durumunu bu kürsüden arzetmek fırsat ve imkâ
nını bana bahşettiklerinden dolayı arkadaşları
ma teşekkür ederim. 

Suallerin her birine ayrı ayrı cevap verme
den evvel müsaade ederseniz şeker istihsali ve 
satışları hakkında geçmiş seneleri de nazarı iti
bara alarak kısaca mâruzâtta bulunayım; 

1940 yılılnda 99 000 tonluk satış ve 88 000 
ten istihsalimiz olmuştur. 1941 de satış 108 000, 
istihsal 87 000 ton, 1942 de 62 000 ton satış, 
57-000 ton- istihsal; 1943 de 42 000 ton satış, 
96 000 ton istihsal; 1944 de 75 000 ton satış, 
89 000 ton istihsal; 1945 de 85 000 ton satış, 

. 1948 O : İ 
89 000 ton istihsal, küsurlarını arzetmiyorum. 

1946 da 87 000 ton satış, 97 000 ton istihsal; 
1947 de 148 000 ton satış, 97 000 ton istihsal. 
Hu satışların seyri okuduğum rakamlardan 

da sarahatla anlaşılacağı üzere çok mütahavvil-
dir.Buna mukabil en büyük faktörü teşkil eden 
fiyatlar da hemen her sene bir med ve cezir ta
kip etmiştir. 28 le 500 kuruş arasında oynamış
tır. Bugün, bildiğiniz gibi, kristal 100 ve küp 
şeker 130 kuruştur. (Kilo olarak) 

Şu halde görülüyor ki 1947 yılı satışları di
ğer yıllara nazaran en büyük rakamı bulmuş
tur. Yani 148 000 tona baliğ olmuştur. 1948 ilk 
dört ayı içindeki satışlar ise 48 bin tondur. De-
mekki 1948 dört ayı vasati olarak ayda 12 000 
ton yani geçen seneki satışın seyrini takip et
mektedir. Nisanın sonuna kadar anormal bir 
satışla karşı karşıya gelmiş değiliz. Fakat muh
telif şayiaların tesiri altında olacak ki, son gün
lerde satışlarda bütün senelere nazaran ve bil
hassa ayni fiyat cari olduğuna göre 1947 sene
sini nazarı itibara alırsak anormal bir durum 
hâsıl oldu. Hemen söyliyebilirim ki vasati gün
delik satış İstanbul'da• 100 - 105 ton arasında 
iken bundan birkaç gün evvel 470 ton gibi bir 
rakama baliğ olmuştur. Demin de arzettiğim 
gibi bu, şeker yoktur, şeker fiyatları artacaktır 
şeklindeki şayiaların tesiri altında kalınmadan 
ötürü olmuştur. 

Ankara'daki durumda da böyle bir gayrita-
biilik müşahede edilmektedir. 

Ankara'ya bugüne kadar ne kadar şeker ge
liyor idiyse bugün de dâhil, sene başındanberi ay
nı miktarda şeker gelmektedir. Ama buna rağmen 
alımlara fazla rağbet sebebiyle bugünkü sıkışık 
diye ifade edilen vaziyet hâsıldır. 

Şimdi bunun için alınması lâzımgelen tedbir
ler bahsine temas etmeden evvel, durumu ihtiya
cın giderilmesi bakımından alınmış olan tedbir
ler zaviyesinden de mütalâa etmekte isabet olur. 
Hakikaten. 1947 satışlarının 148 bin tona baliğ 
oluşu müvacehesindje 1948 yılı içinde dahilî istih
salimizin kifayet etmemesi ihtimalini Hükümet 
derpiş etmek suretiyle hariçten siparişlerde bu
lundu. İki partide 35 bin ton şeker sipariş etti. 
Bunun birinci partisi bu senenin ikmci ayında 
vâki oldu. 

Birinci partiden bugüne kadar müspet bir ne
tice alınamadığına göre bunun biran için gehni-
yeceğini farzetsek bugün elimizde istok vardır ve 
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ikinei partinin gelmesi ihtimali de çok kuvvet- I 
lidir. Ve nasıl ki biraz evvel aldığım bir telgraf
ta da ikinei partinin birinci partisinin yüklen
mek üzere olduğunu ve hattâ vapurun ismi tasrih 
edilmek suretiyle ifade edilmektedir. Şu halde 
bir defa siparişe bağlanmış 35 bin ton şekerimiz 
vardır. Bundan evvelki siparişler İngiliz lirası 
ile olmasına mukabil şimdiki temaslarımız dolar 
üzerinedir. Çünki İm suretle daha seri gelme
sini temin etmiş bulunacağız. Daha fazla da ister
sek- getirebiliriz fakat bu dolarla getireceğimiz 
parti için şimdilik 30 bin tona kadar temastayız. 
Bugüne kadar aldığımız malûmat müspettir. 
En son aldığımız telgrafta şu şu şartlarla teklif 
ediyorum denmektedir. 

Şimdi, biz de kendisi ile temastayız ve bir ne
ticeye bağlıyacağız. 

Demek ki gerek geçen senenin istihlâki bakı
mından gerekse arzettiğim stokomuz ve sipariş 

elliğimi:: siparişe bağlanmak üzere bulunduğumuz 
ve sipariş imkânına malik bulunduğumuz mik- J 
tarlar bakımından endişe edilecek bir durumu 
varit görmemek iktiza eder. 

Bu kampanya devresi zarfında şeker fiyatla
rında herhangi bir değişikliği asla düşünmüş de
ğiliz. (Bravo sesleri). 

Bu söz üzerine gelecek senenin kampanya dev
resi zarfında şeker fiyatları ne olacaktır gibi so- I 
rulması mukadder bir suale cevap vermek lâzım-
gelirse denecek şudur, ogünkü şartlar bugünün 
şartlarına uymıyaeağmdan bunu bugünden tesbit' 
etmeye imkân yoktur. Bu, maliyetlerle alâkalıdır, 
pancar vaziyetiyle, pancar ekimi ile, pancar neş
vüneması ile alâkalıdır; Ogünkü şartlara gö
re, ogünkü satışlara göre birçok faktörlerle alâ
kalıdır. Binaenaleyh, bu mâruzâtım açıkça gös
termektedir ki, bugünkü şayialar, tamamen asıl
sızdır. 

Bütün bunlara rağmen yeni mevcut şekeri
mize, normal satış seyrimize, siparişe bağladığı
mız ve siparişe bağlamak imkânına malik bulun
duğumuz tedbirlere rağmen ve bütün bu açıkla- | 
malar karşısında dahi eğer şeker satışlarında, | 
dünkü, evvelimi günkü anormal bir durumla karşı 
karşıya gelirsek onun için <de tedbirliyiz, karar
lıyız, düşünmüşüzdür, bu tedbirlere kısmen te
vessül etmişizdir, kısmen de tevessül edece
ğiz. Daima da etmek imkânına ma
likiz. Nihayet satışı tanzim salâhiyetimiz vardır, | 
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Millî Korunma kanunun verdiği yetkiler mev
cuttur. Bütün bunlardan istifade ederek, arama 
yapabiliriz, beyanname istiyebiliriz, tevzie tâbi 
tutabiliriz, takyidi tedbirler alabiliriz. Bütün bu 
maruzatımla, gerek bundan evvel alınmış olan 
tedbirler, gerek bundan sonra alınacak tedbirler, 
memleketto hakiki mânada bir şeker sıkıntısı
na meydan vermemek için hem teşebbüste bulun. 
muşuzdur. Hem tedbirliyiz hem de kararlıyız. 

Zannediyorum ki, arkadaşımızın sualleri ara
sında gerek dâhilde-istihsal bakımından gerek 
hariçten şeker getirtmek hususundaki kararla
rımız bakımından suallerinde cevaplarımı ar-
zetmiş bulunuyorum. 

Bunun haricinde bu mevzuda benim söyliye-
ceğim başka bir şey yoktur. 

AHMET REMfcî YÜREGÎR (Seyhan) — Şe
ker fabrikaları kurulması meselesi vardır, efen
dim. 

EKONOMİ BAKANI CAVİT EKİN (Diyar
bakır) — Evet Remzi Yüregir arkadaşımın bu
günkü şeker durumu ve şeker fiyatı haricinde 
temas ettikleri bir nokta da, 10 senedenberi 
üzerinde etüd yapılmakta olan, Adana'da şe
ker kamışından şeker yapma işi ne safhadadır? 
Filhakika şeker kamışından şeker imali için 
etüdler arkadaşımın ifade buyurduğu gibi se-
nelerdenberi devam etmiş ve devam etmekte
dir. Yine kendi-sorularında işaret ettikleri veç
hile şeker kamışından şeker istihsali, pancar
dan şeker istihsaline nazaran daha ucuza mal 
olmayı sağlamaktadır, arkadaşım bunu % 30 
diye ifade buyuruyorlar, fakat bunu kesin ola
rak şimdi söylemeye imkân yoktur: Ama bu
günkü tetkikat, daha az maliyetle şeker istih
salinin mümkün olacağını göstermektedir. He
men ilâve edeyim ki, orada şeker fabrikaları 
tesisi ile ki, bunu 3 - 4 ünite diye düşünüyor
lar, daha evvel tetkikler de bu yolda cereyan 
etmiştir, yuvarlak rakam ve gayet takribi 
olarak arzediyorum, 120 milyon liraya ihtiyaç 
hissettirmiştir. Takdir buyurursunuz ki , böy
le bir teşebbüs almak, nihayet bu işi malî im
kânlarla talif etmekle kabil olur. Bunun hari
cinde mutlaka şeker kamışından şeker istihsali 
yoluna gidileceği'gibi, bir mânayı da çıkar
mamak yerinde olur. Evvelâ böyle bir teşebbüs 
almamızın malî imkânlarla mukayyet olduğunu 
arzetmeliyim. Sonra, hepinizin de bildiği gibi 
memleketin muhtelif mıntakalarında, şu-
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rada, burada pancardan şeker yapmak sure
tiyle tesisler meydana getirerek mahallî kalkın
maları aynı zamanda temin etmek, maliyetin 
yanında o derece ehemmiyetle' nazarı itibare 
alınması iktiza eden. bir faktör olarak mütalâa 
edilir. İmkânlarımız bizi bir veya birkaç fab
rika yapmaya sevkettiği takdirde, hem mali
yet zaviyesinden mevzu tetkik edilir, hem de 
memleketin kalkınması bakımından mevzu tet
kik edilir. Böylece ancak o zamandır ki, kati 
adım atılır ve katı teşebbüse geçilir. 

HAKKİ t!E DİK (Kütahya) — Bir sual so
racağım. 

BAŞKAN — Sual soramazsınız. Başka bir 
diyeceğiniz var mı"? 

HAKKİ (İEDİK (Devamla) — Yoktur. 

MALİYE BAKANİ VE GÜMRÜK VE TE
KEL BAKAN VEKİLİ ŞEVKET ADALAN (İz
mir) —• Seyhan Milletvekili Sayın Ahmet Remzi 
Yüregir bütçe açığına medar olmak veyahut 
müstacel ihtiyaçları' karşılamak maksadiyle ra
kı fiyatındaki tezyidi takiben Hükümetçe şeke
rin kilo fiyatına 50 kuruş ve sigara ile diğer 
bazı Tekel maddeleri fiyatlarına da münasip 
görülecek miktarlarda zam yapılması düşünül
düğü hakkındaki şayialara ve neşriyata işaret 
ederek şeker ve sigara gibi maddelerin fiyat
larına hakikaten bir zam yapılıp yapılmıyacağı--
ııı sormaktadırlar. 

Şeker hakkında Ekonomi Bakanı kendi Ba
kanlığı cephesinden izahat verdi. Ben de soru
nun Maliye ve Tekel'e taallûk eden tarafları 
hakkında maruzatta bulunacağım : 

Bahis konusu olan şayia ve neşriyatta gerek 
rakı fiyatına yapılan zamma; gerekse bundan 
sonra şeker ve sigara gibi maddelerin satış fi
yatlarının yükseltilmesi tasavvuruna sebep ve 
saik olarak bütçe açığı veya müstacel ihtiyaç 
ileri sürülmektedir. Yüksek Huzurunuzda ba
na terettüp eden ilk vazife böyle bir açık kar
şısında bulunup bulunmadığımızı açıklamaktır. 

Memnunlukla arzedeyim ki, ilk dört aylık 
tahsilatımız bütçe tahminlerine nazaran 11,5 
milyon lira miktarında bir fazlalık göstermiştir. 

Şu hakle bütçemizin noksan hasılat vermek
te olması keyfiyeti vâki değildir. Böyle olunca 
bütçe hasıla tındaki noksanlığı telâfi için bazı 

maddelerin resimlerini artırmak mevzuu da va
rit olmıyacağı aşikârdır. 

Söylenti konusu zamlara diğer bir sebep ola
rak gösterilen müstacel ihtiyaç keyfiyetine ge
lince: 

Bütçe yılının henüz dört ayı ikmal olun
muştur. Bu müddet içinde müstacel bir ihtiyaç 
karşısında kalarak herhangi bir zam yapılma
sını düşünmüş değiliz. 

Bununla beraber Devlet hayatında bütçe ile 
derpiş edilmemiş yeni birtakım ihtiyaçlar kar
şısında kalınabilir. Veya ihtiyaçlar yıl içinde 
bütçeye konulan ödeneklerle karşılanamıyacak 
derecede genişliyebilir. 

Bundan sonra bütçenin tatbikatında mun
zam ve müstacel masraflar karşısında kalacak 
olursak gereken ödenekleri karşılıklarını da 
göstermek suretiyle yüksek tasvibinize arzet-
mek Hükümetinizin ödevidir. 

Şimdi müsaadenizle-rakı ve diğer bazı içki
lerin fiyatlarının ne için artırılmış olduğunu 
arzedeyim. 

Derhatır buyuru] acağı üzere 1948 bütçesi
nin müzakeresi sırasında halkımızın rağbetini 
alkol derecesi az olan içkilere yöneltmek ve bu 
suretle sıhhatlerini korumak için rakı fiyatla
rının artırılması sayın arkadaşlarımdan bazıla
rı tarafından temenni edilmiş ve bu arzu Yük
sek Meclis tarafından da benimsenmiş idi. 

İşte rakı fiyatlarındaki artırmalar bu arzu
ya uyularak yapılmıştır, ispirto fiyatlariyle 
diğer bazı ispirtolu içkilerin fiyatlarının yük
seltilmesi de rakı fiyatlariyle bir muvazene te
sisi zaruretinden ileri gelmiştir. Buna mukabil 
şarabın beher litresinden alınmakta olan ve 
miktarı 20 kuruşa baliğ olan istihlâk ve müda-
fa vergilerinin yarıya indirilmesi için hazırla
nan kanun tasarısı Yüksek Meclise sunulmuş 
bulunmaktadır. 

İlâveten arzedeyim ki; matbuatta rakı fiyat
larının bütçe (tahsilatının tahminleri tutmaması 
yüzünden 'artırıldığı ve bunu diğer zamların ta
kip edeceği yolunda intişar eden haberler üze
rine tahsilatımızın muhammenatın üstünde ol
duğunu ve bu sebeple bir tezyit yapılmamış 

336 



B : 59 14 .5 
olduğunu ve yapılamyacağını açıklamış bulun- I 
maktayım. 

İhı mâruzâtımın soru sahibi arkadaşımı ve 
Yüksek Heyetinizi tatmin edeceğini umarım. 

TENAP AKSU (Kocaeli) — Muhterem ar
kadaşlar; 10 gün var ki, Ankara'da bir şeker 
buhranı bütün şehri, bir daha gelmesini arzu 
etmediğimiz harb yıllarında olduğu gibi bir 
sıkıntı ve üzüntüye sokmuş bulunmaktadır. Bu 
halin yalnız Ankara'da değil yurdumuzun bü
yük şehirlerine de sirayet etmekte olduğunu, 
gazetelerden hepiniz gibi bende okudum. Bu 
mevzuun ehemmiyetini nazara alarak iki gün 
evvel bir takrir sunmuştuk ve müstaceliyet kay
dı ile müzakeresini arzetmiştik. 

Başbakan kürsüye teşrif buyurdular, hazır 
olmadıklarından bahisle gelecek oturumda iza
hat vereceklerini beyan ettiler; tabii bu kendi
lerinin hakkı idi. Ancak bir arkadaşımızın, şeker 
üzerinde bir pahalılık mevzubahis midir, şek
lindeki sualini; bugün size cevap veremiyeceğim 
şekilde karşılamaları beni cidden endişeye dü
şürmüştür. Tabiî işle memleket ölçüsünde bir 
ehemmiyet kcsbetmiştir. O gündeııberi iki gün 
geçti, şeker hakikaten bir spekülâsyon mevzuu 
haline girdi. 

Bu noktayı işaret ettikten sonra, Sayın Eko
nomi Bakanının mütalâalarına geçmek istiyo
rum. 

Kendilerini, soru sahibi olmak itibariyle, dik
katle ben de dinledim. Yerilen izahata teşekkür 
ederim, az çok tatmin edilmemiş de değilim. 
Ancak, bu konu üzerindeki endişelerimi de ta
mamen gidermiş vaziyette değilim. Onun için 
müsaadelerinizi rica edeceğim. 

Saka Hükümetinin iktidar mevkiine geldiği 
gündenberi kurduğu muhtelif bakanlardan mü
rekkep bir Hayatı Ucuzlatma Komitesi ve Ko
misyonu vardır. Bu komisyonun arasıra Meclis 
kürsüsüne, matbuatta akseden faaliyetlerim, iğ
neden ipliğe, şekerden ekmeğe kadar bütün mev
zu ile ilgilendiğini okuyoruz, görüyoruz, duyu
yoruz. Fakat işte -o kadar. Bir adım ileriye gi
den birşey yoktur. Aylar geçiyor, değil umumi 
hayat endeksinde, bir santim tenezzül, zaruri 
ihtiyaç maddeleri dahi bir- taraftan kalite ba
kımından düşüyor, bir taraftan da alıp yükse
liyor. 

Dün bir İstanbul gazetesinde okudum; sebze 
fiyatlarında son günlerde % 40 tereffü varmış. | 
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Bunu yana yakıla anlatan makale sahibi sebep 
olarak murakabesizlikle suiistimal gösteriyor. Bu
nu okuyunca bizim hayatı ucuzlatma komisyo
nunun, gayesini tebdil ederek hayat pahalılığının 
seyrini takip eden ve istatistikler tutan pasif 
bir müessese haline girmekte olduğundan şüp
heye düştüm ve bundan da korkuyorum. Millet 
huzurunda hic; çekinmeden muvaffak olacağız, 
hayatımızı ucuzlatmak yolundayız, diye iddia
larla çıkıyoruz, fakat en hafif tâbir ile becere
miyoruz. On gündür halk şeker bulamıyor, şe
ker fiyatı artacak deniyor, el altından fırsatı 
bulanlar çuval, çuval sandık; sandık şekerleri 
naklediyorlar. Hükümet pasif, Ekonomi Bakanı 
bunun için aldıkları tedbirlerden bahis buyur
dular. Ara sıra bilmem hangi salahiyetli şahsın 
beyanına müstenit olarak, şeker vardır, fiyatta 
değişiklik olmıyacaktır, vesair gibi matbuatta 
makaleler dahi yazılmıyor değil, var, bununla 
da iktifa etmiyorlor bütün bu kabahati halka 
yükletmek yolunda malûm mazerete başvur
maktan asla çekinmiyorlar, iftihar etmeliyiz 
arkadaşlar, halk fazla şeker yiyorsa iftihar et
meliyiz, bu seviyenin yükseldiğine delâlet eder. 

Şeker bulunamıyor, fiyat mı artacak, yoksa 
bir vesikaya, mı bağlanacak, ne olacaksa biran 
evvel olsun. Harb yıllarını da, gördük. Şeke
rin yükselmesi için bir gün fırsat bırakılarak 
beyanlar yapıldı, ertesi gün herkes az çok şe
kere kavuştu. Halbuki bugün on gündür biz 
akide şekeri yiyoruz (Mebus halktan ayrı değil
dir sesleri). 

Ben arkadaşlar; realiteden bahsediyorum, 
teoriden değil. İstikbale nıuzaf vaitleri çok 
gördük. Diyorlar ki, biz şeker sıkıntısını ev
velden gördüğümüz için 60 bin tonluk bir şe
ker idhali işine giriştik. Evet, arkadaşlar böyle 
angajmanlara giriştiklerini biz de işittik ve 
görüyoruz, fakat bugün ortada bir vakia var. 
Ekonomi Bakanı bunu önliyebilecek mi? Şeker 
gibi birinci derece gıda maddesini, Şeker Şirke
tinin dirayetine bırakmayı]) da bunu bir Hükü
met hizmeti meselesi yaparak teşebbüslere gi
rişmiş olsalardı, elbet Hükümet bunda muvaf
fak olurdu. Bugün bir Milletvekili arkadaşım 
anlattı. Bir firma Şeker Şirketine müracaat 
ediyor, İtalya'dan beş bin ton şeker getirecek
miş ve kendilerinin teklif ettiği fiyattan da bir 
miktar azmış. O arkadaşa atfen soyuyorum. 
Bunlar diyorlar ki, hayır. Teknik sebeplerden 
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dolayı beş bin tona müsaade edemeyiz. 15 bin I 
ton getirteeekseniz size müsaade veririz. 

Arkadaşlar; bu ifadenin arkasında ben çok 
daha gizli şeyler hissediyorum. (Gürültüler). 
Hiçbir kuraklık ve rekolte noksanlığı mevcut 
olmadığı halde esaslı tedbir alınmaması yüzün
den yidiğimiz ekmek meydandadır. Şimdi de 
bir şeker meselesi karşısındayız. Bu halkalar 
gün geçtikçe artacaktır. Bu vaziyet karşısında 
günlük politikadan ayrılıp esaslı tedbirler al
mak mevkiindeyiz. Sonra bir çıkmaza girer 
çıkamayız. 

Ben beceriksizlik dedim, yerindedir arka
daşlar. Kendisine son derecede güven, saygı 
beslediğim Hasan Saka; kimin, hangi işi yap
madığını benden çok iyi bilir. Tedbirsizlik 
yapanları, ihmal gösterenleri, bu işlerde ku
surlu olanları ben burada tadat etmiyeceğim. 
Fakat verilen izahatın da bir Milletvekili ola
rak beni tamamen tatmin etmediğini ilâve et
meden sözüme nihayet vermiyeceğim. Hasan 
Saka esaslı iktisadi tedbirleri derhal ve vakit 
geçirmeden almalıdır. Yarın bir et, öbür gün 
bir ekmek meselesi bu Mecliste müzakere konu
su bile olmamalıdır. (Bravo sesleri, alkışlar, al
kışlar). 

AHMET REMZİ YÜREGİE (Seyhan) — 
Tok muhterem arkadaşlar; şeker ve sigara mese
lesi üzerinde bendeniz bir önerge takdim etmiş
tim. Onu takiben de Sayın Cenap Aksu müsta
celiyet kararı ile bir önerge sundular ve gündeme 
alındı. 

Hâdise malûm, on gündenberi memlekette şe
ker yok, şeker ihtiyacı karşılanmıyor ve el altın
dan şeker karaborsacılığı yapılıyor. 

Ötedenberi memlekette maalesef, devam eden 
bir hâdise var, herhangi bir maddenin ucuzlatı
lıp pahahlanacağı konusu konuşulurken veyahut 
karara bağlanırken 15 gün önce, bu, derhal.alâ
kalılara bildiriliyor. Bunu hatifden mi, gaip
ten mi haber alıyorlar? Bilmiyoruz. Fakat şu mu-
hakkakki, bir şebeke bir komite vardır, filân mad
de geliyor filân madde çıkıyor; filân yükseliyor 
diye derhal gizliden haber veriyorlar. Şeker hâdi
sesi de aynı konu gibi telâkki edilmektedir. Bu 
bir taraftan da bizim memlekette alışılmış bir hal 
şeklini aldı. Bir madde hakkında böyle bir ha
ber çıktı mı halk pahalaşaeak diye hücum et
mekte esnaf da alıp deposuna saklamaya çalışmak | 
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tadır. Bu itibarla memlekette bir anormallik 
hâsıl olmaktadır. Sayın Başbakan geçende bu
rada bir açıklamada bulundu. Biraz müphem ifa
de ile konuştuklarından ötürü de endişenin biraz 
daha artmasına sebep oldular. Bendeniz ister
dim ki, Başbakan, böyle şeyin aslı yoktur, anor
mal bir vaziyetimiz yoktur deselerdi, daha iyi et
miş olurlardı. 

Sayın Ekonomi Bakanının izahatına nazaran 
şimdilik böyle bir fiyat artırması olmıyaeağı ifade 
edilmektedir. Fakat gelecek bir kampanya içinde 
böyle bir şeyden katî bir lisansla bahsedilmenıek-
tedir. Bu itibarla panik vaziyeti vardır, normal 
bir vaziyet yoktur, tedbirlerde eksiklik vardır, 
sıkı ve katî şekilde tedbirler almaya giriş
mek gerekiyor. Hakikaten bir pahalılık ola
caksa bunu işaa etmeden veyahut bunu 
alâkalılara bildirmeden Hükümet bunu 
kesin olarak vaktinde ilân etmeli ve herkes de ona 
göre alacağını alıp, satacağını satmalıdır. Türk 
Milleti herhangi bir ihtiyaç karşısında, memleke
tin müdafaası bahsinde Devletçe lüzum görüle
cek vergiyi vermekte asla tereddüt etmez. Mukad
des memleketimizin müdafaası için can vermek
ten, kan vermekten korkmaz. Türk Milleti Dev
letçe gösterilecek ihtiyaçları, milletin yüksek 
menfaatleriyle alâkadar işleri kabul için icabeden 
zammı kabul edebilir. Yeterki böyle bir ihtiyaç 
hâsıl olsun. Meselâ yakın günlerde rakı fiyatla
rına bir miktar zam oldu. Bendeniz içki ile alâ
kadar değilim. Ama ilgililerden işittiğime göre 
bu zam keyfiyeti bir hafta, on gün evvel işaa 
edilmiş ve bu yüzden birçok kimseler para kazıl
mışlardır. Binaenaleyh şeker işi de aynı endişe
nin mahsulüdür. Çünkü herkes şeker fiyatları ar
tar da biz de vurgun vururuz diye mütemadiyen 
şeker stok etmektedirler. 

Sigara ve tütünün de zam göreceğini söylü
yorlar. Tabiî bunlar şayiadır. Sayın Maliye ve 
Tekel Bakanı katiyen böyle bir şey yoktur, büt
çede de açık yoktur diyorlar. Hep biliyoruz ki, 
bütçemiz yüz küsur milyon lira açıkla kabul 
edilmişti. Fakat o açığı herhangi bir istikrazla 
karşılamışlar, bunu tebşir ettiler, buna da mem
nun olduk. Böyle bir zam yoktur diyorlar, buna 
da teşekkür ederiz. Temenni ederiz ki, ihtiyaç 
hâsıl olmasın ve bu zam da yapılmasın. 

Arkadaşlarım, şeker fabrikası inşaat mese
lesine temas edeceğim: Ben bunu Adana meselesi 
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olarak ortaya atmadım, - herhangi bir memleket. 
meselesi olarak ileriye sürdüm. 1037 sonesinde 
şeker kamışnıdan şeker yapmak üzere Çukur ova'-
da bir etüd bürosu kurulmuştur. Bu büro 10 
senedenberi çalışmakta ve birçok masraflar 
yapmaktadır. Hattâ iş o dereceye gel
miştir ki; fabrikanın yapılacağı yerler, zeri-
yatm yapılacağı yerler tesbit edilmiş, 150 
bin dönüm arazinin satınalmnıası kararlaştırıl
mış ve sahipleri ile konuşmalar yapılmıştır. Hattâ 
1946 da sayın Fuad Sirmen Adana'ya geldi top
rak sahipleri ile konuştu, bir fiyat anlaşması 
yapılamadı, 1047 de Sayın Bekir Balta tekrar 
Çukurova'ya geldi, yine arazi sahipleri ile gö
rüşüldü, aşağı yukarı icar, satmalına işlerinde 
bir anlaşmaya varılır gibi oldu. Sonra Hükü
met değişikliği oldu, ve bir daha da bu konu ele 
alınmadı. 

Önergede de arzettiğim gibi, şeker kamışın
dan yapılan şeker j % 30 nispetinde pancardan 
aşağıya mal olmaktadır. Bu, hayat pahalılığı 
üzerinde mühim rol oynıyacaktır. Zannediyorum 
makineleri faları da ısmarlanmıştı, Cava ve Hin
distan gibi yerlere mütahassıslar gönderildi in
celemeler yaptılar ve döndüler. Şeker kamışının 
bizim memlekette tamamen verimli olacağı anla
şıldı. Ve makineler de ısmarlanmıştır. Bu fabri
kalar şimdiye kadar ikmal edilmiş olsaydı Saym 
Bakan yüz küsur milyona bu fabrikaların mal 
olacağını söylüyorlar, Şeker Şirketi zannediyo
rum bu miktar parayı hazırlamıştı. Yine bu işte 
şeker kamışından pancar gibi şeker çıkar mı 
çıkmaz mı diye tereddüde düşülüyormuş. Yani 
kininin sıtmaya faydası var mı yok mu gibi bir-
şey. Cava, Mısır ve Hindistan'da pekâlâ şeker 
kamışından şeker istihsal ediliyor ve pancardan 
daha ucuza mal ediliyor. 

Sonra arkadaşlar İni iş Çukurova'yı da tered
düde düşürmüştür. Cııkurava'lıların en verimli 
arazilerini bu şeker kamışına tahsis etmişler, bu
rasını Şeker Şirketi satınalmak istiyor diye. 
Burası pamuk bölgesidir. Buradaki toprak sahip
leri şimdi hiçbir şey yapamıyor. Çiftliğine baka
mıyor, makine alamıyor. Çünki tereddüt içinde
dir. Alınmıyacaksa; bunlara cevap vermek lâ
zımdır ki, top*ak sahipleri de ona göre vaziyeti 
düzeltsin pamuk ekimine, hububat ekimine de ni
hayet işine sahip olsun ve buradaki toprak sa
hipleri tam bir huzur içinde bulunsunlar, buna 
da ihtiyaç, vardır, bu itibarla bunu da açıklat-
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mak istemiştim. Yine şunu da arzedeyim ki 150 
bin dönüm olarak alınacak toprak tam Yüregir 
ovasıdır ki, Seyhan ve Ceyhan nehirleri arasında
dır, sahipleri buranın dönümüne 150 lira dahi 
verseniz vermek taraftarı değildir, arazi çok 
kıymetlidir. Buna mukabil Devletin orada yüz bin
lerce dönüm arazisi vardır. Acaba bunun üzerinde 
neden durulup da daha ucuza arazi almak varken 
alınmıyor da, böyle toprak sahibi olan insanlar 
arazisinden mahrum edilmek isteniyor? Bunu da 
açıklatmak ve meseleyi anlamak istiyorum. 

Şunu da arzedeyim ki; bu fabrikalar şimdiye 
kadar yapılmış olsa idi kendi ifadelerine göre ih
tiyacın % 40 tan fazlasını karşılayacağı anlaşı
lıyor ki, bu buhran bugün vücuda gelmiyecek ve 
hariçten şeker getirtmek ihtiyacı karşısında da 
kalmıyacaktık. 

Bunun da üzerinde durmak ve açıklamak lâ
zımdır. Bunu da istirham ediyorum. 

EKONOMİ BAKANI CAVİT EKİN (Diyar
bakır) — Efendim; Cenap Aksu arkadaşımızı 
mâruzâtımla tatmin edemediğime ancak üzülü
rüm. Fakat şurasını hemen arzedeyim ki, ken
dileri nasıl vakıaya istinat ederek ifadede bulun-
dularsa bendeniz de nihayet vakıaya istinat ede
rek mâruzâtta bulundum. Binaenaleyh hiçbir 
zaman şeker istihlâkinin artışından iftihar duy
madığım gibi bir his taşıdığıma delâlet eder bir 
şey de söylemedim. Bundan ben de kendileri 
gibi aynı hazzı ve aynı memnuniyeti duymakta
yım. 

Benim vakıalara müsteniden arzettiğim mâ
ruzâtımı müsaade buyurursanız iki kelime ile 
tekrar edeyim ve bir de demin okuyamadığım 
bir rakamı da huzurunuzda arzetmiş olayını. 

Bütün yurtta günlük satışlar 1946 senesinde 
280 ton, 1947 de 475 ton, 1948 in dört aylık va
satisinde ise 465 ton. Yani 1947 ile hemen he
men tıpı tıpınadır. 11 Mayısta 532 ton, 12 Ma
yısta 657 ton. Demek ki, daha iki gün evve
lisine gelinceye kadar dört aylık vasati satış
larımız 1947 yılı satışları ile müsavat halinde 
idi. Buna rağmen demin de arzettiğim gibi do
lar durumu hepinizin malûmudur. İkinci ayda. 
Şubattan evvel, Ocak ayının sonlarına doğru 
20 bin ton için, Martın sonlarına doğru da 15 
bin ton için* olmak üzere isterlinle bağlanmış bu
lunuyoruz. Kaza olabilir, arıza olabilir ama, 
biz bununla da iktifa etmedik. Henüz bugün 
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alarm işareti olmadığı halde yine ihtiyatlı ol
mak için dolar tahsisindeki güçlüğü de yenerek 
Londra ile, Seylan ile temasa geldik ve bu 
bağlanılmış partileri takiben kısa zaman zarfın
da yetişmesini umduğumuz partiler için temasa 
geçtik. 

Şu halde bu vakıalar silsile halinde gözden 
geçirilecek olursa görülmesi iktiza eder ki, hem 
imkânları, hem de icapları gözönünde tutmak 
suretiyle tedbirler yine silsilevî bir-halde alınmış 
bulunmaktadır. 

Böyle olunca da bendeniz, aflerine mağru-
ren, tedbirlerin günlük olmadığını, zannedi
yorum. Ocak aynıdan başlamış bugüne kadar 
tedbirlerimizi günlük değil, devam ettirmişiz-
dir ve devam ettiriyoruz. 

Arkadaşımın işaret ettiği 5 UOÜ tonluk mik
tarın reddedildiği hakkında bana bir hâdise 
intikal etmiş değildir. Eğer böyle bir şey olsa 
idi, mevzu ile çok yakından ilgili olduğumdan, 
bu bahislerle hemen her gün meşgul bulunmak
ta olduğumdan bana intikali gerekirdi. Bu
nunla beraber not aldım mevzuu tetkik edece
ğim. Tahmin ediyorum ki, böyle bir teklif 
ceffelkalem bir retle, tatminkâr olmıyan 
bir sözle reddolunmamıştır. Bu teşebbüs sahi
binin savulmuş olmaması lâzımgelir. 

ilâve edeyim ki, birinci parti toleranslı mu
kavelenin müddeti 10 Haziranda bitmektedir. 
Gerek bunun ve gerekse ikinci parti için ga
yet tabiîdir ki, ogünkü şartlara göre kapalı 
zarf usulünü ihtiyar ettik ve şartnamelerini 
bu esasa göre ilân ettik. Demek istiyorum ki, 
yalnız mukavele müddetleriyle mukayyet olma
dan daima en fena ihtimalleri de düşünerek mu
kavele müddetinin münkazi olmasını bekleme
den bu silsile halindeki tedbirleri aldık. Arka
daşım fiyatlar üzerinde durdular, gayet umu
mi olarak konuştular, ben şeker fiyatı üzerinde 
gayet açık mâruzâtta bulunduğum için tekrar 
bir şey söyliyecek değilim, İstikbale muzaf ko
nuşmakta da mâna ve fayda •yoktur. 

Şeker fabrikası için bundan evvel söyledik
lerime fazla bir şey ilâve edecek değilim. Ha
kikaten bir bağlantı vaziyeti -olmadı* Şimdiye 
kadar konuşmalar ve birçok tetkikler oldu, 
bunlar devam etmektedir. Ancak bu tetkikler 
yalnız Adana'da olmadı, Tercan'da da oldu, 
Erzurum'da da oldu, Balıkesir'de de oldu. Mem
leketin muhtelif mmtakalufı bakımından..... 
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AHMET REMZİ YÜREGlR (Seyhan) — 

Şekerkamışı bakımından oldu. 
EKONOMİ BAKANİ CAVİT EKİN (De

vamla) — Yalnız şeker kamışı bakımından de
ğil, şeker pancarı "bakımından da oldu. Şeker 
imlâtı, mevzuubahis olduğu ve yeniden düşünül
düğü zaman türlü faktörler hep bir arada mü
talâa edilecektir. 

0. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekclioğlu'-
nun, halka dağıtılan pamuklu kumaş hakkındaki 
sorusuna Ekonomi Bakanı Cavit E km'in sözlü 
cevabı (6/135) 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın sözlü olarak Ekono

mi Bakanlığınca cevaplandırılmasını dilerim. 
Seyhan Milletvekili 
Sinan Tekelioğlu 

1. — Halka Sümerbank pamuklu kumaşla
rından kupon mukabili kaçar metre verilmek
tedir f. 

2. — Bir nüfusa ait olan kupona bir cinsten 
mi, yoksa muhtelif cinslerden mi verilir? Muh
telif cinslerden verildiği lakdirde beherinden ne 
miktar verilir? 

3. — Köy ve kasabalarda mutemetlere bu 
kumaşlar ne gibi şeraitle verilir ve bunlar nasıl 
kontrol edilir? 

4. — Bu dağıtmanın eskisi gibi vasıtasız ola
rak halka tevzii konusunda Bakanlık ne düşün
mektedir. 

EKONOMİ BAKANI CAVİT EKİN (Diyar
bakır) — Affmızı rica ederim. Mevzuu aydın
latmak için gene bazı rakamlar okumak mec
buriyetindeyim ki ; arkadaşımın soruları kâfi 
vuzuhla açıklanmış bulunsun. 

Bugün Sümerbank mamulâtiyle, mamulâtı-
na el konmuş hususi fabrikalar dokuma imlâtı. 
yuvarlak rakam, 123 milyon metredir. Bunun 
83 milyonunu Sümerbank, 40 milyon kadarını 
da hususi fabrikalar imal etmektedir. Bizim 
Devlet eliyle, Hükümet eliyle tevzie tâbi tuttu
ğumuz ve ithal maddelerine nazaran ucuz olan 
dokuma bu 123 milyon metredir. Bu 123 mil
yon metrenin bu güne kadar %30 u Millî Mü
dafaa ve resmî daireler ihtiyaçlariyle koopera
tiflere tahsis edilmekte. Ve bakiyesi de halka 
tahsis edilmek üzere vilâyetlere, kooperatiflere 
gönderilmekte idi. Bu sene aldığımız bir karar-
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la yalnız ve daha çok Millî Müdafaa ihtiyaçla
rını derpiş ettik. Bakiyesini imkân elverdikçe 
başka bir yere kaymadan doğrudan doğruya 
halka tevzi etmek üzere kontenajanlara bağlan
masını iltizam ettik. 

Şu halde bu rakamlarla şu neticeye varabi
liriz : Bu sene, yani 1948 yılı içinde nüfus başı
na altı metre pamuklu vermek imkânı mevcut
tur. Şimdiye kadar yapılan tevziat dört dönem
de idi. Bu sene bu ilk döneme bağlandığı için 
üç dönemde yapmak niyetindeyiz ve kararında
yız. Böylece nüfus başına isabet eden miktarın, 
alındığı zaman biraz daha genişçe bir kemmiyet 
ifade etmesini sağlamaya çalışıyoruz. Heyeti-
umumiyesinin yani, altı metrenin tek bir defa
da tevziine imalât seyri ve istok imkânları iti
bariyle muvaffak olamıyacağımız tabiidir. 

Fakat bunu iki devreye ayırmak, suretiyle 
yani senede iki defa bir tevzi yapmak suretiyle 
biraz daha ileri bir adım atmış olmayı düşünü
yoruz. İmkân elverirse yapacağız. 

- Bu pamuklu dokumanın yani 120; küsur 
milyon metrenin % 16 .sini-basma ,%, ,22..sini 
kaput bezi, % 62 sini, diğer muhtelif cins pa
muklu teşkil etmektedir. 

Bunun da teferruatını, kısaca arzedeyim : 
32 milyon küsur metre kaputbezi, hambez 

dediğimiz kaput bezi, 13 milyon metre patiska 
ve emsali yani beyazlatılmış bezler denen; kı
sım, 35 milyonu topu boyalı bezler, gömlekJik. 
çamaşırlık renkli patisler. 

19 milyon küsuru da basmadır. Şii halele 
kendi basma imalâtımız 19 milyon metre oldu
ğuna göre nüfus başına bir metı-e isabet etmek
tedir. Bunu dört devreye bölersek hep -devre 
için nüfıısbaşma 25 santim isabet ettiği kendi
liğinden anlaşıl ı r. 

Tevziat işi ile mahallî teşkilâtlar vazifelen-
dirilmiştir, yani valilerin nezareti altında ma
hallî dağıtma heyetleri bu işlerle görevlendiril
miştir. Her hangi bir tek nüfus, bekâr bir adam 
giderde rubıı metre benim işime yaramaz, bu
nun yerine diğer pamuklulardan verin derse 
vermemek için; de ortada bir sebep yoktur. Yal
nız ben diğer cins pamuklulardan almıyayım 
da istihkakımın hepsini basma veyahut da ka
putbezi alayım gibi bir talepte bulunurlarsa da
ğıtma teşkilâtı buna maddeten imkân göremiye-
eektir. Çünkü demin de arzettiğim. rakam-
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lai'dan da anlaşılacağı gibi basma imalâtımız 
19 milyon metre olduğuna göre, nüfus başına 
bir metre düşer. 

Köy ve kasabalarda mutemetlere bu kumaş
lar ne gibi şeraitle veriliyor ve bunlar nasıl kon
trol ediliyor sualine gelince : 

Vilâyet mutemetleri Sümerbankın toptan 
depolarından mallarını almaktadırlar/Kendile
rine masraflar da ilâve edildikten sonra bir ma
liyet tesbit ediliyor ve bu maliyet üzerinden % 
10 bir kâr veya komüsyon veriliyor. Manifatu
racılıkla iştigal eden tacirler bugün bayilik ya
pabilmektedirler ve vilâyetin mahallî teşkilâtı 
bu işi tanzim etmektedir. Ve yine Vali ve kay
makamlar bu işi her zaman kontrol etmek vazi
fesini almışlar ve salahiyetlidirler; Bundan baş
ka İçişleri Baka'nlığı ile mutabık kalarak ge
rek İçişleri Bakanlığı müfettişleri ve gerek Eko
nomi Bakanlığı müfettişleri herhangi bir mmta-
kaya giderlerse o mmtakada bu pamuklu doku
ma işi ile meşgul olmaktadırlar. Ve münha
sıran bu iş için rapor vermek mecburiyetinde
dirler. Demekki kontrolü böyle iki taraflı bir 
şekilde sağlamaya çalışıyoruz. 

Köylere bir mutemet eliyle vermek imkânı 
varsa, manifaturacısı varsa alıyor, yoksa mu
temede veriliyor ihtiyar heyeti huzurunda nüfus 
esasına göre tevziat yapılıyor. Tatbikatta ki, 
buna şahit olmaktayız, nihayet kulağımıza ka
dar gelmektedir, bazı aksaklıklar olmaktadır. 

Bu aksaklıkların giderilmesi için demin 
de arzettiğim gibi İçişleri Bakanlığı ile 
müştereken mesai sarfetmekteyiz. Her va
kit valilerin bu mevzuda hassas olmaları 
için dikkatlerini çekmekteyiz. Bundan ev
vel Yerlimallar kanalı ile satış yapılmakta 
idi, yani nevanma Yerlimallar pazarları da bir 
tevzi organı idi. Arkadaşım; acaba bunun eskisi 
gibi devam etmesi mümkün değil midir? diyor
lar. 

Biliyorsunuz Yerlimallar pazarları nihayet 
memleketin ancak 40 yerinde mevcut idi ve on
lar perakende satış yaptıkları zaman böyle tev
zi vazifesiyle de mükellef idiler. Ama memle
ketin heyeti umumiyesine hitap etmelerine im
kân yoktu. Arzettiğim gibi en çok olduğu sene 
41 ajanstır. Sonra birçok şikâyetlerle de karşı 
krşıya gelirdi. Manifaturacıların kendi sahala
rını Yerlimallar pazarlarının işgal ettiğinden 
bahsedildi. Ve nihayet 1946 yılı sonlarında Hü-

— 341 — 



B : 59 14.5 
kümet kararı ile Yerlimallar pazarlarının ilga
sına gidilmiş bulunuluyor. Bugün son zaman
larda yaptığımız bir tamimin örneğini arkadaşıma 
takdim edeceğim, burada okuyup başınızı ağ
rıtmamak için. Orada hayli tafsilât vardır. Bu
rada mümkün olduğu kadar her nüfusa isabet 
eden miktarın o adamın eline geçmesini sağla
mak üzere aldığımız tedbirler sıralanmıştır. Eğer 
bunlar olduğu gibi tahakkuk eder yapılmakta 
olan kontrollarla maksat sağlanırsa ayrıca her
hangi bir teşkilâta bendenizce lüzum kalmaz. 
Şuhalde Sümerbank pamuklu mamullerinden 
kupon mukabili kaçar metre verilmekte olduğu
nu arzettim, bir nüfusa ait olan kuponun han
gi cinslere taallûk ettiğini bunlardan kaçar 
metre verildiğini ve bunların yüzde nispetini ar
zettim. Kasabalarda köylerde ve şehirlerdeki 
tevziata temas ettim. Bu suretle arkadaşımın 
dört sualine bu arada yine eskisi gibi pamuklu
ların vasıtasız olarak tevzii keyfiyeti de dâhil 
cevap vermiş oldum. 

SÎNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlar; bu sual takrir]eriyle Heyeti Oelile-
lerini rahatsız ediyoruz ama, birçok canlı ve 
memleket bakımından son derece faydalı olan 
işlere elimizi koyarak onları ıslaha doğru gidi
yoruz. Görüyoruz ki, bütün işlerimiz hep sakat
tır. işte, halka dağıtılmak üzere Sümerbank fab
rikamızın ve diğer serbest iş gören fabrikalar
dan Devletin ol koyarak aldığı pamuklu kum aş
ların halka dağıtılmasında hiç isabetli bir şekil 
bulunmadığını Vekil Beyin ifadelerinden anla
mış bulunuyoruz. 

Sayın arkadaşlar; Anadolu'nun içlerine doğ
ru gidersek yüzü olmıyan yataklarda pamuklar 
ve yünler içinde yatan insanlara, çırılçıplak 
köylülere tesadüf ederiz. Evet, 120 milyon pa
muklu bezimiz vardır, fakat bu kumaşların tevzi 
sırasında köylere kadar gitmediğine biz hepimiz 
vâkıfız. 

Bu ancak şehirlerde bazı mutemetlere veri
lir ve benim kendi kanaatime göre kontrol dahi 
edilmez. Zaten edilecek vaziyette değildir. Vekil 
Beyefendinin buyurdukları gibi Ankara'da her 
nüfusa 3 metrelik kupon verilmiştir. Fakat bu 
kuponla mutemetlere gittiğimiz zaman, vilâye
tin vermiş olduğu emir üzerine 48 santim basma, 
66 santim kaput bezi ve geri kal aniyle yani bir 
metre 86 santim il ede muhtelif kumaşlar almak 
mecburiyetindesiniz. Bir insan bir elbise yap-
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mak isterse muhtelif renklerden bir elbiseyap-
mak mecburiyetinde kalacaktır. Ve bu şekilde 
yapılmış elbiselerle hanımlarımızı sokağa mı çı
karacağız? Benim kendi aklıma göre, bu bir 
tertip değildir. Filhakika gene Meclis kürsü
sünden feryat ettik, Devlet toptancılık yapsın, 
perakendeciliği bıraksın. Fakat bugün görüyo
ruz ki aldanmışız. Fakat daha evvel Ekonomi 
Bakanımızın aklanmış olduğunu anlamış olma
sını görmek isterdim. Bunda Bakanın bir kaba
hati da yoktur. Sebebine gelince: Ekonomi Ba
kanı bu mevkie geleli daha şöyle böyle sekiz ay 
olmuştur. 

İşte görüyoruz ki arkadaşlar, en sakat tara
fımız aşağı kademelerdedir. Meselâ Müsteşarın 
Vekili ikaz etmesi lâzım gelirdi, Sümerbank Il
ımım Müdürünün ikaz etmesi lâzım gelirdi, 
hiç ikaz etmemişlerdir. Tabiî, bir Vekilin 
böyle ufak tefek teferruata varmcıya ka
dar uğraşmasına imkân yoktur. Bütün 
devletlerde olduğu gibi müsteşarlar gayet 
elyak insanlar olmalıdır. Müsteşarların iltimas
la, hatır gönülle o mevkie gelmemesi lâzımdır. 
(Sağdan bravo sesleri) 

"I fer hangi bir Bakanımızı ele alırsak alalım, 
görürüz ki, hepsi kıymetli arkadaşlarımızdır. 
Memleketin en seçkin insanlarıdır, fakat maale
sef o arkadaşlarımız hiçbir iş göremiyorlar. Se
bebi: aşağı taraf bozuktur. Hangi taraftan ma
lûmat almak isterse Hakanın eline verilecek olan 
cevaplar daima Bakanın fikrini küçültecek şe
kildedir. Bakan ne bilsin, Sümerbankta bundan 
evvelki vaziyet nasıldı, bilemez. Onu Müsteşar 
ikaz edecek; Sümerbank Umum Müdürü Müs
teşarı ikaz edecek, Müsteşar da Bakanı tenvir 
edecek, Bakanda kendisine göre bir istikamet 
alacak. 

Arkadaşlar, bu sakat idareyi artık düzeltmek 
mecburiyetindeyiz. Bu memleketin idaresini böy
le derme çatma insanlara bırakımyalım. Bakan
lar etrafındaki arkadaşları kuvvetli, kudretli ola;-
rak seçsinler, iltimas miltimas kalksa da şu mem
leket artık bir nefes alsa. 

Şimdi arkadaşlar, bu mevzudaki suiistimali, 
yolsuzluğu arzetmek isterim. Bir insan üç met
re, pamuklu kumaş alacak, kendisi bekârdır. 
kendisine satıcı diyor ki, sen 48 santim basma 
alacaksın. O da, ben 48 santim basmayı ne ya
payım, bana don lâzım, üç metre kabutbezi lâzım 
diyor. Olmaz, cevabını alıyor. Olmazsa ben ne ya-
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payım bunu diyor, yırtarım diyor ve yırtıp atı
yor, yahut da dışarda satıyor ve yine muteme
din eline kupon geçiyor ve'o kadar pamukluyu 
karaborsaya ciro etmiş oluyor. 

Sonra, kazalarda, köylerde, yine böyle adam
akıllı, işini bilir, kurnaz insanlar lâzımgelen yer
lere sokuluyor, araba araba pamukluları köye 
getiriyor, karaborsaya naklediyor, kimsenin is
tifade ettiği yok. 

Şu halde Vekil Beyefendinin buyurdukları 
gibi ele geçen kumaşı bütün vilâyetlere aynı za
manda tevzi etmektense mmtaka, mmtaka, en 
muhtaç olan vilâyetlerden başlasak ve evvelâ on
lara versek, senenin muhtelif mevsimlerinde, on
lara ne kadar vereceksek versek de hiç olmazsa 
sırtlarına birer gömlek, yataklarına da bir yüz 
yapsalar olmaz mı? Binaenaleyh, demin de arzet-
tiğim gibi doğrudan doğruya iktisatla alâkası ol
sa bile gelir gelmez kendi teşkilâtı içinde bulu
nan bütün teşekküller bir Bakanın bilmesine im
kân var mıdır? Hem şekerini bilecek hem fabri-
kacılığını bilecek, bir Bakanın buna ne kudreti 
ilmiyesi, ne de kafası kâfidir. Buraya girecek 
olan elemanların yetişmiş olması lâzımdır. Me
selâ, Şeker Şirketi Adana Şeker fabrikası kura
cağım derken, Mersin'de portakal bahçesi yapı
yor, arayan yok, soran yok. 

Sonra arkadaşlar, eskiden sümerbank peraken
de olarak kumaş satarken Devlete 23 milyon lira 
senede vergi verirdi. Sonra yine Vekil Beyefen
di buyurdular ki, o adama bir parmakta bal ça
lar gibi, Toprak Mahsulleri Ofisinin harice buğ
day satışında olduğu gibi bir de % 10 komüsyon 
veriyor; haydi arslanım diyor, nasıl olsa vur
dun partiyi, biraz daha vur. Yani % 10 da ay
rıca bir komüsyon veriliyor. Bunu Hükümet kazan
sa olmaz mı? Ben kendim hesap ettim, bu satış
lardan 125 milyon lira para Hükümet zarar edi
yor. Metresini bir liradan hesap ediyorum. Hal
buki bunun içinde üç liralık, beş liralık daı mal 
vardır. 125 milyon bez 125 milyon lira eder. 
Şu halde yüzde on komüsyon bir milyon 250 bin 
liralık mühim bir parayı Devlet kaybediyor 
demektir. Yazık değil mi? Çünkü o Devletten bas
mayı 110 kuruşa alıyor, karaborsaya veriyor 300, 
400 kuruştan satıyor. Devi et, te bu suretle müt
hiş zarara uğrayor. Niçin? 

Bu Devlet, 3, 5 adamı zengin etmek için bu 
kadar müesseseleri kurmuş değildir. Bunda bu 
kadar dulun, yetimin hakkı vardır. Zavallı köy-

.1948 O : 1 
lülerden, yalınayak gezen köylülerden aldığımız 
vergilerle bu müesseseleri kurduk. İstihsal etti
ğimiz bu membaı varidatı ötekinin, berikinin 
kesesini doldurmak için mi vereceğiz! Başbakan 
burada yok ama, ben Heyeti Umumiyeye söylü
yorum; zabıt hulâsalarını tetkik etsinler. Bu işe 
bir nihayet versinler. Şeker, et, pamuklu men
sucat ve ekmek bunların hepsi bozuk, bu işlerin 
sağlam tarafı kalmadı. Ne yapacağız, halkın 
karşısına çıkacak, sokağa çıkacak yüzümüz kal
madı. Bu 23 milyona komüsyoncularımıza ver
diğimiz parayı da ilâve edecek olursak Devlet 
her sene bu-pamukluları sattırmak için 30 mil
yon lira zarar ediyor demek olur. Yüz milyon 
Toprak Ofis, 30 milyon Yerlimalları, 2 milyon 
kadar da Şeker Şirketi, ilâahir. Mecmuu yüzlerce 
milyonu geçiyor. Artık yeter. 

ÎSMAÎL HAKKI BALTACIOĞLU (Kırşe
hir) — Yeter artık. 

SİNAN TEKELÎOĞLTT (Devamla) — Mille
tin de yüzüne ak alınla çıkalım. 

EKONOMİ BAKANI CAVÎT EKİN (Diyar
bakır) — Efendim uzun rakamlar okumaktan 
maksadım arkadaşıma meseleyi ikiye bölerek mü
talâa etmesini temine medar olur mülâhazası idi. 
Fakat maalesef -görüyorum ki, bendenizin rakam
ları okumam büyük bir tesir yapmamış. 

Meselâ falan adama al sana 25 santim basma 
veya 66 santim kaput bezi diyorlar... Ayni şeyi 
ben de söyledim, kendisi gibi ben de böylece ra
kam ifade ettim. Ama şunun aksini iddia ede
medi; o adama 25 santimden fazla basma vermiye 
imkân var mı? 19 milyon uüfus, 10 milyon metre 
basma... mesele bu... fakat diyebilirler, efendiler, 
memlekette basma imalâtını artırmak lâzımdır, 
Hükümet yeni fabrikalar açsm, derlerse bunu 
münakaşa edelim; açsın mı açmasın mı, hususi 
teşebbüs mü yapsın, malî imkân var mı yok mu? 
Beraberce mütalâa edelim. Ama 19 milyon met
reyi bir sihirle her vatandaşın arzusunu tatmin 
edecek miktara iblâğ etmeye imkân yoktur. 

Demek ki, meseleyi evvelemirde miktar bakı
mından mütalâa edersek., işin kapalı tarafı yok, 
ortada. Evet dört devrede 25 şer santimden uü
fus başına bir senede bir metre isabet etmektedir. 
Bunun; aksini iddia eden yok. Diğerleri de buna 
kıyasendir. Demekki işi bu esastan mütalâa eder
sek bir neticeye kolaylıkla varabiliriz. Bunun ha
ricinde tevziatta aksaklıklar olujror, suiistimaller 
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oluyor, mahalline masruf olmuyor, tamam, bu 
da ayrı bir bahis. Ama birbirinden behemehal 
ayırt etmek şartiyle. Şimdi elimizdeki mevcudu 
müsavatan taksim etmek ieabeder. Tevzi edilmesi 
ieabeden miktar eğer vatandaşların eline varmı
yorsa bu da ayrı bir dâvadır. Tevziatı tamam 
yapıyoruz, herkesin eline geçiyor, suiistimal yok
tur, bizim «öyle bir dâvamız yoktur. Nihayet 
her vakit bu gibi arızalar olabilir. Fakat Hükü
met olarak bunlara mâni olmak üzere tedbirler 
almalı işi kontrol etmeli bir aksaklık görülürse 
sebep olanlar cezasını çekmelidir. Vali ise vali 
kaymakamsa kaymakam, teşkilâlsa teşkilât, Ba-
kansa Bakan cezasını çekmeli... Fakat bütün bun
lar dönüp dolaşıp Yerli Mallar Pazarlarının ilga
sına gidiyorsa Yerli Mallar Pazarları benim za
manımda ilga edilmiş değildir. O itibarla vermiş 
olduğum herhangi bir kararı müdafaa sadedin
de konuşnııyacağmı. Ama bu tevdiattaki eksikli
ğin Yerli Mallar pazarlarının il gaşiyle ilgisini 
anhyamıyorunı. Dedim ki, 41 vilâyet veya kazada 
Yerli Mallar Pazarları vardır. Bunun nüfusu
muzun yüzde kaçma isabet ettiği, bu mekanizma
nın tevzi işinin ne kadarını yaptığı malûmdur. 
Eskiden de Yerli Mallar Pazarları olınıyan yer
lerde bugün olduğu gibi yine manifaturacılar 
vasıtasiyle tevziat yapılmakta idi. Yerli Mallar 
Pazarlarının tevziat yapmamasiyle ancak birkaç 
şehir ve kasabada bu iş az çok aksamış ise ve va
ziyet bunların tekrar açılmasını istilzam ediyorsa 
buna da diyecek birşey yoktur, tetkik edilebilir. 
Ayrı bîr meseledir. 

120 milyon, metrede % 10 kondisyonun bu 
suretle falanın filânın kesesine gittiği gibi bir 
dava da yoktur. Çünkü esasen bundan evvel de 
bu tevzie tâbi tuttuğumuz mallar Yerliınallar 
Pazarı kannliyle satılnııyan yani kısmı küllisi 
de gene bu komisyonla bayiler eliyle tevzi edil
mekte idi. Ters tarafını alalını: Doğrudan doğ
ruya yapalım. Devlet elivk yapalım. Bu ma
mul âtı köydeki nüfusa vermek için teşkilât 
yapalım: Kendilerine temin ederim ki, bu tak-
dnde malları kendilerinin pahalı buldukla'M 
rakamdan daha pahalıya malederiz. Bina
enaleyh kazanmayız, ziyan ederiz. O itibarla 
1 rşınızı ağrıtmıyayım bendeniz meseleyi iki 
zaviyeden mütalâa etmek lâmngeldiği kanaa
tindeyim. Evvelâ elimizdeki miktarı bilelim, bu 
miktarın nüfusumuza isabet eden kısmı sudu:' 
Ama bazı kolaylıklar yapılabilir. Demin de 

arzettiğim gibi bekâr bir adamın işine yarım 
metre basmanın yaramıyacağı elbette göz önüıı-

[ de tutulmalıdır. Tatbikatın böyle olmadığını 
zannediyorum, (ikiyledir sesleri) Böyle ise ak
saktır, düzeltmek lâzımdır. Ben basmadan 
almıyacağım, hepsini diğer cinsten veriniz diye
bilmelidir. Pekâlâ onu orada verebilir. Bunlar 
kabili tatbik şeylerdir. Ama tehacüm çok olan, 
miktar itibariyle azlık ifade eden basma ve 
kaput bezinde bunu yapmaya imkân yoktur. 
Müracaatçı gelir de benim istihkakımın heyeti 
mecmuasını basma veya kaput bezi olarak ve
receksin derse buna imkân yoktur. Arzetmek 
istediğim budur. 

Bu vesiyle ile arkadaşım başka mevzulara da 
temas ettiler ve işi umumileştirdiler. Bendeniz 
hem sualde mevzuubahis olan işlere, hem de Ba
kanlığıma ait olan hususlara sadık kalmak 
üzere sözlerimi burada bitirirken başkaca pra
tik çareler varsa her vakit emirlerine amadeyim. 

Fiiı son yaptığımız tamimde bugüne kadar 
elde ettiğimiz neieelere, tecrübelere dayanmak
tadır. Ve nihayet teşkilâtımızın süzgecinden geç
miş ve İçişleri Bakanı ile benim de alâkadar 
olarak neticelendirdiğimiz bir iştir. Bütün bun
lara rağmen şurasında burasında müşahedelere 
müstenit şu eksiklikler var denirse ben bunu 
ancak şükranla karşılarım. 

SINAN TUKELİOĞEF (Seyhan) - - Arka
daşla t-, hiç şüphe yok ki, 19 milyon metrelik 
basmanın ->2 milyon metrelik kaput bezinin 20 
milyon halka dağıtılmasına imkân yoktur. Yal
nız arkadaşlar, hali tabiî avdet etmiştir. Bi
naenaleyh artık böyle herkese kaput bezi, basma 
tevzi etmeye bence lüzum kalmamıştır. 

EKONOMİ BAKANİ CAVİT EKİN (Diyar
bakır) •-•- O ayrı bir prensi]). 

SİNAN TEKULİOĞLU (Devamla) - - Ar
kası gelecek. Ar/edeceğim. 

Sonra Sümerbank satış mağazaları kapa
tılmamıştır, açıktır, italya'dan, şuradan bura
dan getirdiği süslü eşyayı satmaktadır. Bina
enaleyh bu bizim burada vermiş olduğumuz ka
rar haricinde bir harekettir. Biz vaktiyle bu 
mağazaların şeddine karar vermiş, toptancılık 
yapsın demiştik. Fakat şimdi yine perakende
cilik yapıyor, hariçten gelirmekte olduğu ku
maşı satmak suretiyle. 

EKONOMİ BAKANİ CAVİT EKİN (Diyar
bakır) — Üç verden. 
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SÎNAN TEKELİOĞBU (Devanda) 

deniz mâruzâtıma tupl ıyarak şöyle hitnp etmek 
i s t iyorum: 

J9 milyon, -'>2 milyon daha, demek aşağı yu
kar ı 51 milyon met re yapar . Bu kumaşlar ı 
doğrudan doğruya köylülere verelim. Muhtaç 
olan o n l a r d ı r . Şehir lerdeki insanlar dışardan 
gelen mağazalar dolusu basmalardan , k a p u t 
bezinden alırlar. Köylülerin ekserisinin ne ka
pu t bezi gördüğü va r ; ne de basmayı. Bunun 
iyin teşkilât yapmak lâzım mı, değil mi bilmeni. 
F a k a t bence yapmamak daha dağrn olur. Sü-
uıerbankın 44 yerde mevcut olan mağazaları 
memleketin her taraf ına dağılmışt ır . Bu esasen 
vilâyetlere gelipte köylüler alacağına, göre o ma
ğazalara yazılacak eşyaları , köylerden vilâyet
lere gelecek, vilâyetin göstereceği nıutemeile-
re mi olur, muh ta r l a r a mı olur, kime verile
cekse verilir, bunlar da onlardan alırlar. Bi
zim gibi insanlar da aynı şekilde, aynı şekilde 
bu basma ve kapu t bezini alıyoruz. F a k a t biz 
p iyasadaki daha pahalı mal lardan da alabiliriz, 
bunlar ı a lmaya bizim kudret imiz vardır , şehir
lerde o turan insanlar bir bucuk, iki liraya mel-
resi olan basmayı alabilirler. Bizini dâvamı/,, 
derdimiz köylüyü ka lk ınd ı rmakt ı r . Onların 
uzun zamandır bu nıetaı hiç a lamadık lar ından 
dolayı vaziyetleri pek kö tüdür . 

Sonra kondisyon vermek işine gelince: Ne
den kondisyon vere l im; Jliç de kondisyon ver
meyiz. O beş kuruş fiyat yüksekl iği ile satsın, 
bu suret le parasını alsın, neden Devletin ke
ses inden-para verelim, zaten Devlet kaça satı
yorsa ona da -o k a d a r p a r a d a n daha aşağı ve
riyor.-

E K O N O M t B A K A M ( A V İ / r EKl'N - - Za
ten o mânadadı r , zaten muayyen bir fiyalla sa
t ıyor ve içinden kendi kondisyonunu da almış 
oluyor. 

S İNAN T E K E L İ Ü Ğ L U (Devamla) - Son
ra demin de arzet t iğim gibi, a r t ık bu işi normal 
bir hale gelen, hali tabiîye avdet etmiş bulu
n a n memleketimizde, hali tabiî haricinde imiş 
gibi hareket e tmek lâzımgelmediği kanaa t inde
yim. Bilhassa köylüler ve fakir ler düşünüle
rek, Sümerbankm bu kumaşlar ın ın bunlara 
dağı t ı lmasının tah t ı k a r a r a alınması lâzımgeldi-
ği müta lâas ındayım. 
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Ben- ı •/. — Tokad Milletvekili Refik Ahmet Seron-

(/irin, tütünlerimizin yabancı memleketlerde s:t-
tLI»tasını sağlamak irin Hükümetçe ne gibi ted
bir alındığına dair sorusuna Ticaret Bakanı 
Mahmut Nedim Gündiaalp'm sözlü cevabı 
(6/136) 

BAŞKAN — Şimdi dördüncü soruya geçi
yoruz. Okunacakt ı r . 

ItEKlK AHMET SKYHNCÎİE (Tokad) — 
Sayın Başkanım; ekseriyet kalmamış gibi gö
rünüyor, bir yoklama emir buyru lur mu? 

BAŞKAN — Ekseriyetle açtık. 
I l Id ' ÎK AJİMKT SEVBNt i İB — Fakat şim

di ekseriyet dağıldı . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Ticaret Bakanı tarafın
dan Yüksek Kamutay huzurunda cevaplandırı l
masını rica ederim : 

Tokad Milletvekili 
Refik Ahmet Sevengil 

1. Tütünlerimizin yabancı memleket lerde 
satılmasını sağlamak için Hükümetçe ne gibi 
ledbir ler al ınmışt ır? . 

2. -— Bu hususta son zamanlarda yabancı 
Hükümetler le aramızda cereyan eden müzake
reler bir neticeye bağlanmış mıdı r : 

'\. — Tütünlerimize memleket dışımla yeni 
pazar lar teinini hususnda ne düşünülmekted i r? 

T İ C A R i n 1 BAKANİ MAHMUT NEDİM! 
( ÎÜNI)ÜZALl ' (Edi rne) — Muhterem arkada
şım, tü tün konusunda benden bazı nokta lar ı 
sormaktadı r . Memleketimizin, ekonomisinde mü
him bir mevki alan tü tün bahsinde burada 
Yüksek Huzurunuzda efkârı umumiye ile, velev-
ki önerge çerçevesi içinde dahi olsa. kısaca an
latmak ve aydın la tmak fırsatını bana, verdiği 
için kendisine teşekkür ederim. 

1. - • Tütünlerimizin, yabancı mcmleketeleru 
satılmasırıı sağlamak için Ticaret Bakanl ığınca 
esaslı ve diğer ihraç maddelerimize nazaran çok 
geniş mikyasta, elverişli ve istisnai mahiyet le 
ledbirler alınmış ve kolaylıklar gösteri lmiştir . 

Yüksek malûmları olduğu üzere, t ü tün mah
sulümüz, 19|(> - J947 istihsal, senesinde, (»zama
na, kadar tü tüncülük tar ihimizde görülmemi'! 
derecede yüksek olan 95 000 tonu bulmuştur . 
Bizim normal senelerdeki istihsalimiz G0 000 
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ton civarında olmuştur. Bu büyük istihsal kar
şısında o zaman Hükümetçe müstahsili koru
mak üzere geniş müdahale mubayaaları yapıl
mıştır. 

1947 - 1948 tütün rekoltesi de 100 000 tona 
yaklaşmıştır. Halbuki gecen sene tütün ihraca
tımız fazla gelişemediğinden bu gelen mevsimi 
başında memlekette geçmiş seneler mahsulü ol
mak üzere tahminen 40 ilâ 45 ton miktarında 
tütün istoku bulunduğu hesaplanmıştır. 

Bir taraftan bu istoklarm erimesi, diğer ta
raftan 1947 - 1948 mahsulünün yine normal se
nelerin çok üstünde olarak idrak edilmiş bu
lunması karşısında, bunların dış piyasalara sü
rümü ciddî bir mevzu olarak karşımıza çıkmış 
bulunuyordu. 

Memleketin ihraç maddelerinin başında ge
len ve geniş bir köylü kütlesinin başlıca istih
sal kaynağını teşkil eden tütün mahsulünün de
ğerlendirilmesi kaygısiyle gecen Ocak ayında 
tütün ihracı için biraz önce de işaret ettiğim 
gibi tamamiyle hususi ve istisnai ihraç geniş
likleri tedbirleri aldık. Bu tedbirler şu esasları 
ihtiva ediyor:. 

1. — Tütünlerin fon alınmaksınız isterlinle 
ihracına müsaade edilmesi;, 

2. — Genel ithalât listesi dışında tutulmak
ta olan ve memleketimiz ihtiyacı bakımlarından 
tâli ehemmiyette sayılan maddeler karşılığında 
da takasa yalnız tütüne münhasır olmak üzere 
izin verilmesi. 

Bu tedbirlerimizi belirten sirkülerimiz 
10 . T . 1948 tarihli ve 203 sayılıdır. 

Bu tedbirleri alırken, gazetelerdeki neşriya
tı takip eden arkadaşlarımızea malûm olduğu 
üzere, BakanİJİc ilgili tüccar birlikleri mümes
sillerini Ankara'ya çağırmış ve ayrıca muhte
lif vesile ve temaslarla da kendilerinden fikir 
ve mütalâalar almıştır. 

2. — Tütünlerimizin dış memleketlere ihra
cını sağlamak maksadiyle bir taraflr olarak 
başvurduğumuz bu tedbirler yanında ticaret 
anlaşmaları yoluyla da mahreçler temine çalış
maktan biran geri durmadık. 

Almanya, ötedeııberi tütünlerimiz için en bü
yük bir pazardır. Almanya ile siyasi ve iktisadi 
münasebetlerimizin kesilmesiyle bu pazar da or
tadan kalkmıştır. 

îşgal altına giren bu fliemleket ile ticari mü-
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nasebetlerimizi yenilemek ve bilhassa tütünleri
mize bu pazarı tekrar açmak üzere yaptığımız 
siyasi demarşlar neticesinde Mart ayında bir ti
caret heyetimizin İngiliz - Amerikan işgal böl
gesi makamlariyle temasa geçmesini temine mu
vaffak olduk. Bu heyet, uzun süren temas ve 
müzakereleriyle Almanya'ya bir miktar tütün 
satmaya çalışmış ve her nekadar ticaret ve te
diye anlaşmamaları üzerinde mutabık kalmış ise 
de tütün konusunda tatmin edici bir netice elde 
edilemediği için müzakerelerimizi keserek heye
timizi geri çekmek zaruretiyle karşılaştık. 

Heyetimiz, Almanya'nın Fransız işgal bölge
siyle ticaret ve ödeme anlaşmaları akdetmiştir. 
Ancak bu bölgenin tütün ihracatımız bakımın
dan ehemmiyeti İngiliz - Amerikan bölgesine 
kıyasen tâli kalmaktadır. 

İngiliz - Amerikan işgal bölgesi makamla
riyle tütünlerimiz için de tatminkâr bir anlaşma
ya varmak için çalışmalarımıza, ve temaslarımı
za devam edeceğiz. Biz, uzun yıllardanberi ga
yet geniş iktisadi münasebetlerde bulunduğu
muz bu memlekete eskidenberi almış olduğu 
maddelerimizin ve bilhassa tütününün ihracatı
nı idame etmekte bir zaruret bulunduğu kanaa
tindeyiz. Bu zaruretin ergeç kabul olunacağını 
umuyoruz. 

Almanya'ya gitmiş olan delegemiz, Viya-
na'ya da giderek orada Avusturya Hükümetiy
le bir anlaşmayı parafe etmiş bulunuyor. 

Isveçle müzakerelerimiz çok ilerlemiştir. Di
ğer memleketlerle de yeni anlaşmalar akti üze
rinde ilk temas safhaları yapılmaktadır. 

Hulâsa, gerek umumi surette dış ticaretimizi 
ve gerekse tütünlerimizin hariç memleketlere ih
racını sağlamak için ticaret anlaşmalar yolu ile 
de çalışmalarımız olmuş ve devam etmekte bu
lunmuştur. 

.3. — Arkadaşım önergesinin üçüncü mad
desinde. tütünlerimize memleket dışında yeni 
pazarlar temini hususunda ne düşünülmektedir 
diyor? Yukarda arzetmiş olduğum izahatla 
bu üçüncü maddeyi de cevaplandırmış oluyo
rum. Fakat kendisini tatmin edici yeni ted
birlerimiz hakkında bu üçüncü madde vesilesiy
le kısaca maruzatta bulunmak isterim. Birinci 
maddede tütünün ihracını sağlamak için ted
birler aldığımızı arzetmiştim. Yani İsterlinle 
satışa ve umumi liste haricinde kalan diğer mad
delerle tütünün takasını kabul ettiğimizi arzet-
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mistim. Bu tedbirlerin üzerinde de geçmiş ay
ların neticelerini tetkik ederek durduk. Eli
mizdeki büyük stokların eritilmesi için bu ted
birleri biraz daha genişletmeyi uygun bulduk 
ve bu husustaki kararımızı da aldık. Bu ted
bir üçüzlü takasa da tütün hususunda müsaade 
etmek olmuştur. Yine arkadaşlarıma ilâve ede
yim ki, tütün hakkında deblokaj usulü de ka
bul edilmişti. Bu usulde yalnız kapa ve dubl 
kapa tütünler istifade ediyordu. Son zamanlar
da Maliye Bakanhğiyle mutabık kalarak diğer 
cins ve vasıfta tütünlerde de deblokaj usulün
den faydalanılması sağlanmıştır. İşte arkadaş
larım, dış ticaretini genişletmek, hariç memle
ketlerle satışı kolaylaştırmak için aldığımız ted
birler bunlardır. Bunların haricinde bugün 
elimizde kalan tütünlerimizin de ihracına imkân 
bulacağımızı ve tüccarlarımızın da bu imkân
lardan lâyikiyle istifade edeceklerini umuyoruz. 

REFİK AHMET SEVENGİL (Tokad) — 
Muhterem arkadaşlar, tütün yetiştiren bir vi
lâyetin mebusu olarak seçilip buraya geldiğim 
için tütün mevzuu benim nazarımda elbette ehe-
miyetlidir. Fakat hepiniz bilirsiniz ki tütün yal
nı:: benim seçim bölgemde değil, Garbı Anado
lu, Marmara, Karadeniz sahilleri ve Şark vilâ
yetlerinde de yetişen bir mahsûldür. Bu bakım
dan tütün mevzuunuıı büyük ekseriyetiniz için 
di hususi bL' önem taşıdığı şüphesizdir. Nihayet 
ihraç maddelerimiz içinde ön plânda gelen, mil
lî servet kaynaklarımızdan biri olan tütün mev
zuu Meclisin heyeti umumiyesini alâkadar etme
seydi yalnız seçim bölgeme ait bir işi yüksek hu
zurunuza getirip sizleri böyle bir mevzu ile meş
gul etmezdim, doğrudan doğruya hükümet ma-
kamlarilc yapılacak bir temasla bu dâvayı hal
letmeğe çalışırdım. 

Muhterem arkadaşlar, tütüncülüğümüz ehem
miyetli bij buhran geçirmektedir. Tekel Bakan
lığının, zürraın elindeki tütünü satınalmak yo
lundaki tanzim mubayaaları zürraın derdine kıs
men çare teşkil etmektedir. Fakat dâva bununla 
bitmiş olmuyor. Memleketimizin içinde istihlâk 
edilen tütün miktarı istihsalimize nispetle bü
yük biıv rakam teşkil etmez. Bize, dış piyasalar 
lâzımdı.1, harbden evvelki durumda Amerika, 
Almanya, İngiltere, Avusturya, Çekoslovakya, 
Polonya bizim başlıca müşterilerimiz arasında 
idi ve diğer bazı memleketler... Bugün fiilî du
rura şudur ki alıcılarımız yalnız Amerika' ya 
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inhisar etmiş bulunuyor. Halbuki, Sayın Ticaret 
Bakanının da işaret buyurdukları gibi 1946 sene

si istihsalinden elimizde 38 - 40 bin ton nispetinde 
bir tütün istoku kalmıştır. Bunun 24 - 25 bin to
nu hükümetin elinde, zannederim 14 - 15 bin to 
nu da tüccarın elinde bulunuyor, öbür taraftan 
1947 senesi istihsal vaziyeti de yine ifade buyur
dukları gibi 100 bin tonluk bir rakam teşkil edi

yor. İstihsalimizin fazlalığı ve satamadığımız tü
tün miktarının çokluğu karşısında yeni pa
zarlar şöyle dursun, eski pazarlar da hemen 
hemen elden gitmiş veya gitmek üzere bir vazi
yette bulunuyor. 

Bizim eski alıcılarımızdan İngiltere, üzerin
de ehemmiyetle tevakkuf edilmesi lâzımgelen bir 
müşteri vaziyetindedir. İngiltere 'ye tekrar tütün 
satışının sağlanması hususunda Hükümetin gay
ret ve tedbirlerine devam etmesinde elbette hem 
fayda, hem zaruret mevcuttur. 

Macaristan ve Polonya'nın bizden tütün al
mak istediği işitiliyor. Hükümetin satış imkân
larını sağlayarak tedbirler almaktan geri kalma
yacağını ümit ederiz. 

Avusturya eski müşterilerimiz içindedir. Biz
den senede bir milyon kilo tütün alıyordu. Bu
gün bizden yeniden ve bu sene için üç milyon kilo 
tütün almak istediği yolunda söylentiler vardır. 
Ticari mübadele kolaylıklarının gösterilmesi 
zannederim ki, bu satışı sağlıyalaktır. 

Nihayet Almanya'nın vaziyeti geliyor. Sayın 
Bakanın da izahları arasında yer almıştır. Alman
ya, bizim ötedenberi en mühim tütün alıcılarımız
dan biridir. Almanyanm harb sonrası durumu, 
bu memleketin müstakil bir şekilde dış alış ve
rişlere girmesini imkânsız kılıyor. Almanya bu
gün ancak işgal makamlarının müsaadesi ve ten
sibi ile hariçle alış veriş yapabilecek bir vazi
yette bulunuyor. Sayın Bakan Almanya'ya tü
tün satmak mevzuunda, bulundukları icra ve me
suliyet mevkiinin vekarma, ihtiyatını ve tedbiri
ne uygun bir lisan ile, ağır başlı, ihtiyatlı ve 
azimli bir lisan ile konuştular. Müsaadeleriyle 
bu mevzuda benim ilâve etmek istediğim bir iki 
nokta daha vardır. 

Muhterem arkadaşlarım; büyük dostumuz 
Amerika ile Türkiye arasındaki münasebetlerin 
günden güne aldığı samimi, sevimli ve sıcak şe
kil ve manzaradan elbette mütahassis oluyoruz. 
Ancak bu tütün mevzuunda, Almanya pazarı 
mevzuunda, doğrudan doğruya Almanya pazarı-
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nın Amerikan ve Türk tütünlerinin rekabeti mu
vacehesinde kaldığı yolunda bir duınra UKSCU-
tur. Büyük dostumuz Amerika'nın harpten evvel
ki tütün istihsal vaziyeti 600 milyin kilo nispe
tinde idi, harpten sonra Amerika'nın tütün is
tihsal durumu bu rakamın iki misline çıkmıştır. 
Orta Avrupa ve bugün işgal altında bulunan Al
manya, Amerikan tütününün yeni satış sahaları 
olmak üzere hazırlanan piyasalar arasındadır. 
Amerika'nın böyle bir faaliyet sarfetmesi kendi 
hesabına elbette çok haklı ve kendi menfaati ba
kımından da yerindedir. Ancak bir noktayı da 
unutmamak lâzımdır. Dostumuz Amerikan n bi
zim daima iktisadi bakımdan ayakta kalacak va
ziyette olmamızı arzu ettiğini umarız. Bugünkü 
şartlar altında bizini iktisadi menfaatimiz netice 
itibariyle kendisinin do siyasi men:'aa:i di inek
tir. Almanya piyasasını bizim, için elden kaeır-

yolunda Hükümetimizle büyük dostumuz 
Amerika arasında gecen müzakerelerde Hükü
metimizin yeni dem arşlarla daha musir ve azimli 
bir çalışma ile yeni muvaffakiyetler sağlama
sını temenni etmekten kendimi alamıyorum. 

Muhterem Ticaret Bakanı arkadaşım Mah
mut Nedim Gündüzalp' m soru önergem üzerine 
verdiği cevaplardan dolayı kendisine teşek
kür ederim. Kendisi tütünlerimizin dışarda 
satılmasını sağlamak için alınmış olan idari ted
birleri anlatılat.r. Bu tetbirlerden iyi netice
lerin alınmasını samimiyetle temenni ederim. 
Memleket içinde ihracı kolaylaştırıcı mahiyette 
olmak üzere Hükümetin aldığı tetbirleri takdir 
ile karşılarım. Dış pazarların siyasî müzakere
ler yollariyle sağlanması hususunda da tedbir
ler alınmasını temenni ederim. Bugünden itiba
ren. yeni tedbirleri ilân ettiklerini söylüyorlar. 
Almakta oldukları yeni tedbirlerin de muvaffa
kiyetli olmalarını canı gönülden dilerim. 

BAŞKAN — Efendim, sorular bitmiştir. Yal-
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nız Ekonomi Bakanı, Hükümet namına Yüksek 
1 kyetinize bir malûmat arzetmek istiyor. Ken
disine söz veriyorum. 

EKONOMİ BAKANI CAVİT EKİN (Diyar
bakır) — Demin Cenap Aksu arkadaşım, 5 000 
tonluk İtalya menşeli bir parti şeker için mü
racaatta bulunduğu halde ona tatmin edilmiyen 
nahoş cevaplar verildiğini ifade ettiler, tekli
fin nazandikkate alınmadığı şeklinde sözler 
söylediler. 

Bendeniz de cevabımda: Bu mesele ile meş
in! olduğuma göre bunun behemehal bana in
tikal etmesi, lâzımgelirdi. Ve böyle bir şey ola
cağını tahmin etmediğimi söylemiştim. Bunun
la iktifa etmedim derhal hem müsteşarıma hem 
de şeker şirketine telefonla vaziyeti sordum. 
deminki maruzatımı teyit edici cevap aldım. 
Yani İtalyan menşeli şu tarihte size gelecek şu 
miktarda şeker vardır, şeklinde bir teklif vâki 
olmuş değildir. Olmadığına göre nazandikka
te alınmadığı şeklinde bir cevabın olmadığını 
ifade ettiler. 

Arkadaşım burada mı bilmiyorum kendisin
den çok rica ederim eğer bir bildikleri varsa, 
bilhassa ithamla konuştular, bunun altından bir 
şeyler çıkar gibi bir mâna ifade eden sözler 
sarf etti! er. Kendilerinin ya bana söylemelerini 
veya bu kürsüden millet huzurunda ifade et
melerini bilhassa rica ederim ki, ben da o mev
zuu o yönden dahi tetkik edeyim. 

O itibarla bunu sıcağı sıcağına huzurunuz
da belirtmek istedim. Bunun için söz aldım af-
fmızı rica ederim. 

BAŞKAN — Efendim söz bitmiştir. 
Gündemimizde de görüşülecek başka madde 

yoktur. 
17 Mayıs Pazartesi günü saat 15 te topla

nılmak üzere birleşime son veriyorum. 
Kapanma saati : 16,50 

T. B. M. M. Basımevi 


